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Referência: 99942.000032/2017-99; 99942.000057/2017-92; 99942.000034/2017-88;  

99942.000027/2017-86; 99942.000029/2017-75; 99942.000050/2017-71; 
99942.000045/2017-68; 99942.000054/2017-59; 99942.000047/2017-57; 
99942.000049/2017-46; 99942.000031/2017-44; 99942.000033/2017-33; 
99942.000035/2017-22; 99942.000051/2017-15; 99942.000044/2017-13; 
99942.000053/2017-12; 99942.000046/2017-11; 99942.000030/2017-08; 
99942.000055/2017-01

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Sem restrição

Resumo: Objeto  do pedido:  a  cidadã  solicita  informações  sobre diversos  aspectos
relacionados à gestão da NUCLEP, a saber: (i) estratégia de longo prazo da
empresa,  (ii)  relatórios  de  gestão  de  2011  a  2014,  (iii)  avaliação  dos
administradores realizada pelo Conselho de Administração de 2011 a 2014;
(iv) currículos e remuneração de membros do conselho fiscal, do conselho
administrativo e da diretoria, bem como (v) atas de reuniões que elegeram
alguns desses membros, e (vi) ata da última assembleia geral ordinária da
empresa.  Além desses  pedidos,  a  cidadã  questiona  porque  determinado
indivíduo é membro do conselho, diante de vedação prevista em lei.

Opinião técnica: Opino pelo não conhecimento do recurso interposto, visto
que o pedido de informação em apreço não atende à exigência básica da Lei nº
12.527/2011, particularmente a identificação válida do requerente (LAI, Art.
10. e Decreto n. 7724/2012, Art. 12, inciso II), que possibilite a análise pela
CGU. Não obstante, recomenda-se fortemente que a NUCLEP disponibilize as
informações em transparência ativa, resguardado sigilo legal, conforme rege a
legislação vigente, a saber: a LAI, a Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016; o
Decreto nº 8.945, de 27 de Dezembro de 2016; e a Instrução CVM nº 367, de
29.05.2002.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 

Recorrente: A.S.O.

Palavras-Chave: Ata de reunião. Ata de Assembleia. Remuneração. Planejamento Estratégico.
Diploma. Informações Diversas. Denúncia. Negativa sem fundamentação legal.
Parte  manifestamente  ilegítima.  Esclarecimentos  Adicionais.  Não
conhecimento. Denúncia.

Senhor Ouvidor-Geral da União,



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
Inicial

22/03/201
7

NUP 99942000027201786 – Questionamento 1: “Quero saber porque o Secretário

da SEGRT, Augusto Akira, é membro do conselho de administração da Nuclep, não

obstante a vedação constante no inciso I do § 2° do art. 17 da Lei n° 13.303/2016,

especificamente quanto ao trecho "de titular de cargo, sem vínculo permanente

com o serviço público.”

22/03/201
7

NUP 99942000029201775 – Questionamento 2: “ Quero cópia da ata que elegeu o

senhor Augusto Akira para membro do Conselho de Administração.”

23/03/201
7

NUP 99942000032201799 – Questionamento 3: “Quero o currículo completo do

senhor Tarcício Bastos Cunha, membro do conselho fiscal.”

23/03/201
7

NUP  99942000031201744  –  Questionamento  4:  “Quero  receber  as  atas  que

aprovaram os atuais membros do conselho de administração, do conselho fiscal e

da diretoria.”

23/03/201
7

NUP  99942000033201733  –  Questionamento  5:”  Quero  a  ata  do  comitê  de

elegibilidade que avaliou o senhor Tarcísio Bastos Cunha para membro do Conselho

Fiscal.”

27/03/201
7

NUP 99942000034201788 -   Questionamento 6:  “  Quero a ata assemblear  que

elegeu o sr. Tarcísio Bastos Cunha para o Conselho Fiscal”

12/04/201
7

NUP 99942000030201708 – Questionamento 7:  “Quero receber o currículo  dos

membros do conselho de administração, conselho fiscal e da diretoria.”

15/04/201
7

NUP  99942000050201771  -   Questionamento  8: “Quero  receber  o  currículo

completo do senhor José Antônio Severo, Representante do Ministério da Ciência,

uma vez que não consta na página da empresa, em descumprimento à Resolução

CGPAR n. 5.”

15/04/201
7

NUP  99942000044201713  –  Questionamento  9:  “Quero  receber  o  currículo

completo do senhor Carlos Henrique Silva Seixas Diretor Administrativo, uma vez

que não consta na página da empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR n.

5.”

15/04/201
7

NUP  99942000046201711  –  Questionamento  10:  “Quero  receber  o  currículo

completo do senhor Celso Patrício de Melo Auditor Geral, uma vez que não consta

na página da empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR n. 5.”
15/04/201

7
NUP  99942000051201715  –  Questionamento  11:  “Quero  receber  o  currículo

completo do senhor Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, Representante

da Marinha do Brasil Ministério da Defesa (MD), uma vez que não consta na página

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

2



da empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR n. 5.”

15/04/201
7

NUP  99942000045201768  –  Questionamento  12:  “Quero  receber  o  currículo

completo do senhor Ricardo Antunes Correa Diretor Comercial (interino), uma vez

que não consta na página da empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR n.

5.”

15/04/201
7

NUP  99942000049201746  –  Questionamento  13:  “Quero  receber  o  currículo

completo  do  senhor  Bruno  Ramos  Mangualde  Representante  da  Secretaria  do

Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, uma vez que não consta na página da

empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR n. 5.”

17/04/201
7

NUP 99942000035201722 – Questionamento 14: “Quero receber arquivo contendo

informação detalhada sobre remuneração de administradores e conselheiros fiscais

dos últimos dois anos, conforme determina o art. 19, I do Decreto n. 8.945/2016. ”

20/04/201
7

NUP 99942000054201759 – Questionamento 15: “Quero receber a avaliação dos

administradores realizada pelo Conselho de Administração, de 2011 a 2014.”

20/04/201
7

NUP 99942000053201712 – Questionamento 16: “Quero receber os relatórios de

gestão dos exercícios de 2011 a 2014.”

21/04/201
7

NUP 99942000055201701 – Questionamento 17: “Solicito receber a estratégia de

longo prazo, conforme art. 95 da Lei 13.303/2016.”

05/05/201
7

NUP  99942000057201792  –  Questionamento  18:  “Solicito  a  ata  da  última

assembleia geral ordinária.”

15/04/201
7

NUP  99942000047201757  –  Questionamento  19: “Quero  receber  o  currículo

completo do senhora Fabiane Moutinho Gerente de Comunicação Corporativa, uma

vez que não consta na página da empresa, em descumprimento à Resolução CGPAR

n. 5.”
Resposta

Inicial

17/04/201
7

NUP 99942000027201786; NUP 99942000029201775;  NUP 99942000030201708;

NUP 99942000031201744;   NUP 99942000032201799; NUP 99942000033201733;

NUP 99942000034201788; NUP 99942000035201722; NUP 99942000044201713;

NUP 99942000045201768; NUP 99942000046201711; NUP 99942000049201746;

NUP  99942000050201771;  NUP  99942000051201715;  Inconsistência  entre  as

informações do perfil.”
27/04/201

7
NUP 99942000054201759 – “Em atenção ao seu questionamento, solicitamos, por

gentileza, que retifique seu cadastro na plataforma E-SIC. Segundo a Controladoria-

Geral da União (CGU), as empresas só podem responder às requisições dos usuários

que estejam devidamente cadastrados com nome e número de documento válidos,

assegurando a autenticidade dos dados preenchidos.

O  E-SIC  não  reconhece  cadastros  com  informações  que  não  conferem  entre  si,

impossibilitando que a instituição questionada responda ao que foi perguntado.
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Dessa  forma,  requisitamos  encarecidamente  a  regularização  de  seus  dados

cadastrais no E-SIC, em função do caso mencionado. A partir do momento em que

seu cadastro for  normalizado,  teremos um grande prazer  em responder às  suas

solicitações. ”

27/04/201
7

NUP 99942000053201712 – “Em atenção ao seu questionamento, solicitamos, por

gentileza, que retifique seu cadastro na plataforma E-SIC. Segundo a Controladoria-

Geral da União (CGU), as empresas só podem responder às requisições dos usuários

que estejam devidamente cadastrados com nome e número de documento válidos,

assegurando a autenticidade dos dados preenchidos.

O  E-SIC  não  reconhece  cadastros  com  informações  que  não  conferem  entre  si,

impossibilitando que a instituição questionada responda ao que foi perguntado.

Dessa  forma,  requisitamos  encarecidamente  a  regularização  de  seus  dados

cadastrais no E-SIC, em função do caso mencionado. A partir do momento em que

seu cadastro for  normalizado,  teremos um grande prazer  em responder às  suas

solicitações”

27/04/201
7

NUP 99942000055201701 – “Em atenção ao seu questionamento, solicitamos, por

gentileza, que retifique seu cadastro na plataforma E-SIC. Segundo a Controladoria-

Geral da União (CGU), as empresas só podem responder às requisições dos usuários

que estejam devidamente cadastrados com nome e número de documento válidos,

assegurando a autenticidade dos dados preenchidos.

O  E-SIC  não  reconhece  cadastros  com  informações  que  não  conferem  entre  si,

impossibilitando que a instituição questionada responda ao que foi perguntado.

Dessa  forma,  requisitamos  encarecidamente  a  regularização  de  seus  dados

cadastrais no E-SIC, em função do caso mencionado. A partir do momento em que

seu cadastro for  normalizado,  teremos um grande prazer  em responder às  suas

solicitações.”
07/06/201

7
NUP 99942000057201792 – “Prezada cidadã, enviamos em anexo a ata requerida”

17/04/201
7

NUP 99942000047201757 – “Inconsistência entre as informações do perfil. ”

Recurso à
Autoridad
e Superior

18/04/201
7

NUP  99942000032201799;  99942000034201788;  99942000050201771;

99942000047201757;  99942000044201713;  99942000031201744;

99942000035201722;  99942000046201711;  99942000051201715;

99942000033201733;  99942000030201708;  99942000045201768;

99942000027201786;  99942000029201775;  99942000049201746,

99942000057201792:    “Simplesmente  não  recebi  qualquer  resposta  do
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órgão, numa total afronta à Lei e aos direitos do cidadão. Por isso, além de

recorrer  para  ratificar  os  termos  do  pedido  original,  venho  solicitar

providências do órgão de controle interno para apuração da conduta ilegal e

abusiva da autoridade demandada. ”

28/04/201
7

NUP 99942000055201701; 99942000054201759: “Além de não colocar  a

informação de caráter pública na internet, órgão se recusa ilegalmente e em

desrespeito  à  Constituição,  à  LAI  e  aos  princípios  da  Lei  9.784/99,  a

responder ao cidadão, inventando desculpas para tanto. Nada há de errado no

cadastro. Não há qualquer razão legal para a empresa se recusar infantilmente

a fornecer informação basilar de caráter público.

Por isso recorro, mais uma vez, para obter informação elementar e de caráter

público. ”

28/04/201
7

99942000053201712: “Além de não colocar a informação na internet, órgão

se recusa a responder ao cidadão, inventando desculpas para tanto. Nada há

de errado no cadastro. ”

Resposta
do

Recurso à
Autoridad
e Superior

27/04/201
7

NUP  99942000032201799,  99942000034201788,  99942000050201771,

99942000044201713,  99942000047201757,  99942000044201713,

99942000031201744,  99942000035201722,  99942000046201711,

99942000051201715,  99942000033201733,  99942000030201708,

99942000045201768,  99942000027201786,  99942000029201775,

99942000049201746, 99942000055201701: “Em atenção ao seu questionamento,

solicitamos, por gentileza, que retifique seu cadastro na plataforma E-SIC. Segundo

a  Controladoria-Geral  da  União  (CGU),  as  empresas  só  podem  responder  às

requisições  dos  usuários  que  estejam  devidamente  cadastrados  com  nome  e

número  de  documento  válidos,  assegurando  a  autenticidade  dos  dados

preenchidos.

O  E-SIC  não  reconhece  cadastros  com informações  que  não  conferem entre  si,

impossibilitando que a instituição questionada responda ao que foi  perguntado.

Dessa  forma,  requisitamos  encarecidamente  a  regularização  de  seus  dados

cadastrais no E-SIC, em função do caso mencionado. A partir do momento em que

seu cadastro for normalizado,  teremos um grande prazer em responder às suas

solicitações. ”
Não

respondido
NUP 99942000054201759, 99942000053201712, 99942000057201792.

Recurso à
Autoridad

28/04/201
7

NUP  99942000049201746,  99942000029201775,  99942000027201786,

99942000045201768,  99942000030201708,  99942000033201733,
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e Máxima

99942000051201715,  99942000046201711,  99942000031201744,

99942000044201713,  99942000047201757,  99942000050201771,

99942000032201799: “Além de não colocar a informação na internet, órgão

se recusa a responder ao cidadão, inventando desculpas para tanto. Nada há

de errado no cadastro. ”

12/05/201
7

15/05/201
7

14/06/201
7

28/04/201
7

Demais NUPs:

“Além de não colocar a informação de caráter pública na internet, órgão se

recusa ilegalmente e em desrespeito à Constituição, à LAI e aos princípios da

Lei 9.784/99, a responder ao cidadão, inventando desculpas para tanto. Nada

há de errado no cadastro.  Não há qualquer razão legal  para a  empresa se

recusar infantilmente a fornecer informação basilar de caráter público. ”

Por isso recorro, mais uma vez, para obter informação elementar e de caráter

público.

“Não recebi a resposta solicitada, nem no pedido original, nem mesmo no

primeiro recurso interposto. Por isso recorro. ”

“Simplesmente não recebi resposta do órgão. Por isso recorro à CGU para

ratificar o pedido original, para que se apure a negativa do órgão em fornecer

a informação, e para que se apure as responsabilidades administrativas das

autoridades que sonegam as informações.”

Resposta
do

Recurso à
Autoridad
e Máxima

Não
respondido

99942.000032/2017-99;  99942.000057/2017-92;  99942.000034/2017-88;

99942.000027/2017-86;  99942.000029/2017-75;  99942.000050/2017-71;

99942.000045/2017-68;  99942.000054/2017-59;  99942.000047/2017-57;

99942.000049/2017-46;  99942.000031/2017-44;  99942.000033/2017-33;

99942.000035/2017-22;  99942.000051/2017-15;  99942.000044/2017-13;

99942.000053/2017-12;  99942.000046/2017-11;  99942.000030/2017-08;

99942.000055/2017-01
Recurso à

CGU
Entre

12/05/201
7
a

23/05/201
7

99942.000032/2017-99;  99942.000057/2017-92;  99942.000034/2017-88;

99942.000027/2017-86;  99942.000029/2017-75;  99942.000050/2017-71;

99942.000045/2017-68;  99942.000054/2017-59;  99942.000047/2017-57;

99942.000049/2017-46;  99942.000031/2017-44;  99942.000033/2017-33;

99942.000035/2017-22;  99942.000051/2017-15;  99942.000044/2017-13;

99942.000053/2017-12;  99942.000046/2017-11;  99942.000030/2017-08;

99942.000055/2017-01

“Não recebi a resposta solicitada, nem no pedido original, nem mesmo no

recurso. Por isso recorro. ”
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“Não recebi  do órgão a  informação demandada.  Assim é de se recorrer  à

CGU para  que seja  averiguado o desrespeito  aos  direito  à  informação do

cidadão;  ratificar  o  pedido  original;  bem  como  que  sejam  apuradas  as

responsabilidades  administrativas  pela  sonegação  ilegal  e  abusiva  da

informação. ”

“Simplesmente não recebi resposta do órgão. Por isso recorro à CGU para

ratificar o pedido original, para que se apure a negativa do órgão em fornecer

a informação, e para que se apure as responsabilidades administrativas das

autoridades que sonegam as informações. ”

É o relatório.

Análise 

1. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que  consta dos

autos do processo resposta da autoridade que adotou a decisão inicial e consta resposta da

autoridade superior àquela, que deve proferir a decisão em primeira instância recursal. Não

consta,  contudo, resposta do dirigente máximo da NUCLEP. Nesse sentido, verifica-se que

não foi cumprida, em segunda instância, a norma abaixo:

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. (Grifo nosso)

2. No que tange aos requisitos de admissibilidade, registra-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
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Art. 16. Negado o acesso à 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. (Grifo

nosso)

3. No que concerne à autoridade que profere à decisão, cumpre ainda a CGU considerar Súmula

CMRI nº 5/2015, que visa tutelar legítima confiança do interessado para que o recurso seja

apreciado, a fim de que este não sofra limitação ao direito de revisão da decisão. 

Em respeito à segurança jurídica, tampouco poderá o órgão ou entidade alegar a nulidade do

ato em proveito próprio.

Nesse sentido, versa a Súmula CMRI nº 5/2015:

Poderão  ser  conhecidos  recursos  em  instâncias  superiores,  independente  da

competência  do agente  que proferiu  a decisão anterior,  de  modo a  não cercear  o

direito fundamental de acesso à informação.  

4. Ainda quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso, relata-se que, em 03/08/2017, a

NUCLEP respondeu à solicitação de esclarecimentos da CGU, quando alegou falsa identidade

da cidadã para o pleito, em observação aos termos da LAI, art. 10. e Decreto n. 7724/2012,

art. 12, inciso II, a saber: 
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Lei nº 12.527/2011

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos

órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo

o  pedido  conter  a  identificação  do  requerente e  a  especificação  da  informação

requerida. 

Decreto nº 7.724/ 2012

Art. 12.  O pedido de acesso à informação deverá conter:

I - nome do requerente;

II - número de documento de identificação válido;

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou

da informação requerida. (Grifo Nosso)

5. Em que pesem todos os esforços da CGU para promover o acesso à informação neste caso,

restou  comprovado,  por  meio  de  envio  de  boletim  de  ocorrência  registrado  pela  16ª

Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Passos,  em  Minas  Gerais,  que  a  cidadã  nunca  registrou  os

pedidos de informação em apreço. O boletim de ocorrência consta dos autos deste processo.

6. Constata-se que o CPF disponível no e-SIC é o mesmo registrado no boletim de ocorrência, o

que além de configurar o descumprimento dos requisitos fundamentais da LAI, para pedir

informações à Administração Pública, suporta ainda evidências de crime de falsa identidade,

quando alguém se atribuiu ou atribui a terceiro falsa identidade para obter vantagem em

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem (Artigo 307 Código Penal).

7. No  que  concerne  à  avaliação  de  mérito  do  pleito,  vale  registrar  que  a  CGU  empenhou

esforços  de  interlocução  com  a  requerida,  para  promover  a  transparência  ativa  das

informações solicitadas. Ao longo de 2 meses de interlocução, esclareceu-se àquela empresa

que,  na  qualidade  de  empresa  estatal,  é  regida  pela  seguinte  legislação  a  que  deve

cumprimento:  

Lei n. 13.303/2016.

Art. 8º   As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no  

mínimo, os seguintes requisitos de transparência: 
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I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração,

com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas

pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em

atendimento  ao  interesse  coletivo  ou  ao  imperativo  de  segurança  nacional  que

justificou  a  autorização  para  suas  respectivas  criações,  com  definição  clara  dos

recursos  a  serem empregados  para  esse  fim,  bem como  dos  impactos  econômico-

financeiros  da  consecução  desses  objetivos,  mensuráveis  por  meio  de  indicadores

objetivos; 

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação; 

III  -  divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes,  em especial  as

relativas  a  atividades  desenvolvidas,  estrutura  de  controle,  fatores  de  risco,  dados

econômico-financeiros,  comentários  dos  administradores  sobre  o  desempenho,

políticas  e  práticas  de  governança  corporativa  e  descrição  da  composição  e  da

remuneração da administração; 

IV  -  elaboração  e  divulgação  de  política  de  divulgação  de  informações,  em

conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas; 

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que

justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista; 

VI  -  divulgação,  em  nota  explicativa  às  demonstrações  financeiras,  dos  dados

operacionais  e  financeiros  das  atividades  relacionadas  à  consecução  dos  fins  de

interesse coletivo ou de segurança nacional; 

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em

conformidade  com  os  requisitos  de  competitividade,  conformidade,  transparência,

equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada

pelo Conselho de Administração; 

VIII  -  ampla  divulgação,  ao  público  em  geral,  de  carta  anual  de  governança

corporativa,  que consolide em um único documento escrito,  em linguagem clara e

direta, as informações de que trata o inciso III; 
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IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade. 

(...)

§ 3o  Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com

registro  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários  sujeitam-se  ao  regime  informacional

estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo

na forma fixada em suas normas. 

§  4o   Os  documentos  resultantes  do  cumprimento  dos  requisitos  de  transparência

constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet

de forma permanente e cumulativa. 

(...)

Art. 17.  Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de

diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre

cidadãos  de  reputação  ilibada  e  de  notório  conhecimento,  devendo  ser  atendidos,

alternativamente,  um  dos  requisitos  das  alíneas  “a”,  “b”  e  “c”  do  inciso  I  e,

cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III: 

I - ter experiência profissional de, no mínimo: 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública

ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual  forem

indicados em função de direção superior; ou 

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 

1.  cargo  de  direção  ou  de  chefia  superior  em  empresa  de  porte  ou  objeto  social

semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se

como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não

estatutários mais altos da empresa; 

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no

setor público; 

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da

sociedade de economia mista; 

c)  4 (quatro) anos de experiência como profissional  liberal  em atividade direta ou

indiretamente  vinculada  à  área  de  atuação  da  empresa  pública  ou  sociedade  de

economia mista; 

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e 

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

1
1



III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I

do caput  do art.  1o da Lei  Complementar no 64,  de 18 de maio de 1990,  com as

alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010. 

§  1o   O estatuto  da  empresa  pública,  da  sociedade  de  economia mista  e  de  suas

subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil

pelos administradores. 

§ 2o  É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria: 

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de

economia  mista  está  sujeita,  de  Ministro  de  Estado,  de  Secretário  de  Estado,  de

Secretário  Municipal,  de  titular  de  cargo,  sem  vínculo  permanente  com o  serviço

público,  de  natureza  especial  ou  de  direção  e  assessoramento  superior  na

administração  pública,  de  dirigente  estatutário  de  partido  político  e  de  titular  de

mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do

cargo;

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de

estrutura  decisória  de  partido  político  ou  em  trabalho  vinculado  a  organização,

estruturação e realização de campanha eleitoral;

(...)

Art. 23.    É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da  

sociedade  de  economia mista  a  assunção de  compromisso  com metas  e  resultados

específicos  a  serem  alcançados,  que  deverá  ser  aprovado  pelo  Conselho  de

Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento. 

§ 1o  Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última

reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua

aprovação: 

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte; 

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para,

no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. 

§  2o   Compete  ao  Conselho  de  Administração,  sob  pena  de  seus  integrantes

responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e

resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo

publicar  suas  conclusões  e  informá-las  ao  Congresso  Nacional,  às  Assembleias

Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e

aos respectivos tribunais de contas, quando houver. 
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§ 3o  Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2o as informações de

natureza  estratégica  cuja  divulgação  possa  ser  comprovadamente  prejudicial  ao

interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

(...)

Art. 95.    A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em até  

180 (cento e oitenta) dias da data de publicação da presente Lei.

Decreto n. 8.945/2016

 Art. 19.  A empresa estatal deverá:

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores e Conselheiros

Fiscais, de forma detalhada e individual; e

II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras

regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida por este Decreto

e  pela  Comissão  Interministerial  de  Governança  Corporativa  e  de  Administração  de

Participações Societárias da União - CGPAR.

(...)

Art. 27.  Sem prejuízo do disposto na Lei no 13.303, de 2016, e em outras leis específicas,

o administrador de empresa estatal é submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de

1976, inclusive quanto às regras de eleição, destituição e remuneração.

§ 1o  A remuneração dos administradores será sempre fixada pela assembleia geral.

Resolução CGPAR nº 5/2015:

Art. 1º Estabelecer para as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas

subsidiárias e controladas e demais sociedades em que a União, direta ou indiretamente,

detenha a maioria do capital social com direito a voto, a obrigatoriedade de divulgar as

informações abaixo em sítio eletrônico oficial atualizado, com acesso fácil e organizado,

sem prejuízo da aplicação de outras normas: 

I - ato ou lei de criação;

II - estatuto social;

III - missão, princípios e valores da instituição;

IV - código de ética;

V - composição do capital social;

VI - composição da diretoria executiva;

VII - composição dos conselhos de administração e fiscal;

VIII - extrato das atas de assembleias gerais, quando for o caso;
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IX  -  demonstrações  financeiras  anuais  exigíveis  das  companhias  abertas,

acompanhadas dos pareceres do conselho fiscal e da auditoria independente;

X - relatório anual da administração;

XI - demonstrações financeiras trimestrais;

XII - balanço social, se houver;

XIII - fatos relevantes e comunicados ao mercado, quando houver; e

XIV  -  currículo  profissional  resumido  dos  membros  dos  órgãos  societários  de

administração e fiscalização. (Grifo Nosso).

8. Avalia-se,  portanto,  que  os  pedidos  de  informação  em  apreço  têm  teor  legalmente

fundamentado,  cujo  atendimento  em  transparência  ativa  é  fortemente  recomendável  à

NUCLEP. Ademais, é perceptível a intenção do cidadão de denunciar suposta prática ilegal da

NUCLEP,  pelo NUP 99942000027201786,  em que é  consultado o  porquê  de membro do

conselho de administração da empresa ter sido nomeado para aquele cargo “não obstante a

vedação constante no inciso I  do § 2° do art.  17 da Lei  n° 13.303/2016, especificamente

quanto ao trecho "de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público”. 

Conclusão

1. De todo o exposto, opino pelo não conhecimento do recurso interposto, visto que o pedido

de  informação  em  apreço  não  atende  à  exigência  básica  da  Lei  nº  12.527/2011,

particularmente a identificação válida do requerente (LAI, Art. 10. e Decreto n. 7724/2012,

Art. 12, inciso II), que possibilite a análise pela CGU. 

2. Recomenda-se  ao  cidadão  retificar  seu  cadastro  para  registrar  novos  pedidos  de

informação no e-SIC, bem como registrar eventual denúncia no Sistema de Ouvidorias do

Poder  Executivo  Federal  (e-Ouv),  em  formulário  eletrônico  próprio,  disponível  em

http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/denuncias-e-manifestacoes,  com  vistas  a

possibilitar o tratamento adequado à presente demanda por parte da CGU. 

3. Não obstante a falsa identidade registrada no e-SIC, cumpre-nos recomendar à NUCLEP que

disponibilize,  em  transparência  ativa,  resguardados  os  sigilos  legais,  as  seguintes

informações: 

a. estratégia de longo prazo da empresa, conforme art. 8º, III; art. 23, § 1º, II, § 2º e §3º

e art. 95, da Lei 13.303/2016; art. 37, do Decreto nº 8.945/2016;
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b. relatórios de gestão de 2011 a 2014,  conforme art. 8º, da Lei 13.303/2016, bem

como Resolução CGPAR n. 5;  

c. avaliação dos administradores realizada pelo Conselho de Administração de 2011 a

2014; conforme art. 8º, da Lei 13.303/2016;

d. currículos e remuneração de membros do conselho fiscal, do conselho administrativo

e da diretoria, conforme art. 12, art. 17, e art. 26, da Lei 13.303/2016; bem como art.

19, I, do Decreto n. 8.945/2016. e da Resolução CGPAR n. 5;

e. atas de reuniões que elegeram alguns desses membros,  conforme art.  10.  da Lei

13.303/2016, bem como art. 38., § 5º, do Decreto nº 8.945/2016; e   

f. ata da última assembleia geral  ordinária da empresa,  conforme Resolução CGPAR

n.5. 

4. Observamos  que  o  recorrido  descumpriu procedimento fundamental  da  Lei  de  Acesso à

Informação, quanto à ausência de resposta da autoridade máxima do órgão, em 2ª instância

recursal. Dessa forma, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento que reavalie

os  fluxos  internos  para  assegurar  que  os  recursos  sejam  necessariamente  respondidos

pelas autoridades competentes nos termos da Lei nº 12.527, de 2011.

FLÁVIA LEMOS SAMPAIO XAVIER
Analista - Supervisora

Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação
Ouvidoria-Geral da União 

DESPACHO
De acordo.
À consideração superior, pelo não conhecimento dos recursos interpostos.

ERICA 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 artigo 13, inciso V, do Anexo I do

Decreto nº 8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer

acima,  para  decidir  pelo  não conhecimento dos  recursos  interpostos,  nos  termos  do art.  23  do

Decreto  7.724/2012,  no  âmbito  dos  pedidos  de  informação  nº  99942.000032/2017-99;

99942.000057/2017-92;  99942.000034/2017-88;   99942.000027/2017-86; 99942.000029/2017-75;

99942.000050/2017-71;  99942.000045/2017-68;  99942.000054/2017-59;  99942.000047/2017-57;

99942.000049/2017-46;  99942.000031/2017-44;  99942.000033/2017-33;  99942.000035/2017-22;

99942.000051/2017-15;  99942.000044/2017-13;  99942.000053/2017-12;  99942.000046/2017-11;

99942.000030/2017-08; 99942.000055/2017-01, direcionado à  Nuclebrás Equipamentos Pesados

S.A. - NUCLEP.

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

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 99942.000057/2017-92

Documento: PARECER nº 5617 de 09/08/2017

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso à informação

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 09/08/2017

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

De acordo. À consideração superior.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 09/08/2017

ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

ERICA BEZERRA QUEIROZ RIBEIRO

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 09/08/2017

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

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

documento é: 1fa52c8e_8d4df0bd89a1b5d
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