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

PARECER

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação pública, com base na Lei nº

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓ

RIO
Data Teor

Pedido 08/11/2017 

Em seu pedido inicial, o cidadão solicita: 
“gostaria de saber: 
1-   se  a  ANVISA e/ou  órgãos  de  vigilância  sanitária  analisam  e/ou
aprovam a rotulagem de água mineral natural. Se sim, qual fundamento
legal para tanto?
2- Se há a obrigação de uma empresa que é dona apenas da marca da
água (e não atua na exploração da fonte/produção do produto) perante a
ANVISA e/ou órgãos de vigilância sanitária.”

Resposta

Inicial

14/11/2017 Em  resposta,  a  Gerência-Geral  de  Alimentos  -  GGALI  assim  se
manifesta:
“Com  base  nas  informações  fornecidas  pela  Gerência-Geral  de
Alimentos  -  GGALI,  área  técnica  afeta  ao  assunto  questionado,
informamos que águas envasadas, incluindo água mineral natural, são
produtos isentos de registro na Anvisa e,  portanto,  não há aprovação
prévia da rotulagem pela Anvisa. Para os produtos isentos de registro, o
fabricante deve comunicar o início de fabricação no órgão de vigilância
local conforme estabelece o item 5.1 da Resolução n. 23/00. Ressalta-se
que  a  isenção  de  registro  na  Anvisa  não  exime  às  empresas  de
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Referência: 25820.006125/2017-77

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

Restrição de
acesso: Não há restrição de acesso

Ementa: Objeto do recurso:  Reclamação quanto a não disponibilização de  informação
sobre rotulagem de água mineral.
Opinião técnica: Opina-se pela perda de objeto do recurso, considerando-se a
disponibilização das informações solicitadas.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Recorrente: M.M

Palavras-chave: Informações  diversas  –  Requerente  alega  tratar-se  de  informação  incompleta  –
Informação já disponibilizada – Perda de objeto



RELATÓ

RIO
Data Teor

cumprirem o disposto na legislação vigente relativa ao produto, pois o
controle sanitário desses produtos está focado na pós-comercialização
por meio de fiscalizações,  inspeções e análises. Cabe salientar que a
regulação de água mineral é compartilhada com o DNPM que concede
outorga de lavra dos extratos aquíferos e aprovação do rótulo, conforme
o disposto na Portaria DNPM n. 470/99. Portanto, sugerimos consultar
o DNPM para mais informações sobre aprovação prévia de rótulo de
água mineral”. 

Recurso à

Autorida

de

Superior

14/11/2017

O cidadão em seu recurso, questiona o que segue:
 “conforme informado, a ANVISA não faz a análise prévia da rotulagem
de  água  mineral,  mas  existe  um  controle  posterior  a  referida
rotulagem?”

Resposta

do

Recurso à

Autorida

de

Superior

-
Não houve resposta.

Recurso à

Autorida

de 

Máxima

21/11/2017

No recurso de 2ª Instância, o cidadão assim se pronuncia:
“Recurso  ainda  não  respondido.  Prezados,  conforme  informado,  a
ANVISA não faz a análise prévia da rotulagem de água mineral,  mas
existe um controle posterior a referida rotulagem?”

Resposta

do

Recurso à

Autorida

de

Máxima

-
Não houve resposta.

Recurso à

CGU
28/11/2017

O cidadão recorre à CGU, nos seguintes termos:
“Recurso  ainda  não  respondido  em  1ª  e  2ª  instâncias.  Prezados,
conforme informado, a ANVISA não faz a análise prévia da rotulagem de
água mineral,  mas  existe  um controle  posterior  a  referida  rotulagem
feito pela ANVISA e/ou departamentos sanitários locais?

É o relatório.
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Análise 

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante a CGU de forma tempestiva e recebido na

esteira do disposto no  caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2012, bem como em respeito ao

prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, in verbis:

Lei nº 12.527/2012
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.

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.

3. Registre-se o descumprimento ao artigo 21 do Decreto nº 7.724/2012 quanto ao seguinte

aspecto: não foram apresentadas respostas aos recursos de 1ª e 2ª instâncias.

4. Passando-se à análise do mérito, transcreve-se a seguir objeto do recurso à CGU:

“conforme informado, a ANVISA não faz a análise prévia da rotulagem de água mineral,

mas  existe  um  controle  posterior  a  referida  rotulagem  feito  pela  ANVISA  e/ou

departamentos sanitários locais?”

5. Verificou-se nos registros do Esic que a ANVISA informou não realizar controle prévio da

rotulagem  de  água  mineral,  entretanto,  como  o  pedido inicial  do  cidadão  não  se  restringiu  à
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existência  de  controle  prévio,  foi  solicitado  que  a  ANVISA  avaliasse  a  possibilidade  de

complementar as informações já prestadas no processo.

6. Em mensagem encaminhada pela ANVISA em 29/01/2017, foi apresentada comprovação de

encaminhamento de resposta ao Recurso de 2ª instância à cidadã,  com cópia para a OGU, nos

seguintes termos:

“Informamos  manifestação por  parte  da Diretoria  Colegiada  da Anvisa  de CONHECER o

presente recurso e, no mérito, por DAR PROVIMENTO, considerando as alegações que se

seguem:

Em 24/11/17, mesmo que intempestivamente, foi encaminhado ao e-mail do recorrente a

seguinte  resposta  ao  recurso  de  1ª  instância,  prestada  pela  Diretoria  de  Autorização  e

Registro Sanitários - DIARE:

Informo  que  o  Recurso  1ª  instância  e-SIC  25820006072201794  foi  indeferido.  Como  já

esclarecido na reposta anterior, água mineral natural, são produtos isentos de registro na

Anvisa e, portanto, não há aprovação prévia da rotulagem pela Anvisa. Para os produtos

isentos de registro, o fabricante deve comunicar o início de fabricação no órgão de vigilância

local conforme estabelece o item 5.1 da Resolução n. 23/00. Ressalta-se que a isenção de

registro na Anvisa não exime às empresas de cumprirem o disposto na legislação vigente

relativa  ao  produto,  pois  o  controle  sanitário  desses  produtos  está  focado  na  pós

comercialização  por  meio  de  fiscalizações,  inspeções  e  análises.  Cabe  salientar  que  a

regulação de água mineral é compartilhada com o DNPM que concede outorga de lavra dos

extratos aquíferos e aprovação do rótulo, conforme o disposto na Portaria DNPM n. 470/99.

Portanto, sugerimos consultar o DNPM para mais informações sobre aprovação prévia de

rótulo de água mineral.

Assim, acerca da informação recorrida: "a ANVISA não faz a análise prévia da rotulagem de

água mineral, mas existe um controle posterior a referida rotulagem?", cabe aclarar que as

autoridades sanitárias possuem prerrogativa para a fiscalização de produtos de interesse da

saúde  (Lei  9782/99)  e  que  alimentos,  água  e  bebidas  para  consumo  humano  são
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expressamente incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo inciso

VIII, do art. 6º, da Lei nº 8080/90.

Destaca-se que a RDC nº 173 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para

Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural l e a Lista de

Verificação  das  Boas  Práticas  para  Industrialização  e  Comercialização  de  Água  Mineral

Natural  e  de  Água  Natural,  aplicando-se  as  suas  disposições  aos  estabelecimentos  que

realizam a industrialização, armazenamento, transporte, distribuição e ou comercialização

de água mineral natural e de água natural envasadas.”

17. Diante  da  apresentação  de  informações  adicionais  à  cidadã,  que  abrangem  também  as

políticas  de  fiscalização  no  momento  pós-comercialização,  conclui-se  pela  perda  do  objeto  do

recurso.  

Conclusão

18. Conclui-se, portanto, pela perda do objeto do recurso, uma vez que a ANVISA disponibilizou

as informações solicitadas pela cidadã, durante a instrução do processo.

19. Por fim, destaca-se 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  a  observância das  normas relativas  ao acesso à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais, ressaltando-se a importância de

fazer constar respostas ao pedido inicial e aos recursos de 1ª e 2ª instâncias . 

MARIANA COELHO BARBOSA ACCIOLY
Analista de Finanças e Controle

D E S P A C H O

De acordo.
À consideração superior, pela perda de objeto do recurso.
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LUIZA GALIAZZI SCHNEIDER
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação - Substituta

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 de objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012, no

âmbito  do  pedido de informação nº  25820.006125/2017-77,  direcionado ao ANVISA – Agência

Nacional de Vigilância Sanitária.

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

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 25820.006125/2017-77

Documento: PARECER nº 158 de 02/02/2018

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

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 02/02/2018

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 02/02/2018

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: 6094496_8d56a216564a79a


