
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
OGU – Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

PARECER

Referência: 21900.001448/2016-42

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação.

Restrição de
acesso:

Sem restrição

Resumo: Objeto do Recurso: Solicita-se informação sobre quantas e quais embarcações
(com  todos  os  dados  sobre  a  embarcação  disponíveis  no  RGP)  aderiram  e
mantém em funcionamento o equipamento vinculado ao PREPS.

Opinião  técnica:  Opina-se  pela  perda  do  objeto  do  recurso,  uma  vez  que
informações requeridas foram disponibilizadas à requerente durante a instrução
do processo nesta Controladoria.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Recorrente: O.B.

Palavras-chave: Relação de embarcações cadastradas no RGP – A regra é a publicidade, o sigilo
exceção – Informações sigilosas –   Análise CGU: Esclarecimentos adicionais /
Necessidade de interlocução / Perda do objeto - Recomendações: Não se omitir
nas respostas ao pedido e aos recursos / Rever os fluxos internos com vistas a
responder o pedido de informação (e/ou) os recursos no prazo determinado em
Lei / Informar em suas respostas ao cidadão a autoridade que tomou a decisão,
a  possibilidade  de  recurso,  o  prazo  para  propor  o  recurso  e  a  autoridade
competente para apreciar o recurso.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitações de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011,

conforme resumos descritivos abaixo apresentados:



RELATÓRIO
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ATO DATA TEOR

Pedido 02/08/2016

“De acordo com o art. 6º da INI Nº 7, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014, as embarcações com
arqueação bruta (AB) maior que 15 (quinze), autorizadas a operar nas regiões Sudeste e Sul,
até  a divisa entre  os  Estados  do  Espírito  Santo  e  da  Bahia,  nas  modalidades de espinhel
horizontal  de  superfície,  para  as  espécies-alvo  albacoras,  espadarte  ou  dourado,  são
obrigadas a aderir e manter em funcionamento o equipamento de monitoramento remoto
vinculado ao PREPS.  Dessa forma gostaríamos de obter informação sobre quantas e quais
embarcações (com todos os dados sobre a embarcação disponíveis no RGP) que aderiram e
mantém em funcionamento o equipamento vinculado ao PREPS.”

Resposta Inicial 06/01/2017

“Informo  que  conforme  a  Art.  17.  Da  INI02/2006,  As  informações  obtidas  por  meio  de
sistemas de rastreamento são de caráter estritamente confidencial, vedada a sua distribuição,
subtração ou divulgação, nos casos não previstos nesta Instrução Normativa, sujeitando os
infratores às penalidades previstas na legislação vigente.

Att
Departamento de Registro, Monitoramento e Controle
Secretaria de Aquicultura e Pesca
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”

Recurso à

Autoridade

Superior

10/01/2017

“Em relação à justificativa fornecida como base para negar a informação solicitada, cumpre-
nos contestar que a mesma não procede, pois não encontra respaldo legal nos dias atuais. A
lei de acesso à informação (LAI), lei 12.527/2011 é posterior à IN SEAP/MMA/MD N° 02/2006
e é superior a esta na hierarquia das normas. Assim, seja pelo critério da anterioridade, seja
pelo critério hierárquico, a LAI revogou a Instrução Normativa 02/2006 em tudo o que esta
não for compatível com aquela.

Destaca-se ainda que a LAI não trabalha mais com a categoria de informações confidenciais,
grau de sigilo suscitado pelo Departamento de Registro, Monitoramento e Controle Secretaria
de Aquicultura e Pesca Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Mesmo se fosse o caso de permanência de algum grau de sigilo nessas informações, haveria a
necessidade de reclassificação das mesmas, atividade que segue o procedimento descrito na
LAI e que não foi seguido em relação aos dados solicitados.

Por todo o exposto, entende-se que os dados solicitados não mais se encontram sob grau de
sigilo após a promulgação da Lei 12.527/2011 e o acesso aos mesmo está sendo ilegalmente
obstado pelo MAPA em clara violação aos princípios constitucionais e à legislação vigente.”

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Superior

--/--/---- Não consta resposta ao recurso no e-SIC

Recurso à

Autoridade

Máxima

17/01/2017  Requerente reitera integralmente o recurso anterior. 

Resposta do

Recurso à

Autoridade

--/--/---- Não consta resposta ao recurso no e-SIC
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Máxima

Recurso à CGU 25/01/2017

 “Considerando que não houve resposta ao nosso recurso para a 1ª instância, recorremos
novamente solicitando o envio dos dados solicitados.

Reiteramos que não há respaldo legal nos dias atuais para negar fornecimento da informação
solicitada. A lei de acesso à informação (LAI), lei 12.527/2011 é posterior à IN SEAP/MMA/MD
N°  02/2006  e  é  superior  a  esta  na  hierarquia  das  normas.  Assim,  seja  pelo  critério  da
anterioridade, seja pelo critério hierárquico, a LAI revogou a Instrução Normativa 02/2006 em
tudo o que esta não for compatível com aquela.

Destaca-se ainda que a LAI não trabalha mais com a categoria de informações confidenciais,
grau de sigilo suscitado pelo Departamento de Registro, Monitoramento e Controle Secretaria
de Aquicultura e Pesca Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Mesmo se fosse o caso de permanência de algum grau de sigilo nessas informações, haveria a
necessidade de reclassificação das mesmas, atividade que segue o procedimento descrito na
LAI  e  que  não  foi  seguido  em  relação  aos  dados  solicitados.  E,  mesmo  que  houvesse  a
reclassificação,  duvidamos  que  o  fornecimento  do  nome  das  embarcações  registrada  no
PREPS  pudesse  ser  caracterizado  como  informação  sigilosa,  pois  esse  dado  faz  é
IMPRETERÍVEL para que a sociedade possa realizar um rastreamento mínimo do pescado de
modo a identificar se o peixe que consome advém de uma pescaria legal. Logo, ao contrário
do que foi alegado, essas informações é um direito básico do consumidor.

Argumentamos ainda que o MAPA infringiu a lei de acesso à informações ao ter se omitido
quanto  à  divulgação do  rol  mínimo de  informações  que  devem ser  disponibilizadas  pelos
órgãos públicos como transparência ativa.

O art.  8º,  §1º,  V  da  Lei  12527/2012 estabelece que os  órgãos  públicos  deverão divulgar,
independentemente  de  requerimentos:  ‘V  -  dados  gerais  para  o  acompanhamento  de
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidade’.

Desta feita, é obrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizar
informações  gerais  sobre  as  embarcações  que  aderiam  e  mantém  em  funcionamento
equipamento vinculado ao Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras
por Satélite-PREPS de modo a permitir que sociedade possa identificar, entre outras coisas, se
o pescado que consomem provêm de embarcação regular e tem origem legal.

Por todo o exposto, entende-se que os dados solicitados não mais se encontram sob grau de
sigilo após a promulgação da Lei 12.527/2011 e o acesso aos mesmo está sendo ilegalmente
obstado pelo MAPA em clara violação aos princípios constitucionais e à legislação vigente. ”

Esclarecimentos

adicionais e

negociações

01/03/2017 

a 

28/03/2017

Foram solicitados  esclarecimentos  adicionais  ao  recorrido  acerca  do  fundamento legal  da
decisão e da aplicação da restrição de acesso a todos os itens do requerimento. 

No dia 08 de março de 2017 foi realizada reunião entre o MAPA e a requerente para tratar de
diversos pedidos de acesso em tramitação, ocasião em que representantes da CGU estiveram
presentes e acompanharam as tratativas referentes à disponibilização de documentos.

No dia 21, 24 e 27 de março, o MAPA enviou novas respostas à solicitante e, finalmente, em
28 de março, foi remetido à CGU o recibo de entrega das informações. 

É o relatório
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Análise 

2. Inicialmente,  examina-se  que  a  resposta  ao  pedido de  acesso  à  informação  foi  publicada  pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA no e-SIC, após o acolhimento, pela

CGU, de reclamação contra omissão de resposta formulada pela interessada. Destaque-se ter havido

notificação à Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção – STPC e à Corregedor-Geral da

União – CRG acerca do descumprimento de prazo definido na decisão de acolhimento, por meio do

MEMORANDO CIRCULAR nº 23/2016/OGU/CGU, de 03/11/2016 e do MEMORANDO CIRCULAR nº

5000/2017/OGU/CGU, de 26/01/2017. 

3. Registre-se que o recurso em sede de terceira instância foi apresentado perante a CGU de forma

tempestiva, isto é, no prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012:

Decreto nº 7724/2012

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a reclamação de
que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência
da decisão, à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado
do recebimento do recurso.

4. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se ter havido omissão de

resposta aos recursos de primeira e de segunda instância.   

5. Muito embora a admissibilidade do recurso pudesse estar  comprometida devido à ausência de

apreciação  da  matéria  por  pelo  menos  uma autoridade  hierarquicamente  superior  àquela  que

exarou  a  decisão  impugnada,  conforme  as  disposições  do  caput e  §1º  do  art.  16  da  Lei  nº

12.527/2011, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações – CMRI externou, na Súmula CMRI

nº  5/2015,  reconhecimento  de  requerimentos  nessas  condições  que  poderão  ser  admissíveis,

porquanto é prevalente o direito fundamental de acesso à informação.  
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Lei nº 12.527/2011

Art.  16.  Negado o acesso a informação pelos  órgãos ou entidades do Poder  Executivo Federal,  o
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias
se:

(...)

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral  da União
depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela
que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

Súmula CMRI nº 5/2015

“CONHECIMENTO  -  AUTORIDADE  QUE  PROFERE  DECISÃO –  Poderão  ser  conhecidos  recursos  em
instâncias  superiores,  independente  da  competência  do  agente  que  proferi  a  decisão  anterior,  de
modo a não cercear o direito fundamental de acesso à informação.

6. Em relação procedimentos listados no art. 19 do mesmo Decreto, verifica-se que a requerente não

foi orientada de forma adequada sobre a possibilidade de recurso, sobre o prazo aplicável e sobre a

autoridade  responsável  por  sua  apreciação e,  embora tenha sido  apontado o  tipo  de  resposta

“acesso concedido”, a manifestação do órgão nega o acesso pretendido sob a alegação sigilo das

informações obtidas por meio de sistemas de rastreamento, nos termos da Instrução Normativa nº

02/2006.  

7. Superadas as avaliações iniciais de admissibilidade, citem-se as disposições do art. 15 e do art. 19

do  Decreto  nº  7.724/2012,  pertinentes  às  circunstâncias  nas  quais  o  acesso  às  informações

pleiteadas é negado: 

Art. 15.  Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1o  Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até vinte dias:

(...)

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

(...)

Art. 19.  Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta,
comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

8. Avaliando que a resposta oferecida pelo MAPA foi insuficiente por não indicar o fundamento legal

da negativa, se limitando destacar confidencialidade apontada por Instrução Normativa anterior à

vigência da Lei de Acesso à Informação, foram solicitados esclarecimentos adicionais ao órgão no

6
sic@cgu.gov.br

61 2020 7019
SAS, Quadra 01, Bloco A - Edifício Darcy 
Ribeiro
Brasília/DF - CEP 70070-905



intuito de verificar sob qual hipótese legal de sigilo estariam protegidas as informações objeto do

interesse e se a restrição de acesso abarcaria todos itens do requerimento. 

9. Em resposta, o órgão reiterou a justificativa já apresentada e informou ter agendado reunião com a

solicitante para tratar desse tema, entre outros.  

10. Prezando  pela  boa  prática  da  resolução  negociada  de  controvérsias,  representantes  da  CGU

estiveram presentes na reunião realizada entre o MAPA e O.B., no dia 08 de março de 2017, na qual

foram ajustados prazos entre as partes para resposta e disponibilização de informações referentes a

diversos pedidos de acesso à informação em aberto. 

11. Por conseguinte, em 22 de março de 2017, a CGU recebeu cópia da correspondência eletrônica

remetida  pelo  MAPA à  interessada,  no  dia  21  de  março  de  2017,  a  qual  encaminha  lista  das

embarcações em formato de leitura de máquina. Outras mensagens foram remetidas à solicitante,

nos dias 24 e 27 de março de 2017, comunicando a disponibilização, para retirada nas dependências

do MAPA, de outras informações que, dado o volume, não puderam seguir por e-mail. 

12. As interlocuções entre a CGU e o órgão foram concluídas após a juntada ao processo do recibo de

entrega  de  uma  mídia  CD  contendo  arquivos  referentes  às  embarcações  do  RGP  e  PREPS  à

interessada e também de mensagem na qual a requerente informa ter identificado, no conjunto de

informações entregues, resposta a todos os itens do pedido.    

13. Logo, resta prejudicado o recurso em decorrência da perda de seu objeto, razão pela qual deva o

feito ser extinto, conforme dispõe o art. 52 da Lei 9.784/1999.       

Conclusão

14. De todo o exposto, opina-se pela perda do objeto do recurso, uma vez que o MAPA providenciou

nova resposta à requerente, no curso da instrução do processo nesta Controladoria, atendendo de

forma satisfatória o pedido de acesso em questão.
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15.  Por  fim,  observamos  que  o  recorrido  descumpriu  procedimentos  básicos  da  Lei  de  Acesso  à

Informação.  Nesse sentido,  recomenda-se orientar  a autoridade de monitoramento competente

que reavalie os fluxos internos para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais, em especial:

a) Não se omitir nas respostas ao pedido e aos recursos;

b) Rever os fluxos internos com vistas a responder o pedido de informação (e/ou) os 

recursos no prazo determinado em Lei;

c) Informar  em  suas  respostas  ao  cidadão  a  autoridade  que  tomou  a  decisão,  a

possibilidade de recurso, o prazo para propor o recurso e a autoridade competente

para apreciar o recurso;

ISABELLA BRITO

Analista Administrativo

DESPACHO 

De acordo.
À consideração superior, pela perda de objeto do recurso.

ÉRICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O

 No exercício das atribuições a mim conferidas pelo inciso V do artigo 13 do Decreto 8.910/2016, de 22

de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para decidir pela  perda do objeto do

recurso  interposto,  nos  termos  do  art.  23  do  Decreto  nº  7.724/2012,  no  âmbito  do  pedido  de  informação  nº

21900.001448/2016-42, direcionado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

GILBERTO WALLER JUNIOR
Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 21900.001448/2016-42

Documento: PARECER nº 4087 de 30/03/2017

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação.

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 30/03/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 30/03/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 30/03/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

Este despacho foi expedido eletronicamente pelo SGI. O código para verificação da autenticidade deste 

documento é: 89766ce4_8d477a3e93704f4


