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

PARECER

Referência: 99908.000195/2017-98

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

Restrição de 

acesso:
Sem restrição de acesso.

Resumo: Objeto  do  recurso:  Cidadão  requer  acesso  a  documentos  que  tratam  de

alterações no Plano de Prestação Temporário de Serviços. 

Opinião técnica: Opina-se pela perda do objeto, uma vez que a informação foi

disponibilizada durante a instrução do recurso. 

Órgão ou 

entidade 

recorrido (a):

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Recorrente: A.L. S. S.  

Palavras-chave Informações  diversas.  Informação  incompleta.  Informação  em Transparência

ativa. Perda do objeto. Recomendações.

Senhora Ouvidora-Geral da União - Substituta,

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

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO
ATO DATA TEOR

Pedido 04/03/2017

Cidadão  requer  acesso  a  documentos  que  tratam  de

alterações no Plano de Prestação Temporário de Serviços,

sugeridas no Ofício nº 8/2017-ASD/ANEEL.

Resposta Inicial 30/05/2017

A CERON informa QUE:

“O Plano de Prestação Temporário de Serviços, encontra-

se  disponível  para  consulta  no  site  desta  empresa  -

Eletrobras Distribuição Rondônia, link notícias”.
Recurso à

Autoridade Superior

03/06/2017 Cidadão informa que seguiu as instruções mencionadas na

resposta e não conseguiu consultar resposta que atenda o



requerido.
Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

**** Não houve resposta.

Recurso à

Autoridade Máxima
13/06/2017

Diante da ausência de resposta, cidadão interpõe recurso

de segunda instância.
Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

**** Não houve resposta.

Recurso à CGU 20/06/2017
Cidadão interpõe recurso à CGU, solicitando providências

diante das omissões de resposta da CERON. 

É o relatório.

Análise 

2. No que tange aos requisitos de admissibilidade,  registre-se que o recurso foi apresentado à

CGU de forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no  caput e §1º do art.  16 da Lei nº

12.527/2011, bem como em respeito ao prazo de  10 (dez) dias  previsto no art. 23 do Decreto nº

7724/2012, nestes termos:

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.

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. No que se refere às regras procedimentais previstas para os pedidos de acesso à informação,

verifica-se  que  a  Centrais  Elétricas  de  Rondônia  S.A.  (CERON)  apresentou  resposta  inicial  ao

pedido fora do prazo estabelecido na LAI e se omitiu nas respostas aos recursos em primeira e em

segunda instância, omissões que podem gerar responsabilização nos termos do artigo 32 da LAI. 

“Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou
militar:
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I  -  recusar-se  a  fornecer  informação  requerida  nos  termos  desta  Lei,  retardar
deliberadamente  o seu  fornecimento ou  fornecê-la intencionalmente  de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa;
(...)
§  2º  Pelas  condutas  descritas  no  caput,  poderá  o  militar  ou  agente  público  responder,
também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de
abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. ”

4. A resposta aos recursos é imprescindível para o correto atendimento do cidadão, e está fixada

no Decreto nº 7.724/2012, veja-se:

Art. 21. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da
negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da
ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que
deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar
recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão
ou entidade, que deverá se manifestar em cinco dias contados do recebimento do recurso.
(destaque nosso)

5. Em que pese a irregularidade, esta não obsta a análise do presente recurso pela CGU, uma vez

que a CMRI - Comissão Mista de Reavaliação de Informações, última instância recursal no âmbito

dos pedidos de acesso à informação, pacificou entendimento através da Súmula CMRI nº 05/2015 de

que “poderão ser conhecidos recursos em instâncias superiores, independentemente da competência

do agente que proferiu a decisão anterior, de modo a não cercear o direito fundamental de acesso à

informação”.

6. Em análise do mérito, observa-se que razão assiste ao cidadão, uma vez que as instruções da

resposta inicial não permitem acesso a documentos que tratam das alterações sugeridas no Ofício nº

8/2017-ASD/ANEEL, mas somente ao Plano de Prestação Temporário de Serviços. 

7. Desta forma, durante a fase de instrução deste recurso, foram mantidos contatos telefônicos e

por e-mail com o SIC/CERON, que providenciou envio para o e-mail do cidadão, no dia 03/07/2017,

do “Adendo ao Plano de Prestação Temporário de Prestação do Serviço de Distribuição”, bem como

do  documento  CTA-DF-016/2017,  de  24/02/2017,  enviado  em  resposta  ao  referido  Ofício  da

ANEEL. 

8. Além disso,  disponibilizou acesso do referido  Adendo em transparência  ativa,  no site  da

Eletrobrás Distribuição Rondônia, link:

http://www.eletrobrasrondonia.com/PDF/Adendo_Plano_Prestcao_Temporario-CERON.pdf
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9. Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 52 da Lei nº 9.784/1999:

Art.  52.  O  órgão  competente  poderá  declarar  extinto  o  processo  quando  exaurida  sua
finalidade  ou  o  objeto  da  decisão  se  tornar  impossível,  inútil  ou  prejudicado  por  fato
superveniente.

10. Por  fim,  cabe  lembrar  o  entendimento  da  CGU  de  que,  nas  respostas  a  pedidos  de

informações que estejam em transparência ativa,  as instituições devem indicar ao cidadão o link

direto para acesso as informações solicitadas ou, ainda, um passo-a- passo sobre como localizá-la,

conforme orientação abaixo:

Quando uma informação está em transparência ativa, mas, mesmo assim, é objeto de pedido
de acesso, é recomendável que o órgão/entidade oriente o cidadão sobre como acessá-la por
meio da internet.  Essa prática tem dois objetivos:  apresentar ao cidadão uma forma de
obter  as  informações  sem a  necessidade de abertura de  pedidos  de  acesso;  e  segundo,
tornar mais ágeis os procedimentos para atendimento a pedidos de acesso a informações.
Apesar  de  ser  recomendável  indicar  a  transparência  ativa  nos  casos  em que  couber,  é
importante frisar que quando houver, nas respostas a pedidos de acesso, indicação de que a
informação está  em transparência  ativa,  o órgão/entidade deve  orientar,  com precisão,
onde se encontra essa informação. Respostas como “a informação se encontra no Diário
Oficial da União” ou “no site do órgão” não devem ser adotadas, uma vez que impõem uma
dificuldade que acaba por obstaculizar o acesso à informação. (...) é recomendável indicar
o link específico no qual essa informação se encontra ou, ainda, um passo-a- passo sobre
como localizá-la.1(grifo nosso)

11. Nesse sentido, recomenda-se à CERON que, nas próximas respostas a pedidos de acesso a

informações existentes em transparência ativa, indique os links diretos e precisos para o acesso a

informação solicitada.

Conclusão

12. De todo o exposto,  opina-se  pela  perda  do  objeto,  tendo em vista  que  a  informação foi

disponibilizada ao requerente durante a instrução do recurso.

13. Por fim, observamos que a recorrida descumpriu procedimentos básicos da Lei de Acesso à

Informação. Dessa forma, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento para que reavalie os

fluxos internos no intuito de assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação,

de forma eficiente e adequada aos objetivos da LAI, em especial recomenda-se:

1 CONTROLADORIA-GERAL  DA UNIÃO.  Aplicação  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  em  recursos  à  CGU.  2ª  edição  2016.  Disponível
em:http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.pdf. p. 54. Acesso em: 06 de julho de 2017.
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a) não se omitir em suas respostas, sob pena de responsabilização administrativa;

b) Indicar corretamente a possibilidade de recurso, prazo correlato e autoridade para a qual

será dirigido;

c) Indicar a localização precisa das informações disponíveis em transparência ativa.

d)  Garantir  que a  autoridade responsável  por julgar  o recurso em primeira instância  seja

diferente e hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão inicial;

e)  Garantir que a autoridade responsável por julgar o recurso de segunda instância seja a

autoridade máxima da instituição pública

SIMONE FERREIRA MAGALHÃES

Analista Técnico Administrativo

DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pela perda do 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 7.724/2012, no

âmbito  do  pedido  de  informação nº  99908.000195/2017-98,  direcionado  a  Centrais  Elétricas  de

Rondônia S.A. - CERON.

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE

Ouvidora-Geral da União - Substituta 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 99908.000195/2017-98

Documento: PARECER nº 5274 de 07/07/2017

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

Ouvidora-Geral da União – Substituta

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

Aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 07/07/2017

Ouvidora-Geral da União – Substituta

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE

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

documento é: 2b75b084_8d4c5289db42921


	DECISÃO

