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RESUMO 

Objetivo – Identificar como a Lei de Acesso à informação impacta os processos de trabalho de 

avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos na Gerência Geral de 

Toxicologia (GGTOX) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Metodologia – Foi utilizada uma metodologia qualitativa em três etapas: i) revisão documental; 

ii) entrevistas com técnicos e gestores da Anvisa e iii) levantamento quantitativo descritivos 

dos pedidos de acesso à informação enviados, número de avaliações toxicológicas no mesmo 

período e a realização de 19 pedidos de acesso à informação para melhor conhecer o solicitante 

frequente. 

Resultados – A pesquisa identificou impactos positivos como a disponibilização em 

transparência ativa da fila de análise, das situações atuais dos processos e dos relatórios de 

análises concluídas. Foi identificada como consequências negativa a sobrecarga de trabalho 

trazida com os altos índices de pedidos de informação à GGTOX. A pesquisa também 

identificou que essa sobrecarga de trabalho se deve a um solicitante frequente que demandou 

68,70% dos pedidos de acesso à informação. Apesar de pequenos, esses solicitantes frequentes 

também estão presentes em outros órgãos do governo federal, tem os pedidos mais negados e 

fazem mais recursos quando comparado ao outros solicitantes. Alguns órgãos estão utilizando 

a justificativa da desproporcionalidade para não atender aos pedidos desses solicitantes 

frequentes, mas não existe um padrão de indeferimento para esses recursos nas instâncias 

superiores.  

Limitações – Apesar do estudo identificar impactos positivos e negativos nos processos de 

registro de agrotóxicos não foi possível estabelecer uma relação de causalidade entre os pedidos 

de acesso à informação e o número de agrotóxicos registrados. Isso em razão da existência de 

outros fatores que influenciam o número de avaliações aprovadas como a flexibilidade do 

marco regulatório ou a governança da área O estudo também é limitado por não oferecer 

descobertas generalizada dos impactos aos demais órgão da administração pública, sendo que 

os impactos nos processos relatados estão restritos a Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. 

Contribuições Práticas – As evidências e recomendações da pesquisa podem aperfeiçoar o 

processo de trabalho de respostas aos pedidos de informação e contribuir para a diminuição do 

tempo médio de análise do registro de agrotóxicos na Anvisa. 

Contribuições Sociais – Os resultados empíricos do trabalho abrem caminho para novas 

pesquisas sobre impactos da transparência que podem revelar descobertas generalizáveis e 

consolidar o direito à informação no país. 

Originalidade –O estudo apresenta uma abordagem diferenciada da transparência ao avaliar o 

seu impacto na esfera administrativa sob a perspectiva da economia/eficiência com evidências 

empíricas das alterações na carga administrativa e nos processos de trabalho. O estudo também 

identifica o problema do solicitante frequente, que faz inúmeras solicitações de informações 

aos órgãos públicos e que pode trazer esforços danosos aos órgãos como também inibir que 

outros usuários tenham suas solicitações atendidas.  

Palavras-chave: Transparência; custo da liberdade de informação, registro de agrotóxicos.  

Categoria do artigo: Dissertação de mestrado/Artigo Original  



ABSTRACT 

 

Objective: To identify how Brazil’s Access to Information Law (ATI) impacts processes of 

toxicological assessments and the registry of pesticides in the General Management of 

Toxicology (GGTOX)unit within the National Health Surveillance Agency (Anvisa) of the 

Methodology: A qualitative methodology focused on: i) the review of secondary sources; ii) 

interviews with Anvisa technicians and managers, and, iii) a descriptive quantitative analysis 

of requests for access to information received by GGTOX, as well as a descriptive quantitative 

analysis of the number of toxicological assessments in the same period. This analysis also 

involved analyzing responses to 19 requests for ATI to better identify and examine the 

phenomenon of “frequent requesters”. 

Findings: The research identifies positive impacts, such as high levels of active transparency 

on the current status of processes and reports of analyses completed. Negative impacts of ATI 

include high workloads due to the elevated rates of requests for information. Research also 

identified that these workloads owe themselves largely to a frequent applicant, who alone 

represented 68.7% of all requests for access to information to GGTOX. Although few in 

number, these frequent requesters impact several other federal government agencies. They tend 

to be requesters who are frequently denied access, yet also appeal denials more. Agencies claim 

to make use of the exception of ‘disproportionality’, but appeals against such claims often 

prevail. 

Research Limitations: Despite the study identifying positive and negative impacts on the 

process of registering pesticides, it was not possible to establish a causal relationship between 

requests for access to information and the productivity of GGTOX in terms of the number of 

registered pesticides. Other factors influence productivity, including governance of the 

regulatory framework and its flexibility. The study is also limited by not being able to generalize 

to other agencies in the public administration; the impacts on the reported processes are 

restricted to the General Management of Toxicology of Anvisa. 

Practical Contributions: Research evidence and recommendations can improve the work 

process of responding to requests for information and can contribute to decreasing the average 

time for analyzing the registration of pesticides at Anvisa. 

Social Contributions: The empirical results of this work open the way for new research on the 

impacts of transparency and access to information in Brazil. 

Originality: The study presents a different approach to evaluating the impact of transparency, 

by examining ATI’s influence on productivity. This is also the first study to examine the 

problem of the frequent requester. 

 

Keywords: Transparency. Costs of freedom of information. Register of pesticides. 

 

Paper category: Masters dissertation/Original paper. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Leis de Acesso à informação passaram a ser editadas em vários países a partir da 

última década do século passado estabelecendo o direito à informação como essencial para 

todas as pessoas. Essas leis permitem que indivíduos e grupos protejam seus direitos contra 

abusos, má gestão e corrupção (BANISAR, 2006). Ao aumentar a transparência em todos os 

níveis de governo, a expectativa é tornar os governos menos corruptos, mais eficientes, mais 

democráticos e mais legítimos (HOOD e HEALD, 2006 apud MEIJER, HART e WORTHY 

2015). No entanto, outros pesquisadores como Etzioni (2010 apud MEIJER, HART e 

WORTHY 2015) argumentam que a transparência é superestimada e de forma alguma é capaz 

de produzir os benefícios esperados. Assim, hoje existe um dilema na pesquisa sobre 

transparência do que ela pode fazer e, talvez mais importante, o que não pode (MEIJER e 

ROBERTS 2009 apud CUCCINIELLO, PORUMBESCU, E GRIMMELIKHUIJSEN, 2017). 

A Lei 12.527, Lei Acesso à Informação (LAI), publicada em 2011, foi um passo 

importante para a implementação da transparência na administração pública brasileira e trouxe 

uma série de direitos à população mas, ao obrigar os governos a prestarem contas 

continuamente à sociedade, também trouxe uma carga de trabalho adicional aos órgãos ao 

determinar a publicização em seus sítios da internet das informações de interesse coletivo e 

principalmente de responder às solicitações de acesso à informação de qualquer pessoa.  

Na esfera administrativa, espera-se que a transparência melhore o funcionamento dos 

órgãos governamentais, pois as decisões que eventualmente serão tornadas públicas têm mais 

probabilidade de se basear em razões objetivas e justificáveis (BANISAR, 2006), ou seja 

espera-se que a transparência contribua para a realização dos objetivos das políticas da forma 

mais eficiente. Mas as obrigações trazidas pela lei têm um custo e o aumento da carga de 

trabalho pode levar ao desperdício, confusão e ineficiência questionando os benefícios da 

transparência (MEIJER, HART e WORTHY, 2015). Entre essas obrigações está a transparência 

passiva que envolve o dever do Estado em atender a uma determinada demanda do cidadão por 

informações. A transparência passiva pode envolver processos de serviços mais complexos, 

seja pela natureza da demanda ou pelo esforço empreendido na obtenção da informação. Devido 

a essas complexidades a LAI estabelece uma série de condições, requisitos e termos que uma 

informação deve ser solicitada: o acesso como regra e o sigilo como exceção, a não necessidade 

de apresentação de motivação, o fornecimento gratuito da informação e um prazo para conceder 

o acesso. 
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Desde a implementação da LAI em março de 2012 até o final de 2019 foram mais de 

832.000 pedidos de acesso à informação aos 307 órgãos da Administração Pública do Poder 

Executivo Federal. E ainda 104.803 recursos nos três níveis decisórios1. Uma média de 343 

demandas por dia que impactam na rotina de órgão grandes como o Ministério da Economia, 

mas também exige o trabalho de órgãos com menor estrutura, inclusive de pessoal. Na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, que regula mais de 12 objetos diferentes como medicamentos, 

alimentos e agrotóxicos, a implantação da LAI também trouxe um número grande de pedidos 

de informações. Foram 13.275 solicitações1 desde então, e em 2019 a Anvisa foi o oitavo órgão 

mais demandado por solicitações de informação.  

Na Gerência Geral de Toxicologia (GGTOX) da Anvisa, área representante do 

Ministério da Saúde para a análise toxicológica para fins de registro dos agrotóxicos, é grande 

o número de pedidos de informação e a quantidade de pedidos por servidores é maior do que 

na Anvisa e na média de todas as agências reguladoras2. Não obstante, nessa Gerência, também 

existe uma fila é de mais de 3.500 agrotóxicos3 que aguardam análise de registro para a entrada 

no mercado, sendo que alguns desses produtos chegam a esperar dez anos para a obtenção do 

registro, quando o prazo máximo estabelecido é de 120 dias.  

Nesse contexto de consolidação do direito à informação como bem público e com a 

carga de trabalho adicional trazida com os pedidos de acesso à informação via LAI, o objetivo 

dessa pesquisa é identificar como a Lei de Acesso à Informação impacta nos processos de 

trabalho de avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos na Anvisa. 

Esse problema de pesquisa se iniciou a partir da observação da mudança dos processos de 

trabalho e da grande quantidade de pedidos de acesso à informação trazidos com a LAI à 

Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa e na dificuldade dos gerentes e técnicos em conciliar 

os pedidos com as atribuições regimentais da área. 

O propósito desse trabalho é contribuir empiricamente ao debate custo-benefício 

trazidos pela transparência quanto a eficiência burocrática. Surgiu pela ausência de estudos que 

abordassem os impactos da LAI na governança dos órgãos públicos brasileiros, pois, segundo 

Michener, (2019) as maiorias de pesquisas de avaliação de impacto da transparência se fixaram 

nos resultados políticos e convergiram para o paradigma da transparência com um meio para 

 
1 Dados de pedidos de informação do e-SIC/CGU 
2 Dados de pedidos de informação do e-SIC/CGU e números de servidores do portal da transparência do 
Governo Federal 
3 Segundo portal de fila de registro de produtos da Anvisa. 
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responsabilização e participação. Assim o estudo é relevante, pois ocupa uma lacuna existente 

de trabalhos empíricos sobre impactos da transparência na governança e contribui para a 

literatura ao avaliar os impactos das leis de acesso à informação na esfera administrativa, sob a 

perspectiva da economia/eficiência.  

Para identificar como a Lei de Acesso à Informação impacta nos processos de trabalho 

de avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos na Anvisa foi utilizada 

uma metodologia qualitativa em três etapas: 

i) Pesquisa documental com propósito de se conhecer como eram os processos de 

trabalho de registro de agrotóxico na Anvisa antes e depois da Lei de Acesso à 

Informação. 

ii) Entrevista com gestores e técnicos da Anvisa que trabalham respondendo os 

pedidos de informação e com análise para fins de registro de agrotóxicos para 

identificar os possíveis benefícios ou prejuízos trazidos com a LAI aos processos 

de trabalho de registros de agrotóxicos. 

iii) Levantamento quantitativo, descritivo, dos sistemas de banco de dados de 

pedidos de acesso à informação e do número de avaliações toxicológicas de 

agrotóxicos; realização de 19 pedidos de informação para identificar a 

quantidade demandada de solicitações por informações na Anvisa/GGTOX e a 

quantidade de agrotóxicos registrados e também para melhor conhecer o 

solicitante frequente.  

Os resultados da pesquisa mostram e relatam em quatro casos as melhorias que a LAI 

trouxe aos processos de trabalho, pois foi necessária uma maior organização burocrática para 

estabelecer procedimentos operacionais padrões e fluxogramas dos processos de trabalhos. 

Com essas melhorias foi possível o estabelecimento da transparência ativa do processo de 

registro como a fila de análise, a situação atual da análise e relatórios sobre processos 

finalizados. As estatísticas descritivas dos sistemas que atendem aos pedidos de informação e 

as entrevistas também demostraram que a LAI trouxe uma sobrecarga de trabalho com muitos 

pedidos de informação que ocupam boa parte da força de trabalho dos técnicos da área, que 

foram relatados em dois casos específicos. Atualmente cinco servidores em um total de quarenta 

e dois trabalham para atender essas solicitações. Muito dessa sobrecarga se deve a um 

solicitante que demandou 67,8% dos pedidos da GGTOX em 2019. 
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Assim, o estudo também abordou o solicitante frequente, que faz inúmeras solicitações 

de informações e que pode trazer esforços danosos aos órgãos como também inibir que outros 

usuários tenham suas solicitações atendidas. Pesquisados adicionalmente, esse tipo de 

solicitante que fez mais de 50 pedidos de acesso à informação no ano de 2019 esteve presente 

em 22 órgão do Poder Executivo Federal (7,24%), tiveram os pedidos mais negados e fazem 

mais recursos quando comparados com os outros solicitantes. Também foi identificado que 

alguns órgãos estão utilizando a justificativa da desproporcionalidade para não atender aos 

pedidos desses solicitantes frequentes, mas não existe um padrão de indeferimento para esses 

recursos nas instâncias superiores.  

Para atenuar os efeitos da sobrecarga de trabalho a pesquisa recomenda a instituição de 

profissionais voltados exclusivamente ao atendimento dos pedidos de informação. A exemplo 

do que já existe em outros países, esses profissionais com formação específica trariam mais 

eficiência a burocracia. O trabalho também sugere a instalação de verificações ex ante e ex post 

aos pedidos de informação para atenuar o trabalho adicional dos órgãos públicos já 

sobrecarregados e subfinanciados. Assim, poderá se estabelecer limites de pedidos por 

solicitante por órgão ao ano e taxar os pedidos acima desse limite considerando o trabalho 

realizado para a execução. O trabalho também recomenda maior autonomia para a instancia 

julgadora dos recursos dos pedidos de acesso à informação. 

Apesar de identificar impactos positivos e negativos nos processos de registro de 

agrotóxicos não foi possível estabelecer uma relação de causalidade entre os pedidos de acesso 

à informação e o número de agrotóxicos registrados. Isso em razão da existência de outros 

fatores que influenciam o número de avaliações aprovadas como a flexibilidade do marco 

regulatório ou a governança da área. Outra limitação do estudo é não oferecer descobertas 

generalizadas sobre os impactos da implantação da LAI pelo estudo ser limitado à 

Anvisa/GGTOX. Ainda assim, as evidências da pesquisa contribuem para futuras pesquisas que 

podem trazer generalizações para o estudo da transparência e consolidar esse importante direito 

na administração pública brasileira. 

O presente trabalho está organizado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda 

seção, é apresentado o contexto histórico e legal com um levantamento dos principais tema do 

objetivo da pesquisa divididos nas seguintes subseções: liberdade de informação, os 

agrotóxicos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a transparência na Anvisa. Na 

terceira seção é apresentado o referencial teórico com uma revisão da literatura relacionada aos 
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principais tema do trabalho dividida em duas subseções: avaliando o impacto da transparência 

e avaliando o impacto da transparência na esfera administrativa. 

Na quarta seção é apresentada a metodologia da pesquisa que foi explicitada nas 

seguintes subseções: pesquisa documental, entrevistas com servidores e levantamentos 

quantitativos descritivos. Os resultados são apresentados na quinta seção constituída das 

subseções: aspectos gerais da implementação da LAI na GGTOX, melhorias nos processos de 

trabalho, aumento da carga burocrática e impactos da LAI no registro de agrotóxicos. Por fim, 

na sexta seção são apresentadas as considerações e recomendações. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO LEGAL 

Considerando o objetivo da pesquisa de avaliar os impactos da Lei de Acesso à 

informação nos processos de trabalho de registro de agrotóxico na Anvisa, nesta seção são 

apresentados e contextualizados os principais temas do problema da pesquisa como a 

constituição do direito à liberdade de informação, seus benefícios e os principais aspectos da 

lei de acesso à informação brasileira; a regulação dos agrotóxicos; a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; e a transparência na Anvisa.  

2.1 Liberdade de Informação 

Apesar da primeira lei de liberdade de informação (Freedom of information – FOI) ter 

sido editada na Suécia em 1766, o grande avanço das leis FOI somente se deu a partir da 

segunda metade do século XX com a promulgação das leis da Finlândia e dos Estados Unidos, 

demonstrando a resistência dos governos em estabelecer esse direito social. A liberdade de 

informação é um direito essencial a todos ao permitir que indivíduos e grupos protejam seus 

direitos evitando abusos, má gestão e corrupção (BANISAR, 2006). Para Michener (2011) 

existe uma possibilidade de que no futuro as leis de liberdade de informação e transparência 

dos dados governamentais sejam reconhecidas como bens públicos que trouxeram avanços 

civilizatórios similares aos tribunais constitucionais ou das leis dos direitos humanos. 

Consolidando o exercício efetivo do direito ao acesso à informação, existe uma 

tendência crescente de edição de leis FOI. Atualmente cerca de 128 países já adotaram leis que 

regulamentam a transparência, sendo que 96 países adotaram essas leis desde os anos 2.000, 
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segundo a classificação global de direito à informação4. Tais legislações tendem a contribuir 

para o aumento da transparência e para uma mudança da cultura governamental de tratamento 

da informação, muitas vezes restrita ao alcance dos próprios gestores governamentais, além dos 

órgãos de controle interno e externo (NEUMAN, 2002). 

Essas leis de liberdade de informação obrigam aos governos a prestarem contas 

continuamente à sociedade. Essa prestação de contas vem através da publicidade dos atos 

públicos, com a transparência de suas ações, e acesso às informações, pois somente através do 

conhecimento dos planos e ações do governo, este pode ser legitimado e representativo. Nessa 

perspectiva democrática, os cidadãos devem ter a possibilidade de participar na esfera pública, 

bem como de fiscalizar como seus representantes políticos usam seus mandatos. A 

transparência, em outras palavras, é necessária para o engajamento público, uma pré-condição 

para uma “democracia forte”, segundo Barber (1984 apud MEIJER, HART e WORTHY 2015). 

A Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas proclamada em 1948 tem um 

componente fundamental na construção desse direito de acesso à informação ao garantir que 

todo ser humano tem o direito de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Assim um dos maiores beneficiados por 

leis FOI foram os países da Europa Central e Oriental que fizeram a transição para a democracia 

após a dissolução da União Soviética e puderam ter acesso a documentos de antigas forças 

policiais que continham informações pessoais dos opositores dos governos. (BANISAR, 2006).  

Além de tornar os governos mais democráticos e mais legítimos, a transparência deve 

tornar os governos menos corruptos e mais eficientes segundo Hood e Heald (2006 apud 

MEIJER, HART e WORTHY 2015). A FOI é considerada uma ferramenta fundamental nas 

medidas anticorrupção, pois os motivos para a concessão de contratos e outras transações 

financeiras devem ser documentados e justificados. (BANISAR, 2006).  

As leis FOI ajudam a melhorar a aplicação de direitos econômicos e políticos e também 

melhoram o funcionamento dos órgãos governamentais, pois as decisões que eventualmente 

serão tornadas públicas têm mais probabilidade de se basear em razões objetivas e justificáveis 

(BANISAR, 2006). As políticas públicas construídas em conjunto com a sociedade ou ainda o 

conhecimento de que as decisões e os processos estão abertos ao escrutínio impõe uma 

 
4 Global Right to Information Rating. 2020. Disponível em https://www.rti-rating.org/. Acessado em 05 de 

fevereiro de 2020. 

https://www.rti-rating.org/
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disciplina constante ao setor público com resultados que tendem a eficiência (BANISAR, 

2006).  

As leis de acesso à informação propõem a implementação de uma cultura de 

transparência aos Estados modernos que tendem a melhorar a eficiência da Administração 

Pública (VADLAMANNAT e COORAY, 2016). Essa cultura da transparência nada mais é do 

que a radicalização do princípio da publicidade, a permitir o sigilo de documentos e 

informações somente quando puderem comprometer a segurança da sociedade e do Estado ou 

quando comprometer outros direitos fundamentais - como a privacidade em informações 

pessoais. (CORRALO, 2014). Michener e Bersch (2013:234) afirmam que “a transparência 

dissipa a opacidade, o primeiro refúgio da corrupção, ineficiência e incompetência” e 

incorporam duas condições necessárias e suficientes para definirem a palavra transparência: 

visibilidade e inferibilidade. 

No Brasil, a Lei 12.527, Lei Acesso à Informação (LAI), publicada em 2011 é a 

consolidação de um processo de ampliação da transparência do Estado brasileiro em busca dos 

melhores resultados nos serviços públicos, considerando os princípios da publicidade e da 

eficiência na administração pública. A Lei de acesso à informação teve inicialmente suas 

discussões em 2005 no Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão 

consultivo integrante da estrutura básica do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União (CGU).  

A LAI estabeleceu o direito do acesso à informação, o qual condiciona os órgãos 

públicos a disponibilizarem dados e informações públicas de forma objetiva, clara, em 

linguagem de fácil compreensão à sociedade o que objetiva quebrar a cultura do segredo, 

permitindo que se instaure uma verdadeira cultura do acesso, preservando o direito do cidadão 

de conhecer informações relevantes de órgãos e entidades. Essa obrigação de tornar pública as 

informações de interesse coletivo ou geral de sua competência é atribuída de transparência 

ativa. O artigo 8º estabelece as informações mínimas que os órgãos e entidades públicas devem 

divulgar, independente de requerimento, em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

entre essas informações mínimas destacam-se as informações institucionais, ações e programas, 

auditorias licitações contratos e convênios, servidores e terceirizados, despesas e receitas, 

perguntas frequentes.  

Já a transparência passiva, referente à disponibilização de documentos oficiais aos 

cidadãos quando solicitada, possui as seguintes características: 
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• O acesso é a regra, o sigilo, exceção (art. 3°- LAI). A LAI salvaguarda apenas 

informações pessoais que se refiram à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 

das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. E nos casos em que a 

informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto em Lei, é direito do requerente 

obter o inteiro teor da negativa de acesso 

• São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 

informações de interesse público (art. 10°- LAI).  

• O fornecimento da informação é gratuito, salvo cópias de documentos (art. 12°- LAI) 

• O pedido pode ser feito por pessoas físicas e jurídicas independentemente da idade e da 

nacionalidade (art. 2°- Decreto Nº 7.724/2012). 

• Quando disponível, a informação deve ser entregue imediatamente. O órgão ou entidade 

tem até 20 dias para responder ao pedido, podendo prorrogar por mais 10 dias, mediante 

justificativa expressa e citação legal. 

• No caso de negativa de acesso a informações, o cidadão pode interpor recurso à 

autoridade hierarquicamente superior àquela que emitiu a decisão. Persistindo a 

negativa, o cidadão poderá recorrer ao Ministro de Estado da área ou, em caso de 

descumprimento de procedimentos e prazos da Lei 12.527, à CGU. Em última instância, 

caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI). 

O artigo 13° do decreto 7.724/2012 define os três casos em que os pedidos de acesso à 

informação não serão atendidos: i) pedidos genéricos. ii) pedidos desproporcionais; e iii) 

pedidos desarrazoados. Os pedidos genéricos são aqueles com ausência de dados importantes 

para a sua delimitação e atendimento, tornando-se vago ou desproporcional. Os pedidos 

desproporcionais inviabilizam o trabalho de toda uma unidade do órgão ou da entidade pública 

por um período considerável. E os pedidos desarrazoados são aqueles que se opõem aos 

interesses da sociedade, de sua segurança ou à integridade e soberania do Estado. 

2.2 Os Agrotóxicos  

O mercado de agrotóxicos, por apresentar falhas naturais, é um dos mercados que 

necessita de uma regulação, pois a concorrência entre as empresas não produz o ótimo para a 

sociedade. Nesse mercado, para atenuar os efeitos adversos na saúde da população e no meio 

ambiente, existe a necessidade de uma regulação social para proteção do interesse público. Uma 

falha natural do mercado de agrotóxicos é a assimetria de conhecimento entre as empresas 

fabricantes e o consumidor, de tal forma que este último não tem o poder de escolha do 
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agrotóxico utilizando em seu alimento, delegando a escolha ao consumidor substituto: o 

produtor rural. A melhor forma de correção desse problema de informação é a necessidade da 

existência de um grande conjunto de normas destinadas a proteger os consumidores, em que 

são traçados requisitos de divulgação, forçando as empresas a revelar a verdade da informação 

sobre seus produtos, ou seja, aumentar a transparência das ações dos órgãos reguladores é pré-

condição para uma regulação efetiva (STIGLITZ, 2009). Nesta seção é apresentado como os 

agrotóxicos se estabeleceram no mercado, seus efeitos adversos e como o Brasil regula esses 

produtos. 

Os agrotóxicos passaram a ser utilizados em escala global após a segunda guerra 

mundial, nos anos 50, e juntamente com os fertilizantes e as máquinas agrícolas foram os 

promotores da chamada Revolução Verde (LUCCHESE, 2013). Com o ideal de erradicar a 

fome aumentando a produção agrícola, países como o Brasil, que tinham a agricultura como 

matriz econômica, incorporaram fortemente a cultura dos chamados defensivos agrícolas, 

muitas vezes com subsídios estatais.  

Os efeitos adversos do uso dos produtos químicos sintéticos na saúde da população 

humana e no meio ambiente foram relatados significativamente a partir de 1962,5. O DDT, por 

ser barato e eficiente, foi inclusive recomendado pela Organização da Nações Unidas para 

combater a malária e dengue, mas a estratégia surtiu efeito limitado, pois os mosquitos 

acabaram adquirindo resistência ao produto. Nos anos 1960 foram publicados uma série de 

artigos com evidências entre o uso e a intoxicação por agrotóxicos na vida selvagem e nos seres 

humanos, por isso o DDT e outros organoclorados foram banidos de vários países a partir da 

década de 1970 e iniciou-se a discussão do perigo dessas substâncias para a saúde da população 

e para o meio ambiente.  

No Brasil, por pressão popular, foram banidos agrotóxicos organoclorados persistentes 

como o DDT, a partir de 1985 para uso na agricultura. A primeira legislação referente à Defesa 

Sanitária Vegetal se deu com a promulgação do Decreto 24.114, de 1934, sendo que o Brasil 

ficou sem nenhuma legislação nacional que abordasse a toxidade e os riscos que os agrotóxicos 

oferecem à saúde humana e ao meio ambiente até 1978, quando foi editada uma portaria que 

classificou a toxidade desses produtos (MIGUEL, 2015). 

 
5 Através da publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, uma cientista e ecologista norte-

americana, que após a grande repercussão de sua obra levou ao banimento do DDT e de outros pesticidas 

organoclorados nos Estados Unidos e, subsequentemente, em outros países. 
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O marco regulatório atual dos agrotóxicos no Brasil coincide com redemocratização do 

país. Sensíveis à questão ambiental, os deputados constituintes, estabeleceram no Artigo 225 

da Constituição Federal que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, 

e que “para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público controlar a 

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Esses dispositivos constitucionais e 

a consciência da população sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente 

abriram o caminho para uma regulação mais rígida, que culminou com a aprovação da Lei n. 

7.802/89, então denominada Lei dos Agrotóxicos. Em 2.000, a Lei 9.974 aprofundou a 

regulação e abordou questões como embalagens, fracionamentos, rótulo e bulas, propaganda, 

fiscalização e responsabilidades. 

A Lei 7.802/89 define agrotóxico como os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 

implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, 

cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos.  

A Lei 7.802 exige o registro prévio dos agrotóxicos para sua produção, importação, 

exportação ou comercialização, com seis importantes restrições para o registro de agrotóxicos 

no Brasil: não possibilidade de registro de agrotóxicos que não disponha de métodos para 

desativação de seus componentes; para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no 

Brasil; para os que revelem características teratogênicas (má formação fetal), carcinogênicas 

(causem câncer) ou mutagênicas (causem mutações genéticas); para os que provoquem 

distúrbios hormonais ou danos ao aparelho reprodutor; para os que se revelem mais perigosos 

para o homem do que os testes de laboratório com animais; e cujas características causem danos 

ao meio ambiente. 

A Lei dos agrotóxicos atribuiu a três ministérios poder para analisar e permitir o registro 

de um novo agrotóxico no país, conforme o enfoque da sua área de competência: o Ministério 

da Saúde (MS), para minimizar os efeitos dos agrotóxicos na saúde humana; o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), para minimizar os efeitos dos danos ao meio ambiente e o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para avaliar a eficácia agronômica dos 

agrotóxicos. Assim sendo, segundo Rodrigo Fracalossi de Moraes (2019:37 apud TSEBELIS, 
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2002), existem no Brasil três veto players governamentais para agrotóxicos, assim definidos: 

“veto players são atores coletivos ou individuais cuja concordância é necessária para uma 

mudança do status quo”. 

A avaliação ambiental dos agrotóxicos é realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama e envolve extensa rede de assuntos e 

matérias que avalia o Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) de Agrotóxicos e Afins e 

Risco Ambiental. Somente após a garantia que não existe risco à saúde da população (Anvisa) 

e ao meio ambiente (Ibama) finalmente o registro do agrotóxico pode ser concedido pelo 

MAPA. 

O Decreto nº 4.074 de 2002 definiu três tipos de materiais, a depender da fase de 

produção: Produto Técnico (PT), Pré-Mistura (PM) e Produto Formulado (PF). O Produto 

Técnico, que em geral consiste no ingrediente ativo (IA) mais impurezas, é a matéria prima 

para o processo de produção do Produto Formulado. As Pré-Misturas são preparações do 

Produto Técnico que tornam possível seu transporte ou formulação em diferentes unidades 

fabris, dessa forma, destinando-se exclusivamente à formulação de Produto Formulado. O 

Produto Formulado é o produto comercial final, a ser utilizado em ambiente agrícola visando o 

controle de pragas. Nesse decreto foi incorporado o conceito de registro por equivalência dos 

agrotóxicos, que é basicamente um produto similar ao produto de referência e está sujeito a 

normas mais simples para o registro de um novo produto, técnico ou formulado. 

A transparência das informações dos produtos agrotóxicos registrados no Brasil como 

composição química, bulas e indicações está sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento através do Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit). 

Atualmente são mais de 430 ingredientes ativos (IA) registrados no país com cerca de 2.200 

produtos, que em 2017 representaram 748.480 toneladas de agrotóxicos6 comercializados, 

tornando o Brasil o maior consumidor mundial desse produto7 em US$.  

2.3 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

As agências reguladoras são as principais instituições responsáveis pela regulação dos 

mercados no Brasil. Sua implantação se deu, inicialmente, com a descentralização dos serviços 

 
6 Segundo os boletins anuais de comercialização de agrotóxicos no Brasil, do IBAMA.  
7 Segundo o critério “Maiores Consumidores de Agrotóxicos em US$”. Fonte: FAO/Consultoria Phillips 

Mcdougall/UNESP/ANDEF - 2013 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100030/decreto-4074-02
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públicos que teve origem na insatisfação com a ineficiência do Estado contemporâneo 

principalmente quanto ao setor de infraestrutura e de serviços públicos (MORAES 2002). As 

primeiras agências reguladoras surgiram exclusivamente para regular setores sob monopólio 

estatal que passavam a ser privatizados como energia e telecomunicações, depois vieram outras 

áreas, como saúde e cinema. Conforme Di Pietro (2004) classifica, as agências podem ser de 

dois modelos: as que regulam e controlam as atividades que constituem objeto de concessão, 

permissão ou autorização de bem ou serviço público (telecomunicações, energia elétrica, 

transportes e petróleo); e as que exercem, com base em lei, típico poder de polícia, com a 

imposição de limitações administrativas, previstas em lei, fiscalização, repressão, por exemplo 

Anvisa e Agência Nacional de Saúde (ANS). 

As agências são pessoas jurídicas de direito público, classificadas como autarquias de 

regime especial, afastando-se da estrutura hierárquica dos Ministérios e da direta influência 

política do Governo, com acentuado grau de independência. Essa natureza é importante para 

que as Agências cumpram seu dever de regular. As agências reguladoras têm como 

características, antes por força dos diplomas legais de criação e agora pela nova Lei das 

Agências, Lei 13.848/19, a estabilidade de seus dirigentes com mandato fixo de 5 anos, proibida 

a recondução, a autonomia financeira (renda própria e liberdade de sua aplicação) e o poder 

normativo de regulamentação das matérias de sua competência (MEIRELLES, 2000).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi a primeira agência reguladora brasileira 

da área social e com um poder típico de polícia é a responsável pela coordenação do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária que é de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

Vigilância Sanitária (VISA) está incluída em um dos campos de atuação do SUS, que especifica 

a competência do SUS para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde, bem como fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas e águas para 

consumo humano. Dessa forma a VISA é um dos braços executivos que estruturam e 

operacionalizam o SUS na busca da concretização do direito social à saúde e possui como 

função principal eliminar ou minimizar o risco sanitário envolvido na produção, circulação e 

consumo de certos produtos, processos e serviços 

A Anvisa tem a missão de proteger e promover a saúde da população, mediante a 

intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à 

vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Para isso, a Anvisa registra produtos e serviços que estão diretamente relacionados à saúde da 
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população. Sendo o registro de produto o ato legal que reconhece a adequação de um produto 

à legislação vigente da Vigilância Sanitária. Ou seja, é um controle feito antes da 

comercialização de produtos que possam apresentar eventuais riscos à saúde do consumidor. 

As categorias de produto que exigem registros são muitas: alimentos, agrotóxicos, cosméticos, 

insumos farmacêuticos, medicamentos, produtos para saúde, saneantes, sangue, tecidos e 

órgãos e tabaco. Essas regras de registros seguem padrões internacionais, pois ocorrem 

processos similares na maioria dos países.  

O registro de agrotóxico é um processo de avaliação e aprovação de documentos 

científicos, analisados em resposta às exigências de eficácia e segurança feitas ao produto 

proposto. A Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX) é a responsável pela regulação de 

agrotóxicos, seus componentes e afins e preservativos de madeira, cabendo ainda a emissão dos 

pareceres técnicos referentes a outras substâncias potencialmente tóxicas. A partir da análise 

dos dados de toxicidade dos agrotóxicos enviados pelas empresas, obtidos mediante provas em 

animais experimentais e outros procedimentos de laboratório, cabe a GGTOX o ônus de 

confirmar que o produto em questão é seguro perante os critérios legais – caso contrário, o 

pleito deverá ser indeferido. Determinado que o produto a ser registrado não apresenta 

características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, o mesmo é classificado conforme 

a rotulagem de produtos químicos em função da toxicidade aguda que pode ser desde produto 

não classificado (faixa verde) até produto extremamente tóxico (faixa vermelha) conforme 

Resolução RDC nº 294 de 2019. 

A GGTOX é uma das dezessete gerências gerais da Anvisa e é composta por três 

gerências: Gerência de Avaliação de Segurança Toxicológica (GEAST) e Gerência de Produtos 

Equivalentes (GPREQ) e Gerência de Monitoramento e Avaliação do Risco (GEMAR). 

Atualmente são 42 servidores entre especialistas e técnicos concursados que desenvolvem os 

trabalhos complexos que envolvem a regulação dos agrotóxicos. Além desses servidores, 

técnicos de secretariado e estagiários auxiliam nos trabalhos da gerência. Essa força de trabalho 

corresponde a 2,43% dos 1.7268 servidores da Anvisa.  

2.4 Transparência na Anvisa 

Considerando que a pesquisa tem o propósito de avaliar o impacto da transparência em 

uma das gerências da Anvisa, esta subseção tem a finalidade de mostrar a evolução da política 

 
8 Segundo o Relatório de Gestão da Anvisa de 2019. 
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de transparência da Anvisa antes da Lei de Acesso à informação, como a agência se organizou 

para a implantação da Lei e quais os resultados da implementação da Lei.  

Importante destacar que a Anvisa por ser uma instituição nova e criada após a 

Constituição Federal de 1988 a agência já contemplava a importância da participação da 

sociedade e da transparência da sua gestão e previu na sua Lei de criação a figura do ouvidor. 

Assim, mesmo antes da promulgação da LAI, já existia na Anvisa uma preocupação com a 

política de transparência e por ser muito demandada por informações, a Anvisa em 2009 editou 

a Portaria Nº 617, que definiu os princípios, diretrizes e os procedimentos gerais para o 

atendimento ao público da instituição. Essa Portaria regulamentou os pedidos de acesso à 

informação que se deram inicialmente através da Ouvidoria por meio do Disque-Saúde, e-mail, 

fax, cartas, telefone e atendimento pessoal. 

Para atender aos preceitos estabelecidos na Política de Atendimento ao Público foi 

criada em setembro de 2009 a Central de Atendimento ao Público da Anvisa, composta de uma 

Central Telefônica (0800) e de um formulário eletrônico (Fale Conosco) sempre disponível no 

portal da Agência. O objetivo da Central de Atendimento é receber e atender os pedidos de 

informação dos diversos públicos, por meio de um canal centralizado, capaz de oferecer 

respostas ágeis, completas, integradas, com definição e acompanhamento de parâmetros, metas 

e indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos.  

Para a efetivação da Central de Atendimento, a Anvisa contratou uma empresa 

especializada em teleatendimento que formou profissionais a partir do conhecimento existente, 

atendendo as necessidades do cidadão e evitando que muitas solicitações chegassem ao corpo 

técnico da Anvisa. As demandas recebidas por telefone, e-mail ou formulário eletrônico que os 

atendentes não conseguem responder são encaminhadas eletronicamente para as áreas 

responsáveis, que tem um prazo de até quinze dias uteis para resposta. Essa resposta é 

incorporada a uma base de conhecimento que possibilitará menor tempo de espera nas próximas 

solicitações. Desde 2017, essa base de conhecimento com modelo de perguntas e respostas é 

disponibilizada ao público através de um serviço chamado “Anvisa Esclarece”, acessível no 

portal eletrônico. Desde 2018 existe uma ferramenta de busca para facilitar o acesso do usuário 

e no ano de 2019, foram realizadas 202 atualizações gerais no conteúdo. 

Foram realizados uma média de 326.000 atendimentos por ano pela Central Telefônica 

da Anvisa entre os anos de 2010 e 2019, conforme Gráfico 1. Atualmente esses números 

indicam uma estabilidade e as variações que ocorrem de ano para ano são reflexos dos impactos 
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das políticas realizadas pela Anvisa. Por exemplo, em 2013 houve um aumento significativo 

das solicitações devido a publicação da RDC 17/2013, que trata da Autorização de 

Funcionamento e Autorização Especial de farmácias e drogarias; a implantação de uma nova 

versão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados; contaminação de 

produto alimentício da marca Ades e o concurso público da Anvisa. 

Gráfico 1: Atendimentos da Central Telefônica e Fale Conosco da Anvisa (2010-2019) 

 
Fonte: Relatórios de Gestão da Anvisa 
 

Apesar de ser um serviço eficiente e que atende bem a população, os custos financeiros 

da Central de Atendimento não são baixos. A Central de Atendimento ao Público custou aos 

cofres públicos o valor de R$7,6 milhões em 2019, conforme Relatório de Atividades da Anvisa 

de 2019. Esse valor foi o terceiro maior valor gasto com contratos relativo ao funcionamento 

administrativo, ficando atrás apenas do aluguel do imóvel da sede (R$ 13,4 milhões) e das 

despesas com apoio técnico administrativo (R$15,2 milhões).  

Em 2012 foi instituído um Grupo de Trabalho (GT) com representantes das áreas que 

mais recebiam solicitações de informações com o objetivo de implementar a LAI na Anvisa. 

As principais tarefas do GT foi criar um espaço de transparência ativa no portal da Anvisa, 

adequar fluxos e sistemas, atualizar normas existentes, capacitar o corpo técnico, e elaborar os 

critérios e metodologias para classificação de sigilo. 
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Dessa forma, a Anvisa adaptou o Sistema Fale Conosco para receber as demandas 

provenientes do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão). O e-SIC é 

o sistema de informação criado pela CGU para atender aos pedidos de acesso à informação de 

maneira rápida com uma única porta de entrada, no âmbito do Poder Executivo Federal. Assim, 

na Anvisa, os e-SICs foram absorvidos na mesma estrutura existente de trabalho de atendimento 

do Fale Conosco com um alerta informativo sobre a origem da solicitação e prazo diferenciado 

e com uma finalização pela Central de Atendimento, prezando ao máximo pela fidelidade das 

respostas. 

Para atender às recomendações do Decreto 7.724 que regulamenta a Lei nº 12.527, e 

dispõe sobre o acesso a informações, a Anvisa publicou Portaria nº 570, de 22 de março de 

2013 que define os padrões e procedimentos de atendimento da central de atendimento ao 

público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2014 foi criada uma Comissão 

Permanente de Acompanhamento, monitoramento e avaliação do cumprimento das normas 

relativas ao acesso à informação no âmbito da Anvisa (CPAMA) que tem por atribuição 

acompanhar a execução da Lei de Acesso à Informação na Agência, inclusive no que se refere 

ao estabelecimento de parâmetros para a classificação e desclassificação de documentos quanto 

ao grau e prazos de sigilo.  

Mesmo mantendo outros canais de comunicação para atender as solicitações de 

informações dos usuários, desde a implementação da LAI, a Anvisa sempre foi um dos órgãos 

mais demandados por pedidos via e-SIC na administração pública federal. Nesse período, entre 

2012 e 2019, a Anvisa recebeu 13.275 solicitações de informações, o que representa uma média 

de 1.660 solicitações por ano, enquanto a média de solicitações por ano em um total e 307 

órgãos foi de 344, conforme Tabela 1.  

Tabela 1: Pedidos de acesso à informação via e-SIC por órgão (2012-2019) 

 

Fonte: e-SIC/CGU 
(1) Não Inclusa Anvisa 

Órgão 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Total 55.212  86.661  90.167  102.423   111.669   121.536   129.309   135.339   832.316   

Agências 3.908     7.473     15.103  13.748     11.721     11.997     12.744     15.657     92.351     

Média de 

pedidos por 

Agência (1)

361        678        1.361     1.256       989           1.010       1.033       1.220       7.908       

Anvisa 296        698        1.492     1.189       1.830       1.899       2.415       3.456       13.275     
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Com esse número de solicitações, a Anvisa foi o 13º órgão mais demandado, dentre os 

307 órgãos que responderam ao e-SIC desde a implantação da LAI. Em 2019 a Anvisa foi o 8º 

Órgão mais demandado, conforme Tabela 2, e entre agências foi a segunda mais solicitada, 

ficando atrás apenas da Aneel que teve 3.558 solicitações de pedidos de informação. Ainda 

quanto aos pedidos feitos às agências reguladoras, nos anos iniciais os pedidos feitos à Anvisa 

estavam muito próximos da média dos pedidos feitos às demais agências, mas a partir de 2014 

esse número cresceu substancialmente e em 2019 o número de pedidos feitos à Anvisa foi quase 

o triplo da média das agências.  

 

Tabela 2: Estatísticas dos pedidos de acesso à informação do Total e Anvisa (2012 - 2019) 

 
 Fonte: e-SIC/CGU 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para conhecer o que já foi publicado sobre o objeto da pesquisa e estabelecer o marco 

teórico sobre os impactos da transparência na administração pública foi feita uma pesquisa 

bibliográfica de artigos científicos nos principais repositórios nacionais. Pelo fato da LAI ser 

recente poucos artigos foram encontrados e a maioria dessas publicações avaliam o impacto da 

LAI na perspectiva do cumprimento da transparência ativa ou da completude da respostas dos 

pedidos de informação quanto ao prazo e conteúdo na transparência passiva.  

Ainda que a maior parte das pesquisas de avaliação de impacto da transparência se 

fixaram nos resultados políticos e convergiram para o paradigma da transparência com um meio 

para responsabilização e participação conforme Michener (2019), existe um debate crescente 

Estatísticas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total Gráfico

Média de Pedidos 

por órgãos 218          333          326          361          385          412          434          445          344          

Médiana de 

Pedidos por órgãos 47            73            75            78            124          166          162          157          105          

Máximo de pedidos 

por órgao 6.890      8.033      8.427      15.995    16.507    16.162    15.553    13.471    16.507    

Quantidade de 

órgãos 253          260          277          284          290          295          298          304          307          

Ranking Anvisa 39            30            17            22            11            11            11            8               13            
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sobre os reais impactos da transparência em outros países, principalmente os que implantaram 

as leis FOI há mais tempo que o Brasil e os que reconhecem que o aumento do acesso aos 

registros do governo criou mais trabalho para as organizações públicas. Assim esta seção situa 

o problema da pesquisa no referencial teórico sobre avaliação do impacto da transparência e 

detalha a avaliação da transparência na esfera administrativa na subseção seguinte. 

3.1 Avaliando o Impacto da Transparência 

A implantação das Leis FOI pelo mundo nesses últimos anos foi uma tentativa de 

aumentar a transparência em todos os níveis de governo. Essas tentativas são guiadas por uma 

expectativa de longa data de que o aumento da transparência trará melhorias para a qualidade 

do governo (CUCCINIELLO, PORUMBESCU e GRIMMELIKHUIJSEN, 2017). Mas, Etzioni 

(2010 apud MEIJER, HART e WORTHY 2015) argumenta que os efeitos da transparência são 

superestimados e de forma alguma é capaz de produzir os benefícios esperados. Meijer e 

Roberts (2009 apud MEIJER, HART e WORTHY 2015) afirmam que existe uma confusão 

sobre o que a transparência pode fazer e, talvez mais importante, o que não pode. Os esforços 

para aumentar a transparência muitas vezes resultam em mais danos do que benefícios, 

argumentando que os esforços contínuos para aumentar a transparência alimentaram a 

polarização, a indecisão e, em última análise, a disfunção do governo (GRUMET, 2014 apud 

CUCCINIELLO, PORUMBESCU e GRIMMELIKHUIJSEN, 2017).  

Diferente de outras políticas públicas como saúde ou transporte, os investimentos em 

transparência não apresentam resultados tão claros e rápidos. Além de difícil avaliação dos 

impactos da transparência, sua comparação entre países é confundida pelo contexto em que a 

transparência se insere: político, administrativo, institucional ou democrático (MEIJER, HART 

E WORTHY, 2015). A transparência é desenvolvida em estados democráticos, mas também 

autoritários (RODAN, 2004 apud MEIJER, HART E WORTHY, 2015); em culturas políticas 

adversas, mas também consensuais (ERKKILÄ, 2012 apud MEIJER, HART E WORTHY, 

2015); em países com um setor civil altamente desenvolvido ou limitado com ONGs e mídia 

fortes (WELCH, 2012 apud MEIJER, HART E WORTHY, 2015); e para uma população com 

alto nível de escolaridade e conhecimento de informações ou com baixo nível de escolaridade, 

conforme (BANNISTER e CONNOLLY, 2011 apud MEIJER, HART E WORTHY, 2015). 

A maioria das políticas de transparência gera impactos graduais, indiretos e difusos 

(MICHENER, 2019). Ainda assim, o argumento da complexidade não significa que a 
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transparência não possa ser avaliada (MEIJER, HART E WORTHY, 2015). Portanto, existe 

um debate crescente sobre os benefícios da transparência na prática da administração pública, 

embora são poucos os que chegam a realmente apoiar reduções gerais na transparência, o que 

está rapidamente entrando em foco é a necessidade de pensar mais sistematicamente sobre 

como a transparência pode ser usada para uma melhor governança (GAVAZZA e LIZZERI, 

2007). 

Para Meijer, Hart e Worthy (2015) o debate sobre a transparência governamental ocorre 

em duas esferas interligadas. A primeira é a esfera política e se concentra na democracia 

(participativa) e no estado constitucional. A segunda é a esfera administrativa e se concentra 

nas preocupações gerenciais relacionadas à ideia de “boa governança”. Ambas as esferas estão 

altamente conectadas, uma vez que os arranjos de transparência que alimentam os debates 

democráticos também podem ter consequências para os debates sobre a administração 

governamental. 

Ainda segundo Meijer, Hart e Worthy (2015), na esfera política essas avaliações 

observam três perspectivas: democrática, constitucional e de aprendizado. Na perspectiva 

democrática é observado o empoderamento do cidadão e uma participação mais forte da 

sociedade no processo eleitoral. Na perspectiva constitucional a transparência evita o abuso do 

poder e o desvio da agência. E na perspectiva de aprendizagem a transparência pode facilitar o 

acesso a debates públicos e circuitos de tomada de decisão. 

3.2 Avaliando Transparência na Esfera Administrativa 

Na avaliação da transparência na esfera administrativa a questão normativa chave é 

saber se a transparência fortalece a qualidade do ramo executivo do governo (MEIJER, HART 

e WORTHY, 2015). Seguindo a categorização de Hood (1991) dos principais valores 

administrativos, são três tipos de perspectivas comumente usadas para avaliar a administração 

pública: i) integridade, ii) resiliência e iii) economia/eficiência, 

Na perspectiva da integridade, no sentido de integro, honesto e justo conforme Hood 

(1991), a preocupação é se a transparência induz os funcionários a usarem seus cargos e 

recursos para implementar a vontade pública e não para os interesses próprios. O esperado é 

que a transparência traga a retidão com obtenção de justiça, reciprocidade, cumprimento 

adequado de deveres tendo como resultado o padrão de sucesso. 
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Na perspectiva da resiliência, no sentido de adaptar-se as mudanças, Rodan (2004 apud 

MEIJER, HART E WORTHY, 2015) destaca como os estados asiáticos aumentaram sua 

transparência após a crise econômica da década de 1990 para restaurar a fé em suas economias, 

a questão principal é se a transparência aumenta a robustez e a capacidade adaptativa dos 

sistemas administrativos em face de mudanças, riscos e ameaças contínuas e episódicas, até 

mesmo espasmódicas. O esperado é que a transparência traga a resiliência com obtenção de 

confiabilidade, capacidade adaptativa e robustez tendo como resultado o padrão sucesso. 

Na perspectiva da economia/eficiência, o ponto a ser avaliado é se a transparência 

contribui para a realização dos objetivos das políticas e se promove a busca das formas mais 

eficientes de realizá-las. Ou seja, se a transparência aperfeiçoa a eficiência burocrática, 

entendendo eficiência burocrática como atuação, a autonomia, as ações indiscriminadas e a 

responsabilização da máquina burocrática governamental (VADLAMANNATI e COORAY, 

2016). Nesse caso, segundo o imperativo fundamental, supõe Hood (1991 apud MEIJER, 

HART E WORTHY, 2015), a transparência trará resultados positivos caso mantenha a 

administração pública enxuta e objetiva. Por outro lado, desperdício, confusão e ineficiência 

são as marcas do fracasso com aumento de custos de transação e encargos para a sociedade. 

Entre os que entendem que a FOI não melhora a burocracia e querem reduzir a 

abrangência da lei, os argumentos utilizados é que a FOI aumenta os custos e a carga de 

trabalho, que são preocupações fundamentais dos órgãos públicos (BURT e TAYLOR, 2009 

apud CHERRY e MCMENEMY, 2013). O custo do FOI não é facilmente quantificado. "É 

desafiador, se não impossível, medir o impacto da FOI sobre as autoridades escocesas, como 

identificar os custos de responder às solicitações" (CHERRY e MCMENEMY, 2013:4). Uma 

análise do The Daily Telegraph estimou os custos FOI na Inglaterra em cerca de £300.000 por 

departamento/ano e descobriu que o custo de administração do FOI é quase o mesmo que o 

custo de funcionamento dos carros ministeriais (BROOKE e FELLE, 2012). Um relatório 

parlamentar estimou que, em média, leva 7,95 horas e custa £2939 para responder a uma 

solicitação, com a ressalva de que uma pequena minoria de solicitações representou uma 

quantidade significativa de tempo, elevando assim o custo médio substancialmente, segundo 

relatório da Casas do Parlamento (BROOKE e FELLE, 2012). Uma pesquisa de 2010 do 

governo local pela Unidade de Constituição da University College London estimou o custo do 

FOI para o governo local em £31,6 milhões naquele ano, e que os funcionários públicos 

 
9 Considerando 1 £ = R$7,23; £ 293=R$ 2.118,38 e £158 = R$ 1.142,00 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X13000415?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X13000415?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X13000415?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X13000415?via%3Dihub#!
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gastaram 1,2 milhão de horas respondendo a quase 200.000 solicitações - uma média de seis 

horas por solicitação, e a um custo médio de £1588  (BROOKE e FELLE, 2012).’ 

O contra argumento ao custos altos da FOI é que é impossível avaliar os impactos de 

um importante direito como a transparência com um simples exercício de contabilidade e alega 

que qualquer conta séria deveria incluir as economias estimadas que são geradas através da 

prevenção da corrupção, erros e transgressões, bem como o benefício moral de garantir um 

sistema político justo e representativo. Alegam também que grande parte da "carga de custo" 

de cumprir a FOI, de que alguns órgãos públicos se queixam, poderia ser evitada simplesmente 

publicando muito mais informações como uma questão de rotina. Isso pareceria consistente 

também com a política governamental de incentivo à abertura de dados e maior transparência, 

principalmente no fornecimento de informações coletadas e/ou fornecidas a órgãos públicos. 

As evidências empíricas dos impactos da transparência na eficiência burocrática são 

poucas, mesmo em países que já implantaram a FOI há muito tempo. Para Michener (2019) as 

maiorias de pesquisas de avaliação de impacto da transparência se fixaram nos resultados 

políticos e convergiram para o paradigma da transparência com um meio para responsabilização 

e participação. Essas pesquisas geraram evidências escassas sobre os impactos invisíveis ou 

mais difusos da transparência, por exemplo, como a transparência melhora a capacidade 

burocrática via novas rotinas profissionalizantes. Michener também aponta várias falácias e 

atribuições incorretas na literatura sobre transparência. A maior delas afirma que mesmos em 

países com uma lei de transparência forte como o México não se conseguiu conter o 

crescimento da corrupção. Quando na realidade esse aumento da percepção de corrupção é 

consequência da maior transparência que revelou um número maior de escândalos. 

Considerando o referencial teórico que foi exposto, este trabalho se propõe a preencher uma 

lacuna existente de estudos na administração pública brasileira que avaliam a transparência na 

esfera administrativa sob a perspectiva da economia/eficiência com evidências empíricas das 

alterações na carga administrativa e nos processos de trabalho. 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para identificar como a Lei de Acesso à Informação impacta os processos de trabalho 

de avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos o presente estudo 

utilizou a técnica qualitativa para identificar a existência de uma relação causal entre as 

obrigações trazidas pela LAI referentes à transparência passiva e os processos de trabalho de 
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avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos realizadas pela Anvisa. 

Esta seção descreve os passos metodológicos que foram seguidos para responder à pergunta do 

objetivo geral da pesquisa. 

A presente pesquisa utilizou a metodologia qualitativa, com estratégias de investigação 

que serão apresentadas nas seções seguintes: i) Pesquisa Documental; ii) Entrevistas com 

técnicos e gestores da Anvisa e; iii) levantamento quantitativo, descritivo, com a análise de 

dados dos pedidos realizados e de registros de agrotóxicos. 

4.1 Pesquisa Documental 

A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por livros e artigos científicos 

localizados em bibliotecas ou acervos digitais. Segundo Fonseca (2002), a pesquisa documental 

trilha caminhos similares aos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. 

A pesquisa documental recorre a fontes primárias mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão etc. 

Para identificar como eram os processos de trabalho antes e depois da LAI foram feitas 

pesquisas documentais que também ajudaram a construir o contexto histórico e legal da 

evolução da transparência na Anvisa. Entre os documentos pesquisados se destacam i) o 

Relatório Anual de Gestão, que inicialmente teve a finalidade de prestar contas do cumprimento 

do Contrato de Gestão com o Ministério da Saúde, editados desde 2000 até 2019; ii) O Relatório 

Anual de Atividades, que foi editado entre os anos de 2005 e 2017, e que tem a finalidade de 

apresentar a atuação da Agência à sociedade; iii) o Relatório da Ouvidoria da Anvisa, onde foi 

possível verificar a evolução da política de transparência da Anvisa e foi editado apenas em 

alguns anos entre 2001 e 201810; iv). O Relatório de Auditoria Operacional do Tribunal de 

Contas da União (TCU) de 28/8/2013 e v) O Relatório de Atividades da GGTOX dos anos de 

2016 e 2017.  

4.2 Entrevistas com Servidores 

A partir do referencial teórico foi elaborada uma entrevista semiestruturada combinando 

perguntas abertas e fechadas. Foi escolhida a entrevista semiestruturada, pois nela existe a 

 
10 O Relatório da Ouvidoria da Anvisa foi editado nos anos de 2001, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 
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possibilidade de discorrer sobre o tema proposto e permite maior flexibilidade, o que pode 

beneficiar uma pesquisa exploratória tal como a pesquisa atual. O objetivo maior da entrevista 

foi percorrer o caminho traçado pela instituição para a implementação da LAI e de identificar 

os possíveis benefícios ou prejuízos trazidos com a transparência. A entrevista ainda teve o 

objetivo específico de encontrar indicadores que pudessem correlacionar aspectos positivos e 

negativos no registro de agrotóxicos na Anvisa após a implementação da LAI. O questionário 

que guiou a entrevista está detalhado no Apêndice A 

Foram entrevistados os servidores que trabalham com transparência na Anvisa. Foram 

entrevistados i) os gestores da GGTOX: o gerente geral e os 3 gerentes de áreas; ii) os técnicos 

que trabalham diretamente com as respostas aos pedidos de informação: um de cada gerência e 

três da gerência geral; e iii) o coordenador responsável pela área que trata os e-SICs na Anvisa. 

Todos com conhecimento profundo no processo de trabalho de demandas encaminhadas via e-

SIC e recursos em primeira e segunda instância. Ainda que o número de entrevistados não tenha 

sido grande, as respostas demonstraram uma saturação quanto ao conhecimento e avaliação da 

LAI na Anvisa. As entrevistas duraram em média 20 minutos, foram gravadas e a identidade 

dos entrevistados não será revelada para preservação da relação regulado e regulador.  

4.3 Levantamentos Quantitativos Descritivos 

Foi realizado um levantamento nos sistemas de banco de dados, descritos no Quadro 2, 

dos pedidos de informações e recursos feitas à Anvisa e à GGTOX e o número de avaliações 

toxicológicas. Foi medida a capacidade de resposta dos órgãos com métricas que avaliam se os 

pedidos foram respondidos ou negados, se foram respondidos dentro do prazo ou ainda o tempo 

médio, mediano e máximo das respostas em dias. As principais bases de dados utilizadas foram 

as do sistema da Central de Atendimentos ao Público da Anvisa e a base de dados do Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC. 

Para as informações das solicitações feitas à Anvisa foram utilizadas informações 

provenientes da Central de Atendimentos ao Público que é composta de dois bancos de dados: 

o primeiro com informações entre 2009 e 2013 e o segundo com informações após 2014. Esses 

bancos dispõem de informações oriundas dos diversos canais de atendimento: Central de 

Telefônica, e-SIC, Fale Conosco (formulário web), atendimento presencial, Ouvidoria e 

Webchat. As principais variáveis de informações são: data do atendimento, canal de entrada da 

solicitação, pergunta e solução, sendo que as perguntas e respostas atendidas pela Central 



39 

Telefônica não estão registradas no banco de dados. São cerca de 800.000 registros que foram 

disponibilizados por mês em formato separados por vírgulas, comma-separated-values (csv). 

Somente a partir de 2014 existem informações sobre a área que fez o tratamento da informação. 

O sistema Fale Conosco somente permite uma busca das solicitações e respostas por 

áreas da Anvisa nos anos posteriores a 2014. Assim para estima as demandas feitas à GGTOX 

entre os anos 2011 a 2013 foram feitas busca do termo “tox” nas respostas ou nos textos de 

encaminhamento das solicitações à área. Essa proxy se mostrou efetiva pois é muito comum 

nos textos de encaminhamento ou de respostas as seguintes frases: ‘Encaminho à GGTOX...” 

ou “Conforme resposta da GGTOX...”. Essa aproximação também se mostrou significante a 

partir do ano de 2014 quando já existia a área destino da solicitação. 

Outra base de dados utilizada foi a disponibilizada pela Controladoria-Geral da União 

responsável pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). A série 

histórica utilizada contém dados desde maio de 2012 e foram cerca de 832.000 pedidos nesses 

oito anos de informações. Os pedidos têm informações por órgão, data do pedido, solicitação, 

resposta dada, categoria, número de perguntas e classificação do tipo de resposta. Os dados dos 

solicitantes são tipo de pessoa, jurídica ou física, data nascimento, sexo, escolaridade, profissão 

e localização. Já os dados dos recursos e reclamações informam a data, a instancia e a qual 

órgão foi recorrido o recurso.  

Para efeito de comparação dos pedidos de e-SIC da Anvisa e GGTOX foi feito o 

agrupamento das informações das Agências Reguladoras que foi caracterizado como os pedidos 

com os seguintes órgãos destinatários: ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar; Anvisa 

– Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ANTAQ – Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários; ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; ANM - 

Agência Nacional de Mineração; ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; ANCINE – 

Agência Nacional do Cinema; ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; ANA – 

Agência Nacional de Águas; ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; e ANTT – Agência 

Nacional de Transportes Terrestres. 

Para conhecer melhor os solicitantes frequentes, considerando os que fizeram mais de 

50 solicitações por ano ao mesmo órgão, foram feitos 19 pedidos de informação e-SIC 

solicitando informações sobre os pedidos, as respostas e os recursos respondidos pelos órgãos. 
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Para identificar a quantidade de processos de avaliações toxicológicas feitas pela Anvisa 

foram consultados os dados do Sistema de Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária 

(Datavisa) com as informações sobre a data de entrada e finalização dos processos, tipo de 

processos analisados e situação atual do processo. Apesar do Datavisa dispor de informações 

desde o ano de 2002, com exceção da data de entrada, o sistema somente começou a ser 

utilizado efetivamente a partir de 2013 pela GGTOX e os dados são mais confiáveis a partir de 

2016. Também foi utilizado o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) para a 

identificação dos agrotóxicos registrados no MAPA. 

 

Quadro 1: Fontes de dados utilizadas na pesquisa 

Base de 

Dados / 

Período 

Variável Descrição 

ANVISA/ 

Central de 

atendimentos 

(2009 - 

2019) 

Datas do Pedido Datas em que o pedido foi encaminhado e respondido. 

Pedido Descrição detalhada pedido 

Resposta Resposta encaminhada ao pedido 

Tipo de Pedido 
Pedido de Informação / Denúncias, reclamação, elogio 

ou sugestão 

Canal de Atendimento 

Canal de Atendimento em que o pedido foi feito: 

Central Telefônica, Fale Conosco, Ouvidoria, e-SIC e 

Web Chat 

Área de Tratamento 
Área da Anvisa responsável pela resposta ao pedido 

(Somente a partir de 2014) 

 

 

 

 

 

CGU/e-SIC 

(2012 - 

2019) 

Datas do Pedido 
Data em que o pedido foi encaminhado, respondido ou 

prorrogado 

Pedido Detalhamento do pedido (quando não sigiloso) 

Resposta Resposta encaminhada ao pedido 

Tipo de Resposta 
Acesso concedido, negado, parcialmente concedido, 

encaminhado e outros 

Órgão Destinatário 
Órgão a quem o pedido foi destinado, Exemplo: 

Anvisa e Anatel,  

Categoria e subcategoria 

do pedido 

Categoria do pedido atribuída pelo e-SIC (Ex. 

Saúde/Vigilância Sanitária) 

Número de perguntas Número de perguntas feitas no pedido; 

Recursos 
Data, instância, detalhamento do recurso, resposta 

dada, resultado do recurso 

Datavisa 

(2015-2019) 

 

Datas do processo 
Datas de entrada (maior fidedignidade) e finalização 

do processo 

Tipo de processo 
Avaliação toxicológica para fins de registro de registro 

de agrotóxicos dos seguintes produtos: técnico, 
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formulado, pré-mistura, biológico e preservativo de 

madeira 

Situação do processo 
Situação atual do processo: Em fila, análise ou 

concluído deferido/indeferido 

Agrofit 

(2005-2019) 

 

Datas do processo Datas de entrada e finalização do processo 

Tipo de processo 

Registro de Agrotóxico no MAPA dos seguintes 

produtos: técnico, formulado, pré-mistura, biológico e 

preservativo de madeira 

Tipo de Produto 
Tipo de agrotóxico a ser registrado: Produto técnico, 

formulado, biológico, etc. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Para organizar essas informações, tabular os dados e realizar as estatísticas descritivas 

foi utilizado o software estatístico SAS que é uma ferramenta capaz de trabalhar com grandes 

bases de informação. 

Como foi discorrido nesta seção o presente trabalho adotou uma metodologia qualitativa 

com estratégia de investigação qualitativa e quantitativa, que estão resumidos no Quadro 3. 

 

Quadro 2: Resumo dos Levantamentos realizados 

Ação Metodológica Objetivo  

1. Pesquisa documental: Relatórios de 

Gestão, de Atividades, da Ouvidoria e da 

GGTOX e de Auditoria do TCU. 

Conhecer o funcionamento dos processos de trabalho 

da GGTOX antes e depois da implementação da LAI. 

2. Entrevistas com Gerentes e técnicos 

da GGTOX 

Identificar os possíveis benefícios ou prejuízos trazidos 

com a LAI aos processos de trabalho de registros de 

agrotóxicos. 

3. Levantamento Quantitativo: Sistema 

Fale conosco/Anvisa (2009-2019) / 

Sistema e-SIC/CGU (2012-2019) / 19 e-

SICs / Datavisa (2015-2019) e Agrofit 

(2005-2019) 

Conhecer a quantidade demandada de solicitações por 

informações na Anvisa/GGTOX e a quantidade de 

agrotóxicos registrados  

Fonte: Elaboração do autor.  
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5. RESULTADOS 

Para identificar como a Lei de Acesso à Informação impacta os processos de trabalho 

de avaliações toxicológicas com a finalidade de registros de agrotóxicos na Anvisa, na primeira 

parte dessa seção são apresentados os aspectos gerais da implementação da LAI na GGTOX, 

que trata como a lei foi implementada na Anvisa, suas dificuldades, os maiores solicitantes, os 

principais pedidos de informação e quais os impactos da implantação. Na segunda e na terceira 

parte são detalhados os impactos com o relato de seis casos específicos de pedidos de acesso à 

informação e processos de trabalho, sendo que na segunda subseção são apresentadas as 

melhorias nos processos de trabalho e na terceira subseção é apresentada a sobrecarga de 

número de pedidos de acesso à informação à GGTOX. A terceira subseção também traz 

informações sobre os solicitantes frequentes, que é uma das causas dessa sobrecarga de 

solicitações. Na quarta e última subseção se busca avaliar os impactos dos pedidos de acesso à 

informação no número de avaliações toxicológicas realizadas pela GGTOX. 

5.1 Aspectos gerais da implementação da LAI na GGTOX 

Conforme as entrevistas, a maioria dos servidores entende os resultados da LAI como 

extremamente positivos, principalmente na perspectiva democrática, ou seja, a transparência 

das ações da Anvisa aumenta a participação social e empodera o cidadão e a maioria entende 

que a LAI é um avanço significativo da administração pública do país sendo um bem público 

que vai ser incorporado na gestão, ou seja, não existe possibilidade de retrocessos. Um exemplo 

dessa participação social foi a aprovação do novo marco regulatório para a avaliação 

toxicológica de agrotóxicos, a RDC 294 de 2019. Nesta RDC as propostas feitas pela Anvisa 

foram amplamente discutidas e passaram por quatro consultas públicas além de uma audiência 

pública. Essa participação proporcionou uma norma mais eficiente, construída com os setores 

da sociedade e com menores chances de erro e maiores chances de efetivação.  

 

“Como cidadão, eu também posso ter acesso às informações de outros órgãos”. Entrevistado 1 

 

Uma das falhas apontadas na LAI foi o pouco tempo para preparação dos órgãos 

públicos para a implementação da lei. Apesar da lei somente entrar em vigor 180 após a data 

de sua publicação, dois entrevistados destacaram como falha na implementação da LAI na 
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Anvisa a ausência de transição. Segundo esses servidores, a Lei impôs uma série de obrigações 

aos órgãos públicos e concedeu um tempo curto para que as ações fossem implementadas sem 

nenhuma espécie de evolução gradual. Assim os órgãos tiveram que começar a responder aos 

pedidos de acesso às informações sem terem implementado uma política de transparência ativa 

das suas informações o que não trouxe bons resultados, principalmente no início da vigência da 

LAI. 

Outra deficiência da LAI na Anvisa, que até hoje não está bem resolvida, é ausência de 

instrumentos claros que conceituem o que é sigiloso e o que é público, deixando essa 

classificação sob responsabilidade do servidor. Não existe um documento que classifique o que 

é sigiloso e o que é informação pública dos processos de registro de produtos. Isso fez com que 

inicialmente a LAI sofresse grande resistência por parte dos servidores embora até hoje ocorra 

mas em menor escala. Em alguns casos excepcionais na Anvisa houve divulgação de 

informações que posteriormente foram consideradas sigilosas e implicaram em Processo 

Administrativo Disciplinar dos servidores que a concederam. Isso impõem medo aos servidores 

que na maioria das vezes são conservadores e tendem a classificar as informações como 

sigilosas e aguardarem os recursos em instancias superiores.  

 

“Sinto falta de uma determinação superior da Agência como um todo para determinar quais tipos 

de informação podem ser entregues ao cidadão e quais são de proteção intelectual. Na minha 

opinião a maioria das informações que são disponibilizadas através de recursos às instâncias 

superiores são informações de propriedade das empresas, sendo a Anvisa apenas uma fiel 

depositária dessas informações”. Entrevistado 2 

 

Ainda assim, para um servidor que trabalhou diretamente com a implementação da LAI 

na Anvisa, muita coisa mudou. Segundo esse entrevistado 2, existia um paradigma de que toda 

informação comercial era sigilosa e que foi gradativamente alterado com discussões internas 

em grupos de trabalho inclusive com auxílio da CGU. Mas na rotina do trabalho ainda existem 

alguns entendimentos que ficam restritos aos servidores e gestores da área e não existe uma 

documentação que garanta uma uniformidade das ações. 

 

“No início houve grande resistência dos servidores, pois existia um entendimento de que tudo 

era sigiloso quando se tratava de informações da empresa. Então houve um grande trabalho de 

convencimento para demonstrar que toda informação era pública e que nós tínhamos que provar 

o contrário”. Entrevistado 3 
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Pela especificidade do setor com alta complexidade técnica que envolve conhecimento 

das propriedades químicas das substâncias em diferentes alimentos e em diferentes localidades, 

os grupos de interesses do setor são restritos e consequentemente os solicitantes das 

informações também são. Assim os grupos são facilmente identificáveis: de um lado os 

produtores agrícolas e de agrotóxicos que pressionam pela entrada de novos produtos para 

melhorarem a competitividade de seu negócio; e de outro lado as organizações de saúde pública 

como ABRASCO11, organizações de proteção ao meio ambiente, partidos políticos e 

organizações de defesa do consumidor que defendem mais restrições ao uso dos agrotóxicos. 

(MORAES, 2019) 

Segundo os entrevistados, a maioria absoluta de solicitantes de informações é composta 

por empresas ou de seus representantes. Conforme Michener e Worthy (2018) as informações 

solicitadas são classificadas como de usos privados, ou seja são aquelas informações cujo 

objetivo principal é a vantagem própria e que não invocam um direito coletivo ou difuso óbvio, 

em detrimento das informações pública que tem um contexto de interesse social. Apesar desse 

relato dos entrevistados, a participação percentual de pedidos pessoas jurídicas é de menos de 

3% segundo o sistema e-SIC, demonstrando que os solicitantes de informação de interesse 

privado se ocultam através de personalidade de pessoa física. Na pesquisa por amostragem da 

Satisfação dos Usuários da Central de Atendimentos da Anvisa do ano de 2018, 65,11% dos 

pesquisados buscavam informações representando alguma empresa do setor regulado pela 

Anvisa, mas esse número ainda é inferior a percepção dos entrevistados  

A área que mais disponibiliza informações de interesse público é a Gerência de 

Monitoramento e Avaliação do Risco (GEMAR), que recebe solicitações provenientes do 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA)12. Ainda assim os 

solicitantes estão ligados à academia ou a organizações não governamentais o que faz as 

solicitações de pessoas física serem mínimas.  

A maioria dos pedidos tratam de informações que interessam diretamente às empresas, 

mas existem outros grupos de solicitantes como jornalistas, estudantes, pesquisadores e outros 

 
11 ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
12 O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) existe desde 2001 e tem como 
objetivo geral avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos in natura que chegam à 
mesa do consumidor, fortalecendo a capacidade do Governo em atender a segurança alimentar, evitando assim, 
possíveis agravos à saúde da população. 
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órgãos públicos, principalmente de investigação e controle, que solicitam as seguintes 

informações dentre outras: 

• Empresas querendo informações de processos que coloquem o seu produto mais 

rápido no mercado ou ainda que os mantenha em condições legais; 

• Documentos diversos: como cópia de processo, atas de reuniões, informações 

sobre produtos como bula, pareceres de avaliações e resultados de testes 

toxicológicos; 

• Dúvidas sobre intepretação da legislação, metodologia da análise, motivos sobre 

o resultado do pleito, utilização de sistemas, processos de trabalho, resultados 

dos testes; e  

• Relatórios de empresas produtoras, quantitativo de avaliações, ingredientes 

ativos, registros aprovados, limite máximo de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos. 

Quando questionado qual o maior beneficiário da lei de acesso à informação, se o setor 

regulado, a população, a academia, a imprensa ou a sociedade uma resposta chamou a atenção:  

 

“Sem dúvidas quem faz o maior número de pedido são as empresas, mas o maior beneficiado no 

processo de atendimento às solicitações de informações somos nós da GGTOX. Com essas 

solicitações as empresas nos apontam onde estão nossas deficiências nos processos de trabalho 

e a partir desses alertar podemos melhorar nossos procedimentos”. Entrevistado 4 

 

Ainda que exista uma unanimidade dos aspectos positivos da transparência quanto a 

participação da sociedade na gestão pública, quanto aos impactos nos processos de trabalho não 

existe um consenso se a transparência melhorou os processos de trabalho:  

 

“Sim, a LAI traz melhorias aos processos. inclusive presenciei no ano passado o 

restabelecimento de um fluxo de análise em função das cobranças das empresas em pedidos de 

acesso à informação”. Entrevistado 5 

 

“Não que exista uma vontade de esconder a informação do cidadão, mas é que sobrecarregou a 

nossa demanda interna de trabalho”. Entrevistado 6 
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Um servidor ilustrou de maneira interessante o fato da sobrecarga de pedidos de 

informação interromper os processos de trabalho: 

 

“É como se a cada hora um cidadão entrasse no tribunal interrompendo um julgamento para 

reclamar para todo o júri que acabava de ter seu relógio roubado e que precisa que a justiça fosse 

feita”. Entrevistado 7  

 

Apesar desse dilema apresentado pelos servidores nenhum deles foi capaz de traduzir 

um indicador que contemplasse as melhorias ou pioras nos processos de trabalho. Todos veem 

a lei como um avanço e têm a sensação de melhoria na transparência ou na participação da 

sociedade, mas não conseguem traduzir essa sensação em indicadores sólidos que revelem 

melhorias imediatas para o bom funcionamento do trabalho. As próximas seções apontam esses 

impactos da transparência na esfera administrativa. 

Costuma acontecer em outras áreas da Anvisa o rodízio de servidores que respondem 

aos pedidos de informação. O período desse rodízio varia de um a seis meses, dependendo da 

área, e é uma forma encontrada pela gerência para uniformizar a carga de trabalho entre os 

servidores, que na maioria das vezes é vista como uma atividade inferior as outras 

desenvolvidas pela área. Prática comum também é alocar os novos servidores do departamento 

para responderem aos pedidos de informação, tendo como justificativa o aprendizado das 

atribuições área, mas subentendesse que, para alguns servidores, é uma atividade menos 

qualificada que cabe aos novatos. 

5.2 Melhorias nos processos de Trabalho  

Quanto à mudança nos processos de trabalho, uma parte dos servidores entrevistados 

acredita que a LAI trouxe melhorias, pois foi necessário uma maior organização burocrática 

para estabelecer procedimentos operacionais padrões e fluxogramas dos processos de trabalhos 

para que o trabalho fosse realizado com mais eficiência e não demonstrasse fragilidades 

metodológicas caso fossem publicizados. A melhoria dos procedimentos de trabalho se deu 

também pela necessidade de colocar em transparência ativa as informações mais demandadas 

pelos solicitantes, obrigando a área a utilização e desenvolvimento de novas funcionalidades 

nos sistemas de informação.  
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De outra forma, um entrevistado, quando questionado se a LAI trouxe mais eficiência e 

aumentou o número de avaliações de agrotóxicos, não conseguiu enxergar essa causalidade. 

Isso demonstra que essa interpretação é muito subjetiva e depende da análise de outros fatores 

que também concorriam com a implantação da LAI. Para esse servidor a melhoria no processo 

de trabalho está ligada ao aprimoramento da legislação, da evolução natural do uso de sistemas 

e da melhor organização do trabalho: 

 

“Antes muitos processos de trabalho eram engessados e burocráticos. Assim o processo acaba 

sendo mais rápido. Isso não tem nada a ver com a LAI. A normativa melhorou: a sociedade 

evolui e as normas também precisam evoluir”. Entrevistado 8. 

 

Ainda que não seja unanimidade entre todos os servidores a implantação da LAI e as 

melhorias nos processos de trabalho, nas subseções seguintes são descritos quatro casos em que 

houve melhorias nos processos de trabalho ocorridas na GGTOX que estão relacionadas com o 

direito ao acesso das informações. 

5.2.1 Caso 1 – Fila de processos para análise  

Atualmente cerca de 3.500 processos de avaliação toxicológica aguardam análise. São 

processos diversos classificados em cerca de cem assuntos como registro de produto 

bioquímico, registro de produto microbiológico novo, avaliação toxicológica para alteração de 

intervalo de segurança ou avaliação toxicológica para alteração de frequência de aplicação. 

Alguns desses processos chegam a esperar análise por mais de dez anos e em alguns casos 

existe decisão judicial que obriga a análise imediata. Também existe a possibilidade do MAPA 

priorizar o registro de produtos, o que não garante uma ordem cronológica exata dos processos 

a serem analisados. Até 2015 essa fila de processo era controlada através de planilhas 

eletrônicas pela GGTOX e, por não serem transparentes, as empresas repetidamente inquiriam 

sobre a sua colocação ou quanto tempo faltava para os processos serem analisados. Os pedidos 

de informações eram muitos e seguiam os formatos transcritos a seguir: 

 

“Em 27/08/2012 foi protocolado junro a GGTOX pedido de de Inclusao/Autorização de uso de 

domissanitario na Monografia de Ingrediente Ativo - Fipronil código 8038.  Gostariamos de 

saber se o processo foi analisado e qual o parecer bem como qual o caminho para 

acompanhamento do site da ANVISA.  Grata  Francinea”. Fale Conosco em 08/01/2013. 
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“Gostariamos de saber qual posição na fila ou se ja esta em analise o processo de referencia 8036 

- inclusão/Autorização de uso de domissanitario na monografia de ingrediente ativo, protocolado 

junto a ANVISA/UNIAO em 27/AGO/2012 so numero 2012077257PA e  protocolo nº 

2013012868.” Fale Conosco em 12/04/2013. 

“Prezados Senhores, Venho por deste solicitar informações sobre o processo acima referido 

pertencente a empresa.  A Rotam apresentou pedido de registro do produto formulado Cinelli 

250 FS em 23 de dezembro de 2009, sob o número de Processo 25351.001454/2010-42.    Em 

consulta à Anvisa, via SAT, nos foi informado que o processo se encontrava na posição 53 para 

análise em 26/06/2015, na posição 29 para análise em 03/11/2015 e em 01/12/2015 o produto 

havia avançado para a posição de número 22 para análise.  Porém, em consulta ao site da Anvisa 

em final de dezembro de 2015 foi verificado que o mesmo produto estava na posição 26 para 

análise a qual se mantem até a presente data.    Desse modo, solicitamos a verificação da posição 

real na fila de análise, pois de acordo com o informado por esse digníssima Gerência Geral e as 

projeções do avanço da fila, a expectativa da empresa seria que o processo entrasse em análise 

ainda no mês de janeiro de 2016.    Assim, gostaríamos de manifestação dessa digníssima 

Gerência sobre o andamento/previsibilidade da análise do produto. Atenciosamente, Cristianne 

Gonçalves”. Fale Conosco em 12/01/2016. 

 

Devido à necessidade de responder de maneira rápida e correta a grande quantidade de 

pedidos que solicitava informações básicas sobre o andamento dos processos das empresas foi 

necessária a utilização do Sistema de Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária (Datavisa). 

Com a utilização do Datavisa como instrumento de cadastro, tramitação e análise de 

documentos foi possível gerenciar as quase 50 filas de registros e pós registros de agrotóxicos 

e as colocar em transparência ativa, conforme Anexo 1. Atualmente qualquer cidadão pode 

consultar a quantidade, a ordem e a data de entrada dos processos a serem analisados com 

possibilidade de consultas em formato de filtro, disponível publicamente em tempo real e 

coexistindo com as demais listas de outras categorias de produtos registrados.  

A disponibilização em transparência ativa dos processos a serem analisados diminuiu o 

número de pedidos de informações referentes à fila para análise e trouxe mais segurança e 

tranquilidade ao setor, garantindo que a ordem de entrada seja estabelecida quando não existe 

processo judicializado ou priorizado. Internamente o trabalho também foi facilitado com um 

dispositivo oferecido pelo sistema que gerencia a distribuição dos processos em ordem 

cronológica aos servidores que farão as análises.  

5.2.2 Caso 2 – Situação dos processos  

Da mesma forma que as empresas solicitavam informações sobre o posicionamento na 

fila para análise, as empresas também requeriam informações sobre a situação dos expedientes 

relativos aos processos de registros de agrotóxicos na Anvisa depois de inicializada a análise. 

Um processo de registro de agrotóxico geralmente tem vários documentos complementares 
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peticionado pelas empresas, que no Datavisa é conhecido por expediente. Esses expedientes 

podem passar por até 70 situações distintas como: aguardando análise, encaminhada para o 

setor, em análise, em exigência, cancelado pela empresa, arquivado, publicado deferimento ou 

publicado indeferimento. Cerca de 60.000 expedientes já passaram pela GGTOX e o 

conhecimento da situação desses documentos, mesmos os antigos e arquivados, também era 

motivo de solicitações de informações, conforme listadas a seguir:  

 

“Boa tarde. Gostariamos de saber o andamento do processo de registro ANVISA2012053591PA, 

protocolado no dia 19/06/2012 para registro de produto fitossanitário com uso aprovado para a 

agricultura orgânica.  O Ibama já aprovou junto ao MAPA, e está um pronunciamento da Anvisa.  

Solicitamos uma atenção especial para este pedido.  Att,  Maria Aparecida”. Fale Conosco 

2/10/2012. 

“Prezados solicitamos em 03/11/2010 a inclusão na monografia do produto Moscafin 1GB, sob 

o número de processo 25351.692050/2010-18- expediente 91516810.   Em acompanhamento ao 

site, percebemos que houve uma modificação de data em fevereiro deste ano.   Assim 

questionamos:  - Essa modificação se referiu a alguma análise preliminar?  - Existe alguma fila 

de análise pública para que possamos acompanhar as análises?  - Qual seria a previsão de análise 

desta solicitação? Ou qual a data de entrada que está sendo analilsado?    Desde já agradecemos.” 

Fale Conosco 22/05/2014. 

“Olá, gostaria de saber quando e com qual periodicidade as planilhas de situação de pleitos de 

registro de agrotóxicos são atualizadas. A ultima existente no site é de fevereiro/2015. As 

atualizações são bimestrais, semestrais?  Agradeço desde já a ajuda.  Obrigado, Leandro”. Fale 

Conosco 21/05/2015. 

 

Até 2015 a GGTOX não utilizava plenamente o Datavisa para controlar a situação dos 

processos sendo que os técnicos não atualizavam a situação dos expedientes e como 

consequência o que aparecia externamente para as empresas era que o documento estava 

“Distribuído para a área responsável”, mesmo os já finalizados.  

Com a utilização do Datavisa pelos técnicos da GGTOX, as empresas passaram a 

consultar diretamente no portal da Anvisa a atualização das situações dos expedientes e 

evitaram os pedidos de informações. A Anvisa passou a disponibilizar em transparência ativa 

não só a situação atual do processo mas também o histórico de todas as movimentações, por 

exemplo, quando chegou à área, quando foi analisado, se houve exigência de novos documentos 

ou quando foi publicado o resultado do parecer, conforme o Anexo 2. Essa transparência ampla 

permite uma comunicação mais rápida e entre a Anvisa e as empresas, que podem informar 

qualquer inconformidade à Anvisa, o que traz mais segurança e agilidade à análise toxicológica. 
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5.2.3 Caso 3 – Tempos de análise  

Com a implantação da transparência ativa do histórico da situação do processo foi 

possível calcular, por exemplo, o tempo que o processo aguardou em fila ou o tempo levado 

para análise ou o tempo total para a conclusão do parecer. Mas essa informação é restrita à 

empresa ou ao produto específico em análise. Para que as empresas possam planejar seus 

negócios ou ainda garantir que grupos invistam no país é necessário que se conheça os 

indicadores gerais de todos os processos, como o por exemplo o tempo médio total para o 

registro de um agrotóxico.  

Esses indicadores também são objetos de investigação dos órgãos de controle para 

verificação do cumprimento da legislação ou ainda dos órgãos de imprensa. Mas o maior 

interessado nesses números de performance são as empresas, que necessitam prever a data de 

aprovação do registro para o lançamento do produto no mercado. A seguir, exemplos desses 

pedidos de informação: 

 

“BOA TARDE, ESTOU DANDO UMA CONSULTORIA A UM GRUPO CHINES, QUE 

ESTA SE ESTABELECENDO NO BRASIL, O QUAL POSSUEM UMA FABRICA DE 

DEFENSIVOS NA CHINA, E QUER COMPRAR UM REGISTRO DE GLIFOSATO QUE 

ESTÁ A VENDA NO BRASIL.  OCORRE QUE PRECISO SOLICITAR A TROCA DO 

FORNECEDOR DO SAL DE GLIFOSATO NA CHINA PARA O NOVO GRUPO,JUNTO A 

ANVISA, IBAMA E MAPA E PRECISO SABER QUAL O PRAZO QUE A ANVISA 

PRECISA PARA FAZER TAL ATO E QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS E 

PROCEDIMENTOS NECESSARIOS.  TRATA-SE DE UMA TRANSFERENCIA DE 

TITULARIDADE E NÃO DE UM NOVO REGISTRO.  NO AGUARDO DE SUA 

MANIFESTAÇÃO, ATT.  JACKSON JOSE”. Fale Conosco 29/08/2014. 

“Bom dia. Há previsão de prazo na norma para a ANVISA realizar análise de toxicológica/outras 

de agrotóxico?     Qual seria esse prazo e essa norma, pf?    Caso não haja, qual o tempo médio 

a ANVISA está levando para realizar essa análise? Obrigada, Marina”. Fale Conosco 

10/04/2015. 

“prezada ggtox, tendo em vista o tempo decorrido do período em análise dos pleitos mencionados 

a seguir, solicitamos a gentileza de nos atualizar quanto à previsão da conclusão da análise e o 

status atual de cada pleito:  proud: nº do protocolo 25352.262376/2009-01 e expediente 

302787/09-2  chlorimuron técnico cheminova: expediente 1024685/14-1 (13/11/2014) e nº do 

protocolo 25352.435380/2014-80  rapsode: expediente 0200686/15-3 (06/03/2015) e nº do 

protocolo 25352.102437/2015-37  mepiquat técnico cheminova: expediente 1136837/14-3 

(18/12/2014) e nº do protocolo 25352.489077/2014-87  permanecemos no aguardo de sua 

resposta. obrigado.  gabriel ramos”. Fale Conosco 15/02/2017. 

 

Até o segundo semestre de 2019 a Anvisa não disponibilizava de forma consolidada 

essas importantes informações dos processos que foram analisados. Assim foi disponibilizado 

em transparência ativa um painel de informações que demonstra o número de processos 
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analisados por período e o tempo médio levado em cada estágio da análise, o chamado Ciclo 

de Vida da Análise de Petições, conforme o Anexo 3. Esse painel permite filtrar o período 

analisado ou ainda os tipos de solicitação como registro e pós registro por assunto. 

Com o painel do ciclo de vida é possível saber que o tempo médio total de conclusão de 

um produto técnico novo na Anvisa em 2019 levou 2.791 dias enquanto um produto biológico 

levou apenas 179 dias. Além do tempo total, o painel apresenta o tempo de fila, dias de 

exigência, e tempo da análise completa sob responsabilidade da Anvisa e dos atores externos.  

A transparência ativa dos casos 1, 2 e 3 melhorou o processo de trabalho de registro e 

pós registro de agrotóxicos proporcionando uma eficiência burocrática, garantindo uma 

qualidade técnica uniforme das análises e como consequência um menor tempo médio de 

análise. Essas mudanças também garantiram mais segurança ao processo de trabalho, com a 

vinculação das ações dos processos aos servidores evitando assim que o setor regulado possa 

tentar burlar os processos legais e capturar o regulador. Essa transparência ajuda a evitar casos 

como o ocorrido no ano de 2012, quando uma Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da 

União foi instaurada para apurar denúncias de irregularidades no deferimento de produtos sem 

a necessária avaliação toxicológica, incluindo a falsificação da assinatura do gerente-geral e o 

desaparecimento de processos em situação irregular. 

Em suma, as melhorias nos processos de trabalho dos casos relatados potencializaram a 

diminuição do tempo de análise dos processos de registros de agrotóxicos, ajudaram a evitar a 

corrupção e trazem maior previsibilidade para o setor regulado.  

5.2.4 Caso 4 – Limite Máximo de Resíduo das Monografias  

Uma das etapas da avaliação toxicológica com a finalidade de registro de agrotóxico é 

a aprovação da monografia. A monografia é um documento básico que apresenta as principais 

informações referentes aos ingredientes ativos aprovados para o tratamento de várias culturas 

agrícolas, incluindo suas respectivas classes, grupos químicos e valores de limites máximos de 

resíduos (LMR) avaliados e legalmente estabelecidos pela Agência. Os LMRs são os valores 

máximos de resíduos permitidos a um alimento que pode ser consumido de forma que não 

prejudique a saúde humana. Por exemplo, o Acefato pode ser utilizado na cultura do algodão 

com o LMR é 0,030 mg/kg e para o amendoim com LMR de 0,02 mg/kg. O estabelecimento 

do LMR pode variar de país para país e em alguns casos pode ser uma grande barreira para o 
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comércio internacional, assim existe um grande interesse dessa informação pelos produtores e 

exportadores. 

Atualmente existem quase 500 monografias aprovadas pela Anvisa que estabelecem 

LMRs para um total de 150 culturas. As informações destes LMRs eram disponibilizadas 

unicamente em arquivos pdf’s, que impossibilitavam consultas. Por exemplo, para saber quais 

ingredientes ativos eram permitidos para a batata, o cidadão tinha que abrir todas as 

monografias e encontrar esses limites. Isso gerava uma série de pedidos de informações como 

os que seguem:  

 

“Prezado, Prezada, Eu gostaria de saber se existe uma tabela que detalha os LMR (limite maximo 

de resíduo) de agrotóxico (alias defensivo agricola, produto fitosanitário) para cada produto 

frutas e verduras. In fato existe no seu site (http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa 

Portal/Anvisa/Inicio/Agrotoxicos e Toxicologia/Assuntos de Interesse/Monografias de 

Agrotoxicos/Monografias) as informações classificadas por agrotóxico, mas eu gostaria de saber 

se pode transmitir uma tabela de agrotóxicos classificados por produto. Obrigada de novo pela 

sua ajuda. Atenciosamente, Megane [...]”. Fale Conosco 16/10/2014 

“boa tarde, temos duas dúvidas referentes a agrotóxicos, para as quais gostaríamos de receber 

orientação. seguem abaixo:  1.existe alguma ferramenta para pesquisar quais os agrotóxicos e 

respectivos lmr’s aprovados por vegetal? 2. [...]” Fale Conosco 16/10/2015 

“Ola, Preciso de uma lista com todos os LMR (Limite Maximo Residual) de 

Agroquímicos/Agrotóxicos/Defensivos Agrícolas e afins, para a cultura do Pimenta o e Berinjela 

no âmbito agrícola para o consumo.” e-SIC 4/10/2018. 

 

A partir do segundo semestre de 2019, a GGTOX desenvolveu um painel de dados em 

que é possível consultar os LMRs por ingrediente ativo, por cultura ou classe agronômica, 

conforme Anexo 4. Além disso é possível saber quando o limite passou a existir e qual o 

histórico de alterações desses limites. A planilha completa também pode ser exportada em 

formato csv e passou a constar no Portal Brasileiro de Dados Abertos, facilitando o trânsito das 

informações para empresas que comercializam alimentos e o trabalho dos agentes de saúde dos 

estados e municípios que as fiscalizam.  

A implantação do painel de monografias evitou o aumento do número de pedidos de 

informação e melhorou o processo de trabalho com a evolução do sistema informatizado e a 

criação de banco de dados para os limites que aperfeiçoou as análises do Programa de Análise 

de Resíduos em Alimentos e trouxe mais confiabilidade ao programa.  
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5.3 Aumento da Carga Burocrática  

Mesmo os servidores que reconhecem que a LAI melhorou os processos de trabalho 

afirmam que a LAI também trouxe uma sobrecarga de trabalho para a área. Na área mais 

demandada, a Gerência de Avaliação de Segurança Toxicológica (GEAST), houve a 

necessidade de alocar um servidor exclusivamente para atender as demandas de e-SIC. Na 

Gerência de Produtos Equivalentes (GPREQ), o técnico responsável pelas respostas estima que 

chega a trabalhar três dias por semana somente para atender as demandas de solicitação de 

informações. Na Coordenação de Processos Simplificados (COPSI), o servidor estima que 

trabalha seis horas por semana para esta atividade. Já o servidor da gerência geral, responsável 

pela distribuição e respostas das áreas, informa que existe uma sazonalidade nas demandas, mas 

que na maioria dos dias trabalha as oito horas em função dos atendimentos de pedidos.  

Os entrevistados também apontam a existência de um cidadão, o Idsolicitante7062, que 

além de demandar uma quantidade grande de pedidos, gera muito trabalho pois cabe aos 

técnicos levantar o que é sigiloso em processos que na maioria das vezes ultrapassam as 

duzentas páginas e são processos antigos, das últimas décadas do século passado, antes mesmo 

da criação da Anvisa, o que gera dificuldades adicionais.  

 

“Existe uma sobrecarga de demanda de um cidadão pontual que tem uma demanda superlativa e 

a forma para contorna isso foi ter um servidor que é dedicado praticamente exclusivamente para 

as respostas de pedido de e-SIC. Servidor esse que poderia estar dedicado à análise de processos 

ou outra atividade da área”. Entrevistado 9. 

 

Nas próximas subseções os dados descritivos do sistema da CGU e do sistema Fale 

Conosco confirmam essa sobrecarga de trabalho, com demandas para a GGTOX 

proporcionalmente maiores que outras áreas da Anvisa e das outras agências reguladoras. 

Também serão relatados dois casos que demonstram o aumento da carga de trabalho e 

detalhadas mais informações sobre usuários frequentes. 

5.3.1 Pedidos de acesso à informação à GGTOX  

Apesar da participação do número de servidores da GGTOX na Anvisa ser de apenas 

2,43%, a participação dos pedidos de acesso à informação via Fale Conosco é de 3,7% (Tabela 

3) e o percentual de pedidos e-SIC da GGTOX no total da Anvisa é de 12% (Tabela 4).  
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Tabela 3: Total de Atendimentos do Fale Conosco na Anvisa e na GGTOX (2011 – 2019) 

 
Fonte: Sistema Fale Conosco/Anvisa 

 

Quanto aos pedidos via e-SIC, observa-se que a evolução do número de pedidos desde 

2012 na GGTOX é maior que na Anvisa, que já apresenta uma curva crescente de solicitações 

de pedidos em relação ao ano anterior quando comparado com todos os órgãos, as agências 

reguladoras, conforme Gráfico 2. Informações adicionais podem ser encontradas no Apêndice 

C – Tabelas Complementares. 

Gráfico 2: Crescimento de pedidos de acesso à informação por órgão 2012–2019 

(2012=1) 

 

Fonte: e-SIC/CGU 

 

Área 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gráfico

ANVISA 33.660 57.000 49.730 45.299 57.335 62.816 59.411 87.447 82.421 

GGTOX 594       567       687       701       1.502    2.207    1.963    2.725    3.056    
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Também no Gráfico 3, observa-se o crescimento do número de pedidos por usuários e 

do número de recursos por pedidos e-SIC à GGTOX é superior a própria Anvisa que já e alto. 

Isso significa que os usuários da Anvisa e GGTOX fazem mais solicitações e recursos que os 

usuários dos outros órgãos. 

Gráfico 3: Pedidos de acesso à informação por usuários e recursos por pedidos de acesso 

à informação por órgão (2012-2019) 

  
Fonte: e-SIC/CGU 

 

Além disso, na GGTOX as participações de pedidos e-SIC no total de solicitação feita 

em outros canais sempre foi maior do que na Anvisa em todos os anos, e em 2019 essa diferença 

quase chegou a 10 pontos percentuais. Conforme o Gráfico 4 as solicitações via e-SIC, ao longo 

desses oito anos de LAI, representaram menos de 5% das solicitações de informações feitas à 

Anvisa via Fale Conosco.  
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Gráfico 4: Participação % do número de pedidos e-SIC no total de pedidos de 

informações dos Sistema Fale Conosco da Anvisa e GGTOX (2012-2019) 

Fonte: e-SIC/CGU – Relatórios de Gestão Anvisa 

 

Ao superar em quase três vezes a média da participação de pedidos e-SIC sobre os 

demais canais de comunicação da Anvisa, a GGTOX menos se enquadra na estratégia da 

política de comunicação da Anvisa de priorizar os pedidos de acesso para os outros canais de 

atendimentos e fazer com que o usuário utilize o e-SIC somente depois de esgotados todos os 

outros recursos. O tempo médio e mediano de resposta em dias aos atendimentos do Fale 

Conosco são menores para os atendimentos do que os do e-SIC, conforme pode ser observado 

nas tabelas complementares. Os pedidos de informação via e-SIC são feitos por usuários mais 

cientes de seus direitos, que fazem solicitações mais elaboradas e que desejam registrar suas 

solicitações para poderem recorrer em outras instancias caso não contemplem suas 

expectativas. Assim, além do número de pedidos de informação ser proporcionalmente maior 

na GGTOX, o volume de trabalho também é grande. 

Além disso, como pode ser observado no Gráfico 5, a quantidade de pedidos e-SIC por 

servidor na GGTOX é maior que na Anvisa e maior do que em todas as agências, considerando 
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o número de servidores das agências disponibilizados no portal da transparência e o número de 

servidores da GGTOX13 conforme dados internos da área.  

 

Gráfico 5: Quantidade de pedidos e-SIC por servidor em 2019 

Fonte: e-SIC/CGU – Portal da Transparência (27/02/2020) 

 

Essa grande quantidade de solicitações de informações encaminhadas via e-SIC à 

GGTOX se deve a uma situação diferenciada. Conforme apontado nas entrevistas com os 

gestores e confirmada através dos relatórios e-SIC, existe um usuário específico (Idsolicitante 

7062) que ao longo dos últimos anos vem fazendo cada vez mais pedidos de informação, que 

demandam um grande trabalho na sua execução e requer muito tempo dos servidores (Tabela 

4). Segundo informações do sistema e-SIC/CGU, somente no ano de 2019, esse usuário fez 607 

solicitações à Anvisa, representando 17,6% do total solicitado à Agência. Esse solicitante 

também foi, individualmente, o que mais requereu informações ao Governo federal no ano de 

2019, 740 pedidos e o segundo maior solicitante em 2018 com 523 pedidos. 

A maioria dessas solicitações foram destinadas à GGTOX, no ano de 2019, 280, ou seja, 

67,8% dos pedidos de informação da GGTOX vem de um mesmo solicitante. Considerando um 

 
13 Considerando 42 servidores atuais da GGTOX. 
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ano com 52 semanas são mais de 5 pedidos por semana, ou ainda mais de um pedido por dia 

útil. 

 

Tabela 4: Pedidos de acesso à informação do solicitante 7062 na ANVISA e GGTOX (2012 

– 2019) 

 
Fonte: e-SIC/CGU 

 

Considerando a pesquisa da Unidade de Constituição da University College (BROOKE 

e FELLE, 2012) que estimou em média seis horas para atender cada pedido de solicitação de 

informação, apenas com as solicitações de informações via e-SIC foram alocadas 2.478 horas 

de trabalho com solicitações de informações na GGTOX. Como a GGTOX possui 42 servidores 

trabalhando 8 horas por dia e considerando o ano com 255 dias úteis, isso equivale a afirmar 

que 2,89% das horas de trabalho da GGTOX foram utilizadas respondendo aos pedidos de 

informação via e-SIC. Seguindo o mesmo raciocínio, na Anvisa foram apenas 0,6%. 

Até o ano de 2019, com significativos esforços da GGTOX em atender a todas as 

demandas desse usuário frequente, os resultados obtidos ainda não comprometem os prazos de 

respostas dos pedidos, mas diante do crescimento dessas solicitações desse mesmo solicitante 

em 2020, agora com a possibilidade do anonimato da solicitação14, a GGTOX solicitou à CGU 

que as solicitações do usuário sejam indeferidas por desproporcionalidade, com a seguinte 

justificativa:  

 
14 Por solicitação de pesquisadores e jornalistas, a CGU desde junho de 2019 passou a atender os pedidos de 
acesso à informação com a opção de sigilo, que preserva a identidade do solicitante. 

Pedidos por 

Área
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gráfico

Anvisa 296          698          1.492      1.189      1.830      1.899      2.415      3.456      

ID7062 na 

Anvisa
22            37            6               46            61            180          400          607          

 % ID7062 na 

Anvisa
7,4% 5,3% 0,4% 3,9% 3,3% 9,5% 16,6% 17,6%

GGTOX 27            46            39            92            149          215          206          413          

  ID7062 na 

GGTOX
19            23            4               45            59            157          136          280          

  % ID7062 na 

Anvisa
70,4% 50,0% 10,3% 48,9% 39,6% 73,0% 66,0% 67,8%
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O atendimento ao pedido desproporcional resulta num ônus excessivo em termos de gastos 

públicos e dispersão desproporcional de recursos humanos para que se proceda a busca e 

tratamento de informações contidas em arquivos temporários, arquivos correntes, e-mails, etc, 

fazendo com que equipes deixem de exercer suas atribuições institucionais em prejuízo da 

coletividade. Despacho GGTOX à Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação 

da Anvisa. 

Nas próximas subseções, através do Caso 5, é demostrada a dificuldade de atendimento 

de pedido de informação solicitante frequente id7062. E no Caso 6, referente a divulgação dos 

dados do PARA, é relatado uma atividade de trabalho que pode ser melhorada para evitar a 

sobrecarga de trabalho da área. 

5.3.1.1 Caso 5 – Solicitante frequente da GGTOX 

Conforme informado, somente no ano de 2019, o usuário id7062 demandou 280 e-SICs 

que na maioria dos casos solicitam a identificação bibliográfica (e por vezes o nome da 

proprietária) de diversos estudos toxicológicos para vários produtos, a maioria de processos 

antigos, por vezes de produtos registrados anteriormente à criação da Anvisa e/ou atualmente 

cancelados. Os processos referentes a produtos técnicos de agrotóxico são extensos e 

contemplam uma grande quantidade de estudos, apenas a análise toxicológica para fins de 

registro de um produto técnico, contempla a análise de, no mínimo, 12 estudo de propriedades 

físicas e químicas e 15 estudos toxicológicos e de toxicocinética 

Muito da sobrecarga do trabalho desses pedidos de informação deve-se a Anvisa não 

possui uma base de dados com os estudos apresentados para cada processo, e nos casos de 

processos antigos, que foram digitalizados em formato de imagem, não existe um procedimento 

de busca para localizar o texto pesquisado. Além disso, muitas das informações presentes nos 

processos de registro de agrotóxicos são consideradas de segredo industrial, ou segredo de 

negócio, dessa forma, além de buscar as informações solicitadas, faz-se necessário avaliar quais 

informações são sigilosas e as tarjar.  

Esse solicitante frequente ainda demanda recursos em todas as instâncias quando da 

impossibilidade de localização da informação, tendo em vista que os dados frequentemente 

requeridos remetem a gestões de órgãos de saúde anteriormente responsáveis pela avaliação de 

agrotóxicos e à solicitação de informações já sabidamente sigilosas. O e-SIC 

25820004369201987 a seguir, detalhado no Anexo 5, de 03/06/2019 é um bom exemplo da 

carga de trabalho adicional que esse solicitante frequente traz à GGTOX: 
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“Solicito a gentileza de disponibilizar uma cópia da nota técnica da avaliação toxicológica do 

produto Engeo Maxx, reg. no. 6105, resguardados os dados sigilosos. Atenciosamente!”. e-SIC 

25820004369201987 de 03/06/2019. 

“O ensaio 3.3.3. de irritação ocular foi completamente tarjado. Solicito informar a identificação 

e o resultado. Att.”. Recurso 1ª. Instancia de 15/06/2019. 

“Em atendimento ao recurso, está sendo disponibilizada a informação requerida referente ao item 

3.3.3 Irritação /Corrosão ocular resguardados os dados sigilosos, vide anexo. Conforme 

solicitado, consta a identificação do estudo e ainda, o laboratório responsável, data, protocolo de 

referência utilizado, bem como o resultado que indica que o estudo foi rejeitado. Diante do 

exposto, defere-se o recurso e solicita-se o encaminhamento do anexo acima mencionado ao 

interessado. Atenciosamente, Terceira Diretoria”.  Resposta do Recurso – Deferido. 19/06/2019. 

“A ocultação da parte 3.3.3. não se restringe aos dados sigilosos mas ao texto todo da avaliação 

técnica, inclusive ao resultado da avaliação: a classificação. Solicito acesso! A outra parte da 

nota técnica, ocultada também de forma indevida, não é do meu interesse. Att.”. Recurso 2ª. 

Instância de 19/06/2019. 

“Posição do Diretor: CONHECER e NEGAR PROVIMENTO Diretoria: Terceira Diretoria área: 

GGTOX INFORMAçõES DA VOTAçãO DIRETOR VOTO WILLIAM DIB SIM RENATO 

ALENCAR PORTO SIM FERNANDO MENDES GARCIA NETO”. Resposta do 2º. Recurso 

– Indeferido. 05/07/2019. 

“Dados informados parcialmente! A ocultação da parte 3.3.3. não se restringe aos dados sigilosos 

mas ao texto todo da avaliação técnica, inclusive ao resultado da avaliação: a classificação. 

Solicito acesso! Att”. Recurso CGU 06/07/2019. 

“O acesso a dados públicos foi impedido em parte. Dados brutos - derivam das observações e 

das atividades originais de um estudo toxicológico; - representam os resultados primários do 

ensaio; - abrangem as observações da normalidade e dos efeitos adversos causados pela aplicação 

da substância-teste nos coelhos; - são necessários para a avaliação do relatório final de um estudo 

toxicológico; - fazem parte do relatório do ensaio em forma de anexo. Desse modo, seu acesso é 

garantido pela Lei 10.603/2002, Art. 3, após um período de proteção, no presente caso, vencido. 

O acesso público à avaliação desses dados pela ANVISA, em forma de notá técnica concluída, 

não é barrado por nenhuma regulamentação. Solicito acesso à parte integral da avaliação do 

ensaio indicado (item 3.3.3: irritação ocular; laboratório CLT; relatório datado 02/09/2003), 

documentada na nota técnica, incluindo o conteúdo do campo tarjado "classificação", o nome 

do(s) avaliador(es) da ANVISA e a(s) data(s) da avaliação. Pretendo conhecer os efeitos 

adversos causados no coelho no. 4 na íntegra, a razão da rejeição do ensaio e da sua não-

classificação, bem como a justificativa para a repetição do ensaio em dobro pelos laboratórios 

Bioensaio e Tecam. Não me interessam o nome do avaliador do laboratório CLT, nem a formula 

da substância-teste, nem outros dados reconhecidos internacionalmente como segredo industrial 

ou as avaliações das outras partes dos dossiê avaliado. O resultado integral do referido ensaio é 

objeto do meu pedido NUP 25820.004818/2019-97. Att”. Recurso CMRI de 18/09/2019. 

“Prezado Senhor (a), Informo que, a Comissão Mista de Reavaliação de Reavaliação de 

Informações, por unanimidade, por unanimidade, decide pelo conhecimento parcial do recurso, 

deixando de conhecer a parte que trata da classificação toxicológica do teste, em função da 

declaração de inexistência da informação, com fundamento na Súmula da CMRI nº 6/2015 e, no 

mérito, na parte que conhece, decide pelo deferimento parcial do recurso em face do pedido 

relacionado ao acesso aos nomes dos servidores da ANVISA que elaboraram a nota técnica, e 

pelo indeferimento em face do pedido de dados brutos do ensaio ...” Resposta do recurso CMRI 

de 18/09/2019. 
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Como pôde ser verificado, esse pedido e-SIC além de mobilizar a equipe da GGTOX 

para a localização, cópia e tarjamento do estudo também requereu o trabalho para análise dos 

recursos da diretoria da Anvisa, da CGU e da Comissão Mista de Reavaliação de Informações.  

5.3.1.2 Caso 6 – O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) existe desde 

2001 e tem como objetivo geral avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos 

alimentos in natura que chegam à mesa do consumidor, fortalecendo a capacidade do governo 

em atender a segurança alimentar, evitando assim, possíveis agravos à saúde da população. O 

programa despertou o interesse da sociedade com a publicação dos alimentos com mais resíduos 

de agrotóxicos e desde então mais munícipios e mais alimentos foram incluídos na pesquisa. 

Apesar do número de pedidos de acesso à informação referentes ao PARA não ser 

grande, o assunto é o que mais recebe atenção da sociedade civil organizada e da população em 

geral e muito desses pedidos poderiam ser evitados com a disponibilização em transparência 

ativa dos dados do programa. Mesmo com a disponibilização de informações básicas, e cada 

vez maior, do programa no portal da Anvisa como a metodologia da pesquisa, notas técnicas e 

relatórios técnicos ainda não existe uma transparência efetiva dos dados da pesquisa, o que 

estimula pedidos de informação como os listados a seguir: 

“Gostaria de ter acesso a todos os Relatórios do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

em Alimentos - PARA e seus complementos realizados a partir do ano de 2012, pois não se 

encontram disponíveis para acesso via Internet”. e-SIC 25820000980201511 de 28/03/2018. 

“Venho por meio desta solicitar todos os dados brutos disponíveis, constantes da base de dados, 

referente a série histórica do PARA - Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos da Anvisa, referente aos anos de 2001 a 2015”. e-SIC 25820001886201813 de 

28/03/2018. 

“Prezado(a), Sou aluno de doutorado em epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da 

UERJ e estou elaborando uma pesquisa de segurança alimentar para o Brasil. Gostaria de ter 

acesso aos bancos de dados que o PARA vem realizando desde 2005. Agradeço, Dayan Carvalho 

Ramos Salles de Oliveira Doutorando em Epidemiologia pelo IMS da UERJ”.  e-SIC  

25820005908201814 de 18/09/2018. 

 

A quantidade de informação da pesquisa do PARA é muito grande e somente no último 

plano plurianual foram cerca de 5.000 amostras de 36 alimentos coletadas em estabelecimentos 

comerciais em quase todos os estados da federação e analisada a presença de 270 agrotóxicos. 

O PARA trabalha em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde para a coleta 

dos alimentos nos supermercados e feiras e com laboratórios públicos e privados para o 

processamento das amostras. Preservando a identidade necessária dos atores envolvidos, o 
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resultado desse esforço conjunto da pesquisa não pode ser restrito à Anvisa e devem ser 

disponibilizados para que outros pesquisadores possam inferir resultados independentes e 

avançar com o tema dos agrotóxicos na saúde pública. 

A disponibilização em transparência ativa dos LMRs foi um passo importante para 

tornar público os dados do PARA e, a exemplo de outros países, os dados brutos da última 

pesquisa já estão disponíveis no portal da Anvisa, conforme Anexo 6. Mas é importante avançar 

na transparência ativa dessas informações e disponibilizar toda a série histórica da pesquisa 

para que se atinja os objetivos da liberdade de informação, para que se diminua os pedidos de 

acesso e, mais importante, para garantir mais saúde à população. 

5.3.2 O Solicitante frequente de informações 

Após a identificação do solicitante frequente, que fez mais de 600 pedidos via e-SIC à 

Anvisa em 2019, tornou-se necessário identificar se existe essa sobrecarga de trabalho em 

outros órgãos em função dos solicitantes com as mesmas características do Idsolicitante7062. 

Essa sobrecarga de trabalho coloca em risco a Lei de Acesso à Informação, uma vez que um 

mesmo usuário solicitando muitas informações pode tirar o direito de outros. Esta subseção 

apresenta o tamanho do grupo de solicitantes frequentes nos pedidos de acesso à informação, e 

investiga através de uma pesquisa direcionada qual o tipo de solicitação demandada e como 

administração pública está tratando esses casos. 

Considerando como solicitante frequente os usuários que fizeram acima de 50 

solicitações por ano a um mesmo órgão público, esse percentual de usuários é pequeno, pois 

representou em média menos de 0,05% no período entre 2012 e 2019. Importante destacar que 

não existe uma tendência de crescimento da participação desses usuários, conforme o Gráfico 

6. 
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Gráfico 6: Percentual do número de pedidos de acesso à informação de um mesmo 

solicitante a um mesmo órgão por ano (2012 - 2019) 

 
 

Fonte: e-SIC/CGU 

 

O número de órgãos na Administração pública que teve mais de 50 pedidos por ano 

feitos por um mesmo solicitante também é pequeno. Atualmente 7,24%, ou seja, 22 órgãos em 

um total de 304, em 2019, foram demandados por solicitantes frequentes. Também não existe 

uma evidente tendência de crescimento, sendo que o maior percentual foi em 2016 com 8,2% 

dos órgãos, conforme evidenciado na Tabela 5. 

Tabela 5: Número de órgãos demandados com mais de 50 pedidos de acesso à 

informação de um mesmo solicitante por ano (2012 - 2019) 

 

 Fonte: e-SIC/CGU 

 

Acima de 10 solicitações Acima de 20 solicitações Acima de 50 solicitações
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Quantidades e Percentuais 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gráfico

Órgão demandados com mais de 50 

solicitações por um mesmo solicitante
6 14 14 17 24 17 18 22

Total de Órgãos respondentes aos e-SIC 253 260 277 284 290 295 297 304

% Órgão demandados com mais de 50 

solicitações por um mesmo solicitante
2,37         5,38         5,05         5,99         8,28         5,76         6,06         7,24         
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Conforme pode ser observado nos Gráficos 7, o percentual desses pedidos de 

solicitantes frequentes negados em primeira instância é maior do que o total dos outros pedidos. 

Em 2019 o percentual de pedidos negados dos solicitantes frequentes foi de 16,9%, mais que o 

dobro dos outros pedidos. Esses solicitantes frequentes também recorrem mais e o número de 

recursos por pedidos foi o triplo dos outros solicitantes em 2019.  

Gráfico 7: Percentual de pedidos negados em 1ª. Instância e número de recursos por 

pedidos de e-SIC dos solicitantes frequentes e do total de solicitantes (2012-2019). 

  

Fonte: e-SIC/CGU 

 

Para identificar qual tipo de pedido é feito por esses solicitantes frequentes, para o ano 

de 2019 foram selecionados 20 órgãos onde solicitantes fizeram mais de 50 solicitações. Assim 

foram abertos 19 e-SICs solicitando informações sobre os pedidos, as respostas e os recursos 

conforme o Apêndice B. Não foi aberto um e-SIC para Anvisa pois já se conhecia na GGTOX 

as características do idsolicitante7062.  

Todos os órgãos responderam à solicitação, sendo que alguns encaminharam as 

solicitações feitas pelo usuário frequente em formato de planilha, e outros indicaram a 

possibilidade de visualização da informação no próprio site da CGU com a opção de busca por 

filtros ou baixar o arquivo completo15. Alguns órgãos trouxeram informações adicionais sobre 

o solicitante frequente, como o Ministério da Cidadania que informou que o usuário é 

representante legal de escritório de advocacia, que representa algumas entidades esportivas, as 

quais possuem acordos firmados com a Secretaria Especial do Esporte. No Quadro 3 é 

apresentado um resumo do conteúdo dessas respostas de cada órgão. Algumas solicitações não 

foram disponibilizadas ou encontradas por serem restritas. 

 
15 Existe a possibilidade de consultar os pedidos já feitos por termo, data ou órgão. Também existe a 

possibilidade de download de dados em csv dos pedidos e respostas completas desde 2016.  
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Fonte: e-SIC(CGU) / Elaboração do autor 

Quadro 3: Classificação dos pedidos dos solicitantes frequentes 

Grupo Órgão Destinatário IdSolic
Qtd de 

Solicitações
Resumo das Solicitações

AGU – Advocacia-Geral da 

União
1114402 56

Solicitações genéricas citando em anexos laudos e perícias com calculo 

referentes a processos específicos . Informações  não disponibilizadas por 

serem sensíveis.

ANEEL – Agência Nacional 

de Energia Elétrica
877807 120 Solicita a integra de documentos  específicos.

ANM - Agência Nacional de 

Mineração
102580 97 Solicita informação sobre processos específicos.

ANTAQ – Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários
785315 104

A maioria das solicitações são sigilosas mas as outras solicitam a integra de 

documentos  específicos.

ANVISA – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária
7062 607 Solicita documento específico sobre estudo de registro de produto.

GSI-PR – Gabinete de 

Segurança Institucional da 

Presidência da República

390992 69
Solicitação de integra de documento específico à ABIN já desclassificado como 

sigiloso.

MCIDADANIA - Ministério 

da Cidadania
948814 129

Representante legal de escritório de advocacia, que representa algumas 

entidades esportivas, as quais possuem acordos firmados com a Secretaria 

Especial do Esporte.

TRANSPETRO - Petrobras 

Transporte S.A
916569 301

Solicitação de cópia de Contrato específicado . Foram feitos 293 pedidos em 

um único dia. 

ANP – Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis

410001 74
Solicita informações pessoais sobre processos de RH. O solicitante é Servidor 

do órgão.

CODESA – Companhia Docas 

do Espírito Santo
200597 113

Sindicato da Guarda Portuária No Estado do Espírito Santo - Sindguapor/Es 

solicita ficha funcional, dados de frequências e financeiros dos funcionários.

ECT – Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos
9201 58

Solicitações de informações específicas do quadro funcional do órgão: Cargos, 

plano de carreira e  lista de funcionários. 

SERPRO – Serviço Federal de 

Processamento de Dados
256418 85 Informações funcionais  especificas solicitadas pelo servidor do órgão.

IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 

Renováveis

52031 84
Varios pedidos de informação sobre o  Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

IFRS – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande 

do Sul

973399 77

Membro do Conselho de Campus do IFRS solicita cópia de processos, 

memorando, ofícios, políticas, Resolução,  Ata, boletim de serviço, regimento,  

resultado de grupo de trabalho

MMA – Ministério do Meio 

Ambiente
13752 61

Instituto social ambiental (ISA) faz perguntas específicas  sobre o  Plano de 

Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm).

MS – Ministério da Saúde 1035985 123
Dados especifico sobre vários programa de assistência à saude. Solicitações 

por mês e em planilhas excel. 

FUNASA – Fundação 

Nacional de Saúde
973776 56

Informação sobre estação de tratamento e convênio. Aluno universitário 

participante de projeto.

PETROBRAS – Petróleo 

Brasileiro S.A.
1074675 405 Pesquisa academica solicita dados complementares ao site de contratos 

CEF – Caixa Econômica 

Federal
972187 95

Informações sigilosas não disponibilizadas. Apenas um pedido referente ao 

Concurso público do órgão.

MINFRA - Ministério da 

Infraestrutura
831577 299 Informações sigilosas não disponibilizadas.

Grupo 1 - Privadas 

de interesses 

negociais

Grupo 2 - Privadas 

de interesse 

pessoais

Grupo 3 - Interesse 

público

Grupo 4 - Estudos 

Acadêmicos

Grupo 5 - 

Informações 

sigilosas não 

classificadas
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Os interesses comuns desses solicitantes frequentes foram agrupados em quatro tipos: 

de informações i) privadas de interesses negociais; ii) privadas de interesses pessoais; iii) 

públicas; e iv) públicas acadêmicas. No primeiro grupo, a maior parte desses solicitantes tem 

interesse em processos específicos do órgão, com solicitações de cópias de documentos, 

contratos, processos que de alguma forma afetam a parte do solicitante. Estão relacionados ao 

setor regulado ou empresas que prestam serviços ao governo. 

O segundo maior grupo que se mostrou frequente é o que solicita informações sobre 

situações funcionais referentes as carreiras do órgão. São os próprios servidores públicos ou 

associações e sindicatos que pedem informações para garantir os seus direitos trabalhistas ou 

para intervir na gestão do órgão. 

Um terceiro grupo é o que solicita informações públicas de interesses coletivos. Podem 

ser jornalistas em busca de matérias, organizações não governamentais ou partidos políticos 

que querem identificar como o governo está executando a política pública. Por último, os 

acadêmicos também fazem parte desse universo que solicita frequentemente informações ao 

poder público. Em dois órgãos não foi possível obter informações pois eram restritas. 

Para esses 20 solicitantes foi investigado a quantidade de pedidos feitos nos anos 

anteriores e somente em quatro situações os solicitantes frequente de 2019 foram também nos 

anos anteriores. Demonstrando que para a maioria dos casos o solicitante foi frequente apenas 

no ano de 2019. Desses quatro, apenas três tiveram uma média acima de 50 pedidos nos outros 

anos: são os idsolicitante102580 a ANM, idsolicitante 7062 na Anvisa e idsolicitante9201 na 

Empresa de Correios e Telegráfos (ECT), conforme Apêndice C. 

Apesar de não serem muitos, esses solicitantes frequentes podem demandar muito 

trabalho à instituição. Em 2014, por exemplo, um único solicitante fez 1.130 solicitações ao 

Comando do Exército, o que representou 55% das solicitações totais daquele órgão no ano. 

Devido à demanda desses solicitante frequentes, os órgãos estão utilizando o artigo 13 do 

Decreto 7.724 de 2012 que estabelece no âmbito do Poder Executivo Federal que não serão 

aceitos pedidos genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; ou que exigissem trabalhos 

adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de 

produção ou tratamento de dados que não fosse de competência do órgão ou entidade. 

Em 2019, o idsolicitante916569 que fez 293 solicitações em um único dia à Petrobras 

Transporte S.A (Transpetro) solicitando cópia de contratos específicos é um caso que merece 
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destaque do risco que esses solicitantes frequentes podem trazer à administração pública e como 

as instituições estão tratando esse tipo de usuário. A Transpetro negou 92,4% desses pedidos 

em primeira instância alegando que foram feitas solicitações correlatas16, que a demanda se 

mostra desproporcional, exigindo amplo trabalho adicional.  

O Solicitante entrou com recurso nas três instâncias superiores e no julgamento do 

recurso, a CGU deixou claro que não é possível atender o pedido, conforme o artigo 13, incisos 

II e III, do Decreto nº 7.724/2012 utilizando os argumentos: 

 

Restaria configurada a desproporcionalidade quando o atendimento de determinada solicitação 

acarretasse danoso esforço da Administração Pública. O atendimento de um pedido 

desproporcional deve ser aquele que acarreta necessariamente um dano à coletividade, tais como 

atrasos no cumprimento de outras atividades essenciais da instituição pública, cerceamento de 

direitos fundamentais de outros cidadãos ou até mesmo inviabilização do serviço de acesso à 

informação. Não seria, assim, correto penalizar a sociedade em prol de todo e qualquer tipo de 

pedido de acesso à informação, merecendo o caso ser avaliado concretamente. Todavia, tal como 

no pedido desarrazoado, a má-fé não é elementar da desproporcionalidade: a avaliação sobre a 

desproporcionalidade possui caráter quantitativo e se relaciona mais propriamente com o esforço 

empregado para responder a solicitação. Parecer nº 1045 de 26/08/2019 – CGU. 

 

Nesse parecer também é apresentado um termo denominado “fishing expedition” 

(“pescaria”), que é uma prática comum nos países que já implementaram o direito de acesso à 

informação, e contempla solicitações de cunho amplo sem especificações. “O objetivo deste 

tipo de prática seria encontrar, dentro de uma ampla gama de dados, informações que podem 

ser de interesse midiático”. (DUTRA, 2015). Essa prática também pode ser utilizada por 

interesses comerciais, uma vez que através de vários pedidos, o solicitante pode reconstruir uma 

informação que originalmente seria sigilosa.  

Em consulta ao portal de acesso à informação sobre as decisões da CGU e da Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), que tem a função de decidir em última instancia 

os recursos apresentado em relação a pedido de acesso à informação ou às razões da negativa 

de acesso à informação, a Tabela 6 demostra que 8,8% dos recursos em 2019 continham a 

expressão “desproporcionalidade” e 2,4% continham a expressão “fishing expedition”. Sendo 

55% dos recursos com o primeiro termo foram indeferidos ou “não conhecidos”17 e 97% para 

o segundo termo. Quando comparados com o total de recursos, isso indica que um pouco mais 

 
16 cópias de contrato, de íntegra de documentação pertinente a contratações e etc. 
17 quando o recurso sequer é conhecido por não tratar de pedido de acesso à informação. 
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da metade dos recursos com o termo desproporcionalidade foi negado, mas ainda menor do que 

quando comparado com o total. Quanto ao termo “fishing expedition” quase 100% dos recursos 

foram negados. 

 

Tabela 6: Recursos de pedidos de acesso à informação na CGU/CMRI com as expressões: 

“Desproporcionalidade” e “Fishing expedition” (2019) 

 
Fonte: e-SIC/CGU 

 

5.4 Impactos da LAI no Registro de Agrotóxicos 

Como foi demonstrado nas seções anteriores, a LAI altera os processos de trabalho de 

avaliações toxicológicas na Anvisa de maneira positiva e negativa. Com isso, é de se esperar 

que o número de avaliações toxicológicas tenha crescido com as melhorias dos processos de 

trabalho, mas que também tenha diminuído em função do aumento da carga burocrática. Assim 

uma boa métrica para ilustrar os impactos dessas mudanças nos processos de trabalho seria 

analisar o número de avaliações toxicológicas realizadas. Como não existe uma série histórica 

confiável das avaliações toxicológicas realizadas pela Anvisa, esse número pode ser estimado 

pelo número de registros de agrotóxicos aprovados pelo MAPA, pois a análise da Anvisa é 
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condição para o registro18. O Gráfico 13 demonstra a evolução do número de registros de 

agrotóxicos aprovados e do número de pedidos de informações. 

Enquanto o aumento da carga burocrática pode ser quantificado através dos pedidos de 

acesso à informação via e-SIC, as melhorias dos processos de trabalho são subjetivas e 

impossíveis de se mensurar ao longo dos anos. Para efeito ilustrativos, também foram exibidos 

no gráfico os pedidos de acesso de informação via Fale Conosco, considerando que a série é 

maior e abrange o antes e o depois da LAI. Destaca-se o fato que os pedidos de informações 

via e-SIC correspondem a uma parcela pequena do total de pedidos do Fale Conosco19. 

 

Gráfico 8 : Número de solicitações de informações (Fale Conosco e e-SIC) e registros de 

agrotóxicos no MAPA(1) (2005 - 2019) 

 

Fonte: Relatórios de Gestão da Anvisa e e-SIC (CGU) 
(1) Registros de agrotóxicos até novembro de 2019 

 

 
18 Os dados de registros de agrotóxicos estão consolidados, mensalmente, no sistema Agrofit desde janeiro de 2005 

até novembro de 2019, quando houve mudança na forma da publicação da informação com a criação de um painel 

de dados 
19 e-SIC se inicia em maio de 2012 e a do Fale Conosco é desde setembro de 2009, 
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Como pode ser observado no Gráfico 7, o número de registros concedidos pelo MAPA 

cresceu substancialmente a partir de 2016, período próximo ao crescimento dos pedidos de 

acesso à informação. Conforme a análise de correlação linear entre o número de pedidos de 

informação via e-SIC e o número de registros de agrotóxicos, medidos mensalmente, existe 

uma correlação média20 (0,47811) e positiva. A correlação entre pedidos Fale Conosco e 

Registros de Agrotóxicos é grande (0,61358) e positiva. Ambas sugerindo - de maneira 

cautelosa - que quanto maior a transparência passiva maior o número de registros concedidos.  

Mas, essas correlações positivas não implicam necessariamente em uma relação direta 

de causalidade em que a LAI aumenta o registro de agrotóxicos. Pode existir outras variáveis 

confundidoras, que estejam interferindo no número de registros aprovados. Ainda que existam 

técnicas avançadas de análise multivariada, outras variáveis independentes como a flexibilidade 

do marco regulatório ou a governança da área são de difíceis mensuração ao longo do tempo e 

podem inviabilizar o cálculo de um modelo que responda ao número de agrotóxicos registrados.  

O exemplo do marco regulatório como variável independente da quantidade de 

agrotóxicos registrados pode ser observado com a promulgação da Lei 7.802/1.989 que 

estabeleceu critérios rígidos para efetuar o registro de agrotóxicos preservando em maior grau 

o interesse social da saúde e do meio ambiente. Já o decreto 4.074 de 2.002 fez uma série de 

alterações com vistas a reduzir o tempo de registro, assim como o Decreto 5.981 que procurou 

simplificar ainda mais o processo de aprovação de registros. Também existe um crescimento 

do número de pedidos de registro de agrotóxicos acima da capacidade de análise, conforme 

Gráfico 5, que origem no marco regulatório. O número cada vez maior de processos de registros 

de agrotóxico pode ser explicado por dois motivos além da demanda cada vez maior do 

agronegócio: i) o custo muito baixo no registro de Agrotóxico no Brasil21, sendo que o custo da 

avaliação toxicológica na Anvisa é o menor do que qualquer outro tipo de produto22; e ii) as 

empresas levam até dez anos para terem o seu registro aprovado, então, por prevenção, 

garantem o registro de um produto mesmo que no futuro não venham a negociá-lo, pois a 

legislação não obriga a comercialização depois do registro aprovado.  

 
20 COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2nd ed. 1988. 
21 A Auditoria do TCU em 2013 demonstrou que o custo do registro de agrotóxicos no Estados Unidos chegava a 

U$ 630.000,00 enquanto no Brasil o registro chegava a U$ 900,00 (1U$ = R$ 2,00) 
22 O custo de registro de um medicamento novo para uma empresa de grande porte é de R$ 157.416,00 a avaliação 

toxicológica de produto com ingrediente ativo ainda não registrado no país para o mesmo tipo de empresa custa 

R$ 3.172,14, conforme taxas de registro no portal da Anvisa em julho/2020. 
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Gráfico 9 : Demandas de processos de registros de agrotóxicos na Anvisa e Registros de 

Agrotóxicos no MAPA (2005-2019) 

 

Fonte: Datavisa (Anvisa) / MAPA 

 

Quanto à governança da área, a partir de 2015, grande parte da estrutura organizacional 

da GGTOX foi aperfeiçoada com o aumento, ainda que pequeno, do número de servidores, a 

implantação de uma administração gerencial motivada a simplificar processos de trabalho, 

utilizar sistemas computacionais, pautada por mais transparência e prezando pela 

produtividade. Conforme relatório da área, os resultados desses esforços já começam a aparecer 

no ano de 2016, quando houve um aumento de processos decididos passando de 232 em 2015 

para 352 em 2016 o que correspondeu um aumento de 52%23.  

Diante desses fatos não existe a possibilidade de se afirmar que a implementação da LAI 

na Anvisa aumentou ou diminuiu a quantidade de registros de agrotóxicos. Ainda que exista 

uma sobrecarga de trabalho com o número de pedidos de acesso à informação que diminua a 

força de trabalho para análise de processos, a sistematização de procedimentos de trabalho para 

a implantação da transparência ativa também trouxe ganho de eficiência e rapidez as análises. 

 
23   Dados dos Relatórios de Gestão da GGTOX 2017. 
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

O objetivo desta pesquisa foi identificar os impactos da implantação da Lei de Acesso 

à Informação nos processos de registros de agrotóxicos da Anvisa, para isso foi utilizada uma 

metodologia qualitativa com estratégias de investigação de revisão documental, entrevista 

semiestruturada e levantamentos quantitativos e descritivos. Os servidores da Anvisa através 

das entrevistas trouxeram aspectos importantes sobre a implantação e a execução da LAI na 

Anvisa e, mais importante, ajudaram a identificar as mudanças nos processos de trabalho de 

registro de agrotóxicos. Assim a pesquisa identificou e relatou em casos impactos positivos 

como a disponibilização em transparência ativa da fila de análise, das situações atuais dos 

processos e dos relatórios de análises concluídas e também foi identificada como consequências 

negativa a sobrecarga de trabalho trazida com os altos índices de pedidos de informação à 

GGTOX comprovada através da comparação aos demais órgãos públicos, um alto índice de 

solicitações em relação ao número de servidores e o crescimento de pedidos nos últimos anos.  

A maioria dos servidores entrevistados entende que a LAI traz melhorias para a 

administração pública, pois aumenta a participação social e empodera o cidadão. Mas, alguns 

servidores apontam a ausência de critérios claros para a classificação das informações como 

públicas ou privadas, isso fragiliza suas decisões, pois não estão amparadas em normativos 

aprovados pelas instâncias superiores e que muitas vezes variam conforme as mudanças nas 

gestões. Os servidores confirmam que a maioria absoluta dos números de pedidos de 

informação à GGTOX são feitos pelo setor regulado e com o objetivo principal de vantagem 

própria e que não invocam um direito coletivo ou difuso diretamente. Ainda que os servidores 

citassem aspectos positivos e negativos da implantação da LAI, como o aumento da carga de 

trabalho, não conseguiram traduzir em um indicador sólido essas impressões de melhoria ou 

piora dos processos de trabalho. Uma observação trazida pela sobrecarga de trabalho é que 

algumas áreas da Anvisa costumam fazer rodízios dos servidores que atendem aos pedidos de 

informação como uma forma de uniformizar a carga de trabalho adicional. 

Os impactos positivos da LAI nos processos de trabalho da GGTOX com a 

disponibilização em transparência ativa de informações dos processos de registros de 

agrotóxicos com consequências de melhoria da eficiência burocrática e mais segurança para a 

Agência evitando a corrupção. A melhoria da eficiência burocrática foi refletida na redução do 

tempo médio de análise dos processos que atualmente pode ser medido pelos sistemas de 

informação, mas os efeitos da transparência nas alterações comportamentais são de difíceis 
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detecção a curto prazo. Também é difícil quantificar o ganho para a sociedade de um impacto 

do que não ocorreu, como é o caso da prevenção da corrupção, mas a utilização de sistemas 

para a garantia da transparência ativa dificulta o acontecido no passado, quando foi instaurada 

uma auditoria do TCU para apuração de irregularidades. 

Embora os benefícios introduzidos com a transparência ativa dessas informações 

possam inibir a corrupção, estimular a tomada de decisão e a prestação de serviços públicos 

mais eficientes, ela também pode, gerar prevenção de riscos, miopia, pensamento intermediário 

e a morte do empreendedorismo administrativo, e aumentar os custos de conformidade e 

controle conforme Heald e Roberts (2009 apud MEIJER, HART e WORTHY 2015). Portanto 

há de se fortalecer a transparência para que se evite a corrupção e melhore a eficiência 

burocrática, mas sem afetar o espaço de pensamento e a privacidade dos funcionários públicos. 

Assim é preciso que a Anvisa defina de maneira clara e de fácil acesso o que é informação 

pública e o que é informação privada, principalmente para os processos de registro de produtos, 

isso garantirá o direito à informação que são públicas mas também trará segurança servidores 

que disponibilizam as informações ou os que trabalham com análise de processos.  

As entrevistas com os servidores da área demonstraram que existe uma sobrecarga de 

trabalho referente aos pedidos de informação. Atualmente são disponibilizados 5 servidores, 

em um total de 42, alguns em tempo integral, somente para atender essas demandas. As 

estatísticas descritivas também demonstraram que na GGTOX existe um número de pedidos de 

acesso à informação proporcionalmente acima do número de pedidos da Anvisa, das outras 

agências e dos outros órgãos. Ainda que o número de pedidos de acesso à informação não seja 

fator determinante da demora para análise de registro de agrotóxicos na Anvisa, é bem provável 

que esse processo de trabalho, assim como outros importantes como planejamento, capacitação 

ou avaliação funcional influencie negativamente no tempo de análise do processo de registro 

de agrotóxicos. 

Foi identificado também que em 2019, 67,8% (280/413) dos pedidos de informação via 

e-SIC à GGTOX foram feitos por um único cidadão, que solicita dados de estudos toxicológicos 

em processo grandes e antigos e que necessitam de averiguações do que é público ou sigiloso. 

Foi verificado que 22 órgãos, em um total de 304 que respondem aos pedidos via e-SIC, 

possuem situações análogas à Anvisa com solicitantes que fazem mais de 50 solicitações por 

ano e adicionam uma carga de trabalho aos departamentos. Esses solicitantes frequentes podem 

fazer um volume de pedidos muito superior a capacidade de resposta das áreas trazendo danos 
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à coletividade, como atrasos no cumprimento de outras atividades essenciais da instituição 

pública e prejuízo de direitos fundamentais de outros cidadãos. Pesquisados adicionalmente 

esses solicitantes têm os pedidos mais negados e fazem mais recursos quando comparados aos 

outros solicitantes. A maior parte faz solicitações de interesses privados: negociais ou pessoais, 

mas existem outros grupos menores que solicita informações de interesse público e acadêmicos. 

Alguns órgãos estão utilizando a justificativa do artigo 13 do Decreto 7.724 de 2012 que 

estabelece que não serão aceitos pedidos genéricos, desproporcionais ou desarrazoados para 

negar acesso à informação dos solicitantes frequentes, mas dos 145 recursos feitos à 

CGU/CMRI, com o termo “desproporcionalidade”, pouco menos da metade foram deferidos, 

demonstrando que não existe um padrão de indeferimento de pedidos de acesso à informação 

por desproporcionalidade na instancias superiores. 

Para atenuar os efeitos da sobrecarga de trabalho e garantir uma maior uniformidade no 

tratamento das respostas aos pedidos de informação é importante a consolidação de 

profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento dos pedidos de acesso à informação. A 

exemplo do que ocorre em outros países com os oficiais de registros públicos, esses 

profissionais, por terem formação voltada para o atendimento ao público e mais sensibilidade 

sobre a importância da transparência, trariam mais resultados para administração pública ao 

não concorrer com as atividades dos outros servidores. Apesar do Decreto 7.724/2002 instituir 

a Autoridade de Monitoramento que assegura o cumprimento da LAI, somente esta pessoa não 

é suficiente para controlar e executar as atividades rotineiras das respostas aos pedidos de 

informação, assim é recomendado que se estabeleça os analistas de informações nos 

departamento que respondem aos pedidos, pois tendem a apresentar melhores resultados do que 

servidores alocados temporariamente. 

Quanto à sobrecarga de trabalho, especialmente a trazida através dos solicitantes 

frequentes, há de se observar o comportamento de outros países e propor limitações legais aos 

pedidos que comprometa a eficiência burocrática. Nos Estados Unidos por exemplo, desde que 

a lei foi editada, o Congresso reconheceu que o aumento do acesso aos registros do governo 

criaria mais trabalho para as agências governamentais (JONES, 2018). Por lá, a fim de proteger 

as agências do cumprimento forçado de solicitações vagas ou pouco claras, foram criadas 

verificações ex ante e ex post dos pedidos. Nas verificações ex ante exige-se que as solicitações 

sejam descritas razoavelmente, pois pesquisar, revisar e produzir os registros solicitados seria 

uma tarefa adicional para agências já sobrecarregadas e subfinanciadas. Quanto à verificação 

ex post, as agências governamentais estão dispensadas de conduzir buscas excessivamente 
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onerosas a burocracia ou ainda os pedidos podem ser taxados conforme a contagem do número 

de horas e da quantidade de mão de obra necessária.  

Assim, como recomendação ao abuso de direito estabelecido por esses solicitantes 

frequentes que muito demandam, há de se estudar a possibilidade de estabelecer limites legais 

para que esses solicitantes não retirem os direitos de outros cidadãos. Por exemplo, pode-se 

limitar o número de pedidos por usuário por ano e estabelecer taxas considerando o trabalho 

para a realização dessas demandas para os pedidos acima do limite estabelecido. 

Outra recomendação para atenuar o problema desses solicitantes frequentes que na 

maioria das vezes fazem demandas desproporcionais, desarrazoadas ou genéricas e ainda 

garantir que os cidadãos tenham o direito às informações, é o estabelecimento de normas com 

critérios sólidos e claros de classificação dos pedidos que não serão atendidos. Há também de 

se empoderar o órgão julgador dos recursos dos pedidos de informação, considerando que um 

mesmo pedido pode ser considerado desarrazoado em um órgão e em outro não. Atualmente 

esse órgão está na Controladoria-Geral da União que não tem mais o status de ministério e sem 

vinculação direta à Presidência da República. Essa instância julgadora deve ser protegida contra 

a ingerência política com os seguintes aspectos: a forma de nomeação dos integrantes do órgão 

autônomo, o alcance e a efetividade das decisões, as possibilidades de aplicar sanções e a 

autonomia administrativa e financeira (COSTA 2017). Um bom exemplo desta autonomia está 

no México onde o Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de 

Dados Pessoais (INAI), que cuida, entre outras funções, da análise dos recursos na esfera 

federal mexicana, no Poder Executivo, além de atuar como segunda instância dos órgãos de 

transparência estaduais, de órgãos federais autônomos e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Apesar do estudo identificar impactos positivos e negativos nos processos de registro 

de agrotóxicos não foi possível estabelecer um modelo econométrico que estabelecesse a 

relação entre os pedidos de acesso à informação e o número de agrotóxicos registrados. Após a 

implantação da LAI verificou-se um crescimento do número de agrotóxicos aprovados a partir 

de 2015 mas, apesar das análises de correlação entre os pedidos de informação e o número de 

agrotóxicos registrados serem positivas, não há como se estabelecer uma relação direta de 

causalidade do tipo: mais transparência, maior o número de registros concedidos. Isso em razão 

da existência de outros fatores que influenciam o número de avaliações aprovadas como a 

flexibilidade do marco regulatório ou a governança da área.  
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Essa impossibilidade de conclusões definitivas a partir da implantação da Lei de Acesso 

à informação pode ser considerada uma das limitações do estudo. O estudo também é limitado 

por não oferecer descobertas generalizada dos impactos aos demais órgão da administração 

pública. Sendo que os aspectos importantes trazidos sobre a implantação da LAI estão restritos 

a Anvisa e os impactos nos processos relatados aos processos de trabalho estão evidenciados 

na Gerência Geral de Toxicologia.  

Ainda assim, a pesquisa cumpriu o seu objetivo. Este é um estudo essencialmente 

exploratório e suas evidências contribuem para a literatura da transparência abrindo uma janela 

para novas pesquisas que podem revelar descobertas generalizáveis. A lei de acesso à 

informação no Brasil ainda é recente e precisa de subsídios para se estabelecer. Avaliar os 

impactos da transparência na esfera administrativa é fator chave em um país com a população 

tão carente de serviços públicos. Ainda que difícil, as novas pesquisas precisam estabelecer os 

custos da Lei de acesso à informação ao Brasil, qual o valor de cada pedido, de cada recurso, 

quanto tempo se gasta para a cada solicitação. Somente com essas respostas será possível 

estabelecer o custo-benefício da política de transparência e assegurar que esse direito avance 

mais. 

O presente trabalho identificou que a transparência trouxe impactos positivos e 

negativos ao processo de trabalho de registros de agrotóxicos na Anvisa e contribuiu para o 

avanço da medição do impacto da transparência na esfera administrativa. Em um contexto onde 

a maioria das políticas de transparência gera impactos graduais, indiretos e difusos 

(MICHENER 2019) essa contribuição é importante para a consolidação da transparência como 

direito essencial e para barrar qualquer espécie de retrocesso, pois por mais que a transparência 

dependa de outros fatores como nível de escolaridade da população, da liberdade e atuação dos 

meios de comunicação ou da atuação das organizações não governamentais não há que se 

duvidar que a sua implementação faz real um mundo mais justo onde os governantes governam 

com o povo e para o povo. 
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APÊNDICES  

Apêndice A – Questionário da Entrevista 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EBAPE/FGV 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO– 2018 – MAP intensivo 

Professor: Gregory Michener 

Aluno: Alesandre Edson Gomes dos Santos 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
PROBLEMA DA PESQUISA: a obrigatoriedade do cumprimento das solicitações de respostas 
da Lei de Acesso à Informação alterou a qualidade dos serviços públicos prestados à 
população?  

 
OBJETIVO DA ENTREVISTA: identificar as alterações ocorridas na Anvisa, em especial na 
GGTOX, em decorrência das solicitações de respostas da Lei de Acesso à Informação e se essas 
alterações modificaram a qualidade dos serviços públicos prestados à população?  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO DA ENTREVISTA: encontrar indicadores que possam identificar 
correlação entre as alterações em decorrência das solicitações de respostas da Lei de Acesso 
à Informação e a qualidade dos serviços prestados.  

 
ENTREVISTADOS: Gestores e servidores chaves que trabalharam ou trabalham com a LAI.  

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA: Perguntas direcionadas ao entrevistado, cuja resposta será 
gravada e com tempo estimado de 30 minutos. 
 
PERGUNTA 1: Conte sobre seu histórico profissional na Anvisa e onde você atuava no 
momento da implantação da LAI.  
 
PERGUNTA 2: Como você avalia a política de transparência da Anvisa antes da implantação da 
LAI? 
 
PERGUNTA 3:Qual foi a estratégia de implantação da LAI na Anvisa e na sua área específica? 

 
PERGUNTA 4:Quais foram as maiores dificuldades encontradas para a implantação da LAI. 
Houve resistência por parte dos Gestores/servidores? 

 
PERGUNTA 5:Quais foram os erros/acertos da implantação da LAI na Anvisa? 

 
PERGUNTA 6: Quais foram os resultados (melhores e piores) da implantação da LAI na Anvisa? 
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PERGUNTA 7: No seu ponto a implantação da LAI melhorou os processos de 
trabalho/Governança na Anvisa? Existem indicadores que poderiam comprovar isso?  

 
PERGUNTA 8: Você acha que Anvisa teve uma melhoria na política de transparência com a 
LAI? 

 
PERGUNTA 9: O que deveria mudar para a LAI ser mais efetiva? Quais os principais erros e 
acertos? 
 
PERGUNTA 10:Se fosse possível, você não responderia às solicitações de informações 
provenientes da LAI? 
 
PERGUNTA 11:No seu entendimento, em perspectiva de longo prazo, a LAI é uma lei que veio 
para ficar? A cultura da transparência passará a fazer parte no serviço público? 
 
PERGUNTA 12: Citar as principais alterações nos processos de trabalho da GGTOX em função 
da LAI 
 
PERGUNTA 13:2:As mudanças melhoraram os processos de trabalho? Quais indicadores 
poderiam mostrar isso? 
 
PERGUNTA 14: Quais impactos diretos da LAI na GGTOX? Houve ganho de performance para 
a área? 
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Apêndice B – Solicitação de Informação dos Solicitantes Frequentes (e-SIC) 

Protocolo: 00077001245202012 

Solicitante: ALESANDRE EDSON GOMES DOS SANTOS 

Data de Abertura: 03/05/2020 09:05 

Orgão Superior PR: Presidência da República 

Orgão Vinculado GSI: PR – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

Prazo de Atendimento: 04/06/2020 

Situação: Respondido 

Forma de recebimento da resposta: Pelo sistema (com avisos por email) 

Resumo da Solicitação: Pedidos de usuários frequentes do E-SIC em 2019 

Detalhamento da Solicitação: 

Prezados,  

Sou servidor público federal fazendo mestrado em Administração Pública pela FGV e pesquisando a 

Lei de Acesso à Informação, especificamente os impactos dos pedidos de acesso à informação nos 

órgãos.  

Em consulta às bases de dados, disponível no portal do E-sic, verifiquei que um solicitante frequente, 

idsolicitante 390992 , em 2019 solicitou 69 e-sics, correspondendo a 15,23% do total do Órgão.  

Procurando conhecer como essa quantidade de pedidos pode interferir na produtividade dos órgãos, 

solicito os todos os pedidos que foram feitos pelo idsolicitante 390992 no ano de 2019 e as respostas 

que foram dadas pela instituição. Por favor, também disponibilizar os recursos solicitados e as 

respostas aos recursos nos casos em que houver. 
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Apêndice C – Tabelas Complementares 

 
 

 
 

 
 

 

TOTAL DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO DA ANVISA (2011-2019))

Canal de Atendimento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Central de Atendimento ao Púbico - 

Atendimento Telefônico (Call Center)
340.340  323.000  415.470  377.662  314.747  296.367  285.353  304.943  308.663  

Central de Atendimento ao Púbico - 

Atendimento eletrônico ( Formulário - 

Fale Conosco)

33.660    57.000    49.730    45.299    57.335    62.816    59.411    87.447    82.421    

Central de Atendimento ao Púbico - 

Atendimento Presencial  (Fisicamente 

na Agência -Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC)

671         792         4.506      3.038      3.524      

WEBCHAT 14.789    

Fonte: Relatório de Atividades da Anvisa

ATENDIMENTOS  DO SISTEMA FALE CONOSCOS DA ANVISA (2011-2019))

QUANTIDADE E TEMPOS MÉDIO E MEDIANO DE RESPOSTA EM DIAS AOS PEDIDOS (2011-2019))

Fale Conosco - ANVISA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Média 10,8        9,0          11,3        17,3        8,0          5,7          6,6          6,7          9,9          

Mediana 4,0          5,0          6,0          6,0          4,0          3,0          4,0          5,0          6,0          

Quantidade 33.660    57.000    49.730    45.299    57.335    62.816    59.411    87.447    82.421    

Fonte: Relatório de Atividades da Anvisa e Sistema Fale Conosco

ATENDIMENTOS  DO SISTEMA FALE CONOSCOS DA GGTOX (2011-2019))

QUANTIDADE E TEMPOS MÉDIO E MEDIANO DE RESPOSTA EM DIAS AOS PEDIDOS (2011-2019))

Fale Conosco - GGTOX 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Média 9,1          10,0        12,4        13,2        7,0          8,5          7,5          9,8          14,9        

Mediana 5,0          7,0          8,0          5,0          4,0          6,0          6,0          10,0        11,0        

Quantidade 594         567         687         701         1.502      2.207      1.963      2.725      3.056      

Fonte: Relatório de Atividades da Anvisa e Sistema Fale Conosco

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

QUANTIDADE DE PEDIDOS

Área 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Total 55.212       86.661       90.167       102.423    111.669    121.536    129.309    135.339    832.316    

Agências 3.908         7.473         15.103       13.748       11.721       11.997       12.744       15.657       92.351       

Anvisa 296             698             1.492         1.189         1.830         1.899         2.415         3.456         13.275       

GGTOX 27               46               39               92               149             215             206             413             1.187         

Id7062_Anvisa 22 37 6 46 61 180 400 607 1.359         

Id7062_GGTOX 19               23               4                 45 59 157 136 280 723             

Fonte: e-SIC/CGU
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PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

QUANTIDADE DE PEDIDOS ATRASADOS

ATRASADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Total 2.542         4.453         4.249         5.874         8.696         8.164         6.512         4.300         44.790       

Agências 67               116             290             284             226             162             148             279             1.572         

Anvisa 29               83               178             165             191             122             117             246             1.131         

GGTOX 3                 6                 7                 12               13               18               9                 21               89               

Id7062_Anvisa 4 3 4 1 1 13 9 24 59               

Id7062_GGTOX 2                 2                 4                 1 1 12 3 6 31               

Fonte: e-SIC/CGU

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

QUANTIDADE DE PEDIDOS NEGADO

NEGADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Total 4.857         9.629         9.943         7.697         8.112         8.557         9.397         10.785       68.977       

Agências 200             376             577             731             900             924             926             1.284         5.918         

Anvisa 27               52               29               116             266             89               153             162             894             

GGTOX 6                 4                 11               32               8                 24               39               39               163             

Id7062_Anvisa 5 5 3 7 13 26 26 26 111             

Id7062_GGTOX 5                 4                 3                 7 8 22 26 26 101             

Fonte: e-SIC/CGU

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

 TEMPOS MÉDIO  DE RESPOSTA EM DIAS AOS PEDIDOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 16,58         18,61         17,38         16,51         16,62         14,77         13,19         12               

Agências 12,85         11,78         10,21         7,86           8,48           8,36           7,80           8                 

Anvisa 54,29         37,65         21,03         16,11         13,86         10,28         9,55           11               

GGTOX 73,70         23,98         20,28         16,26         14,37         12,59         13,13         10               

Id7062_Anvisa 21,23         19,22         31,67         13,50         12,49         12,22         10,75         10               

Id7062_GGTOX 20,11         21,57         39,00         13,42         12,73         12,71         13,17         9                 

Fonte: e-SIC/CGU

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

 TEMPOS  MEDIANO DE RESPOSTA EM DIAS AOS PEDIDOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 7                 9                 10               10               9                 10               8                 9                 

Agências 7                 7                 7                 4                 5                 6                 5                 6                 

Anvisa 10               13               10               9                 10               8                 7                 9                 

GGTOX 10               21               17               14               13               11               13               9                 

Id7062_Anvisa 10               21               39               11               12               11               10               8                 

Id7062_GGTOX 10               24               39               11               12               11               13               8                 

Fonte: e-SIC/CGU
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PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

 TEMPOS MÁXIMO DE RESPOSTA EM DIAS AOS PEDIDOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 2.186         2.141         2.008         1.330         1.238         1.017         725             393             

Agências 1.890         1.716         1.268         861             356             262             170             103             

Anvisa 1.890         1.716         1.268         861             356             262             170             103             

GGTOX 1.495         228             90               90               70               61               43               42               

Id7062_Anvisa 140             37               39               90               26               61               43               42               

Id7062_GGTOX 140             37               39               90               26               61               43               42               

Fonte: e-SIC/CGU

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

NÚMERO DE SOLICITANTES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

SOLICITANTES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 35.568       51.638       51.207       55.302       57.438       59.223       62.068       52.801       

Agências 2.835         4.528         5.903         4.219         4.528         4.597         4.948         5.432         

Anvisa 170             401             645             381             569             680             912             1.157         

GGTOX 7                 22               18               23               43               33               44               68               

Fonte: e-SIC/CGU

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

QUANTIDADE DE RECURSOS

RECURSOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Total 5.286         9.383         9.726         11.938       17.100       17.007       16.915       17.448       104.803    

Agências 426             684             854             930             1.553         1.657         1.699         1.899         9.702         

Anvisa 101             117             82               98               438             408             685             822             2.751         

GGTOX 37               14               2                 18               92               127             176             206             672             

Id7062_Anvisa 35               38               4                 15               38               137             293             245             805             

Id7062_GGTOX 34               9                 15               38               113             167             179             555             

Fonte: e-SIC/CGU
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PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

QUANTIDADE DE PEDIDOS E SERVIDORES

OrgaoDestinatario
Pedidos e-

SIC
Servidorese-SIC / Servidores

ANA 375 349 1,07           

ANAC 700 1404 0,50           

ANATEL 975 1435 0,68           

ANCINE 357 398 0,90           

ANEEL 3558 659 5,40           

ANM 709 1064 0,67           

ANP 1311 810 1,62           

ANS 731 758 0,96           

ANTAQ 2431 393 6,19           

ANTT 1054 1157 0,91           

ANVISA 3456 1693 2,04           

GGTOX 413 50 8,26           

Fonte: e-SIC/CGU e Portal da Transparência e Inforções da GGTOX.

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

NÚMERO PEDIDOS POR SOLICITANTES A UM MESMOS ÓRGÃO

Pedidos  por Solicitante 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total de Solicitantes a um 

mesmo órgão 43.426 65.049 63.279 70.423 78.202   85.548 89.504 79.000 

1 38.280 56.428 54.683 60.157 66.869   72.305 76.139 66.608 

2 3.233    5.489    5.320    6.048    6.904      8.029    8.169    7.652    

3 -| 5 1.532    2.302    2.399    3.032    3.180      3.815    3.790    3.450    

6 -| 10 251       536       530       663       767         912       880       764       

11-| 20 91          196       188       309       305         296       330       313       

21-| 50 32          79          114       157       128         151       132       155       

51 |- 7            19          45          57          49            40          64          58          

Fonte: e-SIC/CGU
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PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC (2012-2019)

TOTAL DE PEDIDOS, PEDIDOS NEGADOS E ATRASADOS, RECURSOS  E TEMPO DE RESPOSTA DOS PEDIDOS

SOMENTE PEDIDOS DOS SOLICITANTES COM MAIS DE 51 PEDIDOS A UM MESMO ÓRGÃO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Pedidos 1.062    2.030    6.331    5.676    5.929      3.951    6.171    5.975    

Negados 147       474       1.402    444       1.583      432       582       1.010    

Atrasados 178       217       148       247       775         104       159       134       

Recursos 667       667       1.075    1.065    4.529      721       1.269    1.857    

Tempo Médio de Resposta 37,57    27,61    12,40    11,07    20,34      10,05    11,68    12,31    

Tempo Mediano de Resposta 22          22          14          6            13            7            10          12          

Tempo Máximo  de Resposta 1.062    2.030    6.331    5.676    5.929      3.951    6.171    5.975    

Fonte: e-SIC/CGU



88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIORES SOLICITANTES FREQUENTES DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO VIA e-SIC EM 2019

TOTAL DE PEDIDOS, PEDIDOS NEGADOS E ATRASADOS, RECURSOS 

SOMENTE PEDIDOS DOS SOLICITANTES COM MAIS DE 51 PEDIDOS A UM MESMO ÓRGÃO

Pedidos
% Pedidos 

negados 1a. Inst

Qtd Pedidos 

total orgão

% de Pedidos 

do Solicitante

Qtd solicitantes  

total orgão

AGU – Advocacia-Geral da União
1114402 56 7,1% 946 5,92                  529

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
877807 84 120 10,8% 3558 3,37                  1141 12 333 3,60%

ANM - Agência Nacional de Mineração (1)

102580 3 23 17 39 101 154 97 0,0% 709 13,68               348 4 51 7,84%

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 410001 3 4 74 6,8% 1311 5,64                  455 43 177 24,29%

ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários
785315 137 112 104 3,8% 2431 4,28                  560 1 99 1,01%

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1)
7062 22 37 6 46 61 180 400 607 4,3% 3456 17,56               1157 245 822 29,81%

CEF – Caixa Econômica Federal
972187 21 95 7,4% 2544 3,73                  1503

CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo
200597 5 2 14 4 2 113 3,5% 231 48,92               68 30 41 73,17%

ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1)
9201 275 350 199 95 81 63 40 58 19,0% 1549 3,74                  1013 6 250 2,40%

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
973776 3 56 0,0% 289 19,38               166 2 35 5,71%

GSI-PR – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República 390992 69 91,3% 453 15,23               161 202 372 54,30%

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 52031 18 2 84 9,5% 2009 4,18                  1090 155 418 37,08%

IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul 973399 9 77 27,3% 244 31,56               125 89 103 86,41%

MCIDADANIA - Ministério da Cidadania
948814 1 129 0,0% 1926 6,70                  1132

MINFRA - Ministério da Infraestrutura
831577 2 2 299 8,4% 2395 12,48               1341 2 177 1,13%

MMA – Ministério do Meio Ambiente
13752 1 2 1 3 1 61 0,0% 593 10,29               310 101 260 38,85%

MS – Ministério da Saúde
1035985 123 0,0% 5660 2,17                  2924

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A.
1074675 405 0,0% 3715 10,90               893 4 431 0,93%

SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados (1)
256418 1 54 86 38 14 16 85 22,4% 465 18,28               238 69 114 60,53%

TRANSPETRO - Petrobras Transporte S.A
916569 4 301 92,4% 1200 25,08               234 97 206 47,09%

Fonte: e-SIC/CGU

(1) Orgáos que os solicitantes frequentes em 2019 também foram frequentes nos anos anteriores.

Órgão Destinatario
Id 

Solicitante
Percentual 

Recursos
2016 2017 2018

2019

Qtd 
Qtd Recursos 

total orgão

Pedidos por ano Recursos em 2019

2012 2013 2014 2015
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Caso 1 - Transparência Ativa da fila para análise de registros de 

Agrotóxicos 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/filas/ 

 

 

 
 
  

https://consultas.anvisa.gov.br/#/filas/
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ANEXO 2 – Caso 2 - Transparência Ativa da Situação da Análise de Registro de 

Agrotóxicos 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/expediente/1203410189/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/expediente/1203410189/
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ANEXO 3 – Caso 3 - Tempos de Análise de Registro de Agrotóxicos 

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/ciclo-de-vida-da-analise-de-peticoes 
 

 

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/ciclo-de-vida-da-analise-de-peticoes
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ANEXO 4 – Caso 4 - Painel de Monografia de Agrotóxicos 

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/monografias-de-agrotoxicos 

 

 

  

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/monografias-de-agrotoxicos
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ANEXO 5 – Caso 5 -e-SIC 25820004369201987 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%
2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsul
taesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%282
58200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D
376b5ebb3bef 
 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%28258200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%28258200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%28258200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%28258200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=1341009&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultaesic%2Ecgu%2Egov%2Ebr%2Fbusca%2FSitePages%2Fresultadopesquisa%2Easpx%3Fk%3DALL%28258200028352019%29%23k%3D25820004369201987&Web=88cc5f44%2D8cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef


































 



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

Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 
PARECER

Número do processo: 25820.004369/2019-87

Órgão: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

Assunto: Recurso contra negativa a pedido de acesso à informação.

Data  do  Recurso  à
CGU:

05/07/2019

Restrição de acesso no
recurso  à  CGU  (e-
SIC):

Não

Requerente Identificado

Opinião técnica: Opina-se pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a
parte  que  trata  da  classificação  toxicológica  do  teste,  em função  da
declaração de inexistência da informação, com fundamento na Súmula
CMRI nº  6/2015 e,  na parte  que conhece,  que versa sobre os  dados
brutos do ensaio, opina-se pelo desprovimento, com fulcro no art. 22 da
Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº 9.279/1996.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial:  O  cidadão  solicita  uma  cópia  da  nota  técnica  contendo  a  avaliação
toxicológica do produto "Engeo Maxx, reg. no. 6105", preservando-se os dados
sigilosos.
1ª  instância:  O  requerente  considera  que  a  informação  disponibilizada  está
incompleta, haja vista que o ensaio 3.3.3, que dispõe sobre a irritação ocular foi
completamente tarjado.  E,  assim,  requer  complementação da resposta,  com o
acesso à identificação do estudo e o resultado da avaliação da Anvisa.
2ª instância: O requerente considera a informação incompleta, asseverando que a
ocultação de conteúdo do item 3.3.3, não se restringe aos dados sigilosos, haja
vista  que  abrange  todo  o  conteúdo  da  avaliação  técnica,  inclusive  o  próprio
resultado da avaliação, compreendendo a "classificação".

Respostas do 
órgão:

Inicial: O requerido disponibiliza o documento solicitado, contendo as tarjas ao
conteúdo  sigiloso,  ao  tempo  em  que  informa  que  esclarecimentos
complementares podem ser obtidos por meio do telefone que menciona,  bem
como  pelo  endereço  eletrônico  do  órgão  requerido,  qual
seja: http://portal.anvisa.gov.br/fale-conosco.
1ª instância: O requerido defere o recurso observando que o requerente solicita
no pedido inicial a preservação das informações sigilosas e que a resposta ao
pedido inicial registrou a existência de tarjas ao conteúdo sigiloso. Neste sentido,
disponibiliza informações referentes ao item 3.3.3, quais sejam: identificação do
estudo, o laboratório responsável, a data, o protocolo de referência utilizado,
bem como indica que o estudo foi rejeitado.
2ª instância: O requerido nega provimento. Ao analisar as respostas apresentadas
nas instâncias anteriores, opinou pela pertinência das informações tarjadas, haja
vista a necessidade de evitar a concorrência desleal. Informa, também, que não
foi apresentado o resultado da avaliação da Anvisa em virtude de que o "estudo
foi rejeitado", e que, portanto, "não houve classificação".

http://portal.anvisa.gov.br/fale-conosco


Resumo do 
Recurso à 
CGU:

Requerente  ratifica  os  termos  do recurso  oferecido  à  autoridade  máxima,  no
sentido  de  que  o  resultado  foi  ocultado  e  requer  acesso  especialmente  à
classificação do produto.

Instrução do 
Recurso:

A instrução  processual  levou  em  consideração,  além  das  tratativas  entre  o
requerente e o requerido, constantes dos autos e-Sic e a legislação aplicável à
matéria, a resposta ao pedido de esclarecimentos adicionais.

Análise 

1. Trata-se da análise do recurso dirigido à Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do

qual o cidadão solicita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) uma cópia da nota

técnica  contendo  a  avaliação  toxicológica  do  produto  "Engeo  Maxx,  reg.  nº  6105",

preservando-se os dados sigilosos.

2. Em atenção ao pedido, a requerida encaminha o documento solicitado com a ocultação do

conteúdo  considerado  sigiloso.  Insatisfeito,  o  requerente  oferece  recurso  à  autoridade

superior  e,  em sequência  à  autoridade  máxima,  uma vez que a  ocultação de textos  do

documento comprometeu o conhecimento do próprio resultado da avaliação da Anvisa.

3. A autoridade máxima, ao apreciar as respostas oferecidas ao requerente pelas instâncias

hierárquicas  inferiores,  decidiu  pela pertinência das  tarjas  apresentadas  ao conteúdo do

documento,  oportunidade  em  que  informa  que  o  sigilo  tem  por  finalidade  evitar

concorrência desleal e que o estudo foi rejeitado, razão pela qual inexistiu a "classificação"

do produto. 

4. Para fins de instrução processual, e com o objetivo de buscar racionalidade administrativa e

eficácia no atendimento do pedido de informações em transparência passiva,  no uso da

faculdade  prevista  no  §  1º  do  artigo  23  do  Decreto  nº  7.724/2012,  foram  solicitados

esclarecimentos adicionais ao requerido, no sentido de que fosse indicada a natureza das

informações contidas no documento, cujo conteúdo justifica a quase que total obliteração.

5. Em  atenção  ao  pedido  de  esclarecimentos,  o  requerido  comunica  que  as  "informações

tarjadas são relativas à avaliação dos dados brutos que levaram à rejeição do ensaio para

fins de classificação toxicológica".

6. Analisando-se os autos, observa-se que o objeto inicial do pedido versa sobre o acesso à

nota técnica de avaliação de um produto agrotóxico e que este documento foi franqueado
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com tarjamento das informações avaliadas pela Anvisa como sigilosas. Identifica-se que o

documento disponibilizado expõe a relação dos estudos toxicológicos agudos relativos ao

produto em questão. E para cada estudo, a Anvisa apresenta a sua avaliação, descrevendo o

nome do teste, o laboratório responsável pelo ensaio, a data e, por fim, o resultado da sua

avaliação, que se consubstancia na classificação toxicológica do produto, em classes – I, II, III

e IV, conforme o grau de toxicidade demonstrado em cada um dos testes.

7. Verifica-se,  nos  recursos  interpostos  pelo  cidadão,  que  a  sua  insatisfação  quanto  às

informações franqueadas se restringe ao fato de que o teste descrito no item “3.3.3” foi

completamente tarjado. Tal situação é resolvida na primeira instância, quando a entidade

fornece  os  dados  do  teste  aplicando  tarjamentos,  mas  disponibilizando  as  mesmas

informações que foram fornecidas em relação aos demais ensaios listados na nota técnica,

salvo o resultado da avaliação técnica, que, em tese, se referiria à classe toxicológica do

produto para aquele ensaio.

8. Avaliando-se  o  recurso  dirigido  à  CGU,  observa-se  que  o  inconformismo  do  cidadão  se

mantém em relação à obliteração das informações relativas ao item 3.3.3 e o recorrente não

faz  menção  a  outros  tarjamentos  aplicados  na  nota  técnica  disponibilizada  na  resposta

inicial.

9. A Anvisa justifica que os itens tarjados se referem aos dados brutos do ensaio e que não

existe a classe toxicológica porque o produto foi rejeitado. Das análises levadas a efeito para

fins  de  instrução  do  presente  recurso,  é  de  se  observar  as  razões  de  justificativas  da

autoridade máxima requerida, no sentido de que o sigilo se destina a "evitar a concorrência

desleal', e que as avaliações constantes do documento técnico solicitado pelo requerente

contêm os dados brutos necessários aos testes voltados à aprovação ou rejeição do produto.

10. O sigilo em relação aos trechos da nota técnica que se referem aos dados brutos do teste se

justifica e  decorre do fato de que essas informações  permitem inferir  o desenvolvimento

industrial  e tecnológico da empresa detentora do registro e do laboratório que realizou o

ensaio,  de  forma que  a  obtenção desses  dados  daria  ao  interessado acesso  à  informação

privilegiada, que foi conquistada por anos de desenvolvimento e investimento de recursos. 
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11. Sendo assim, acolhe-se o procedimento da recorrida de promover a obliteração desses dados,

já que tais informações não podem ser consideradas públicas, em função da necessidade de

proteção do segredo industrial, previsto em legislação específica, especialmente, no art. 195,

incisos XI e XIV da Lei nº 9.279/1996, recepcionada pela Lei nº 12.527/2011.

12. No tocante à disponibilização do dado relativo à classificação toxicológica do produto para o

teste descrito no item 3.3.3 tem-se que se trata de uma informação inexistente, conforme

declarado pela Anvisa, uma vez que o ensaio foi rejeitado, o que impediu que houvesse uma

avaliação quanto ao grau de toxicidade.

13. Face o exposto, opina-se pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a parte

que trata da classificação toxicológica do teste, em função da declaração de inexistência da

informação, com fundamento na  Súmula CMRI nº 6/2015 e,  na parte que conhece,  que

versa sobre os dados brutos do ensaio, opina-se pelo desprovimento, com fulcro no art. 22

da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº 9.279/1996.

Conclusão

14. De todo o exposto, conclui-se:

• Pelo não conhecimento do recurso em relação ao acesso à classificação do produto

em face do teste descrito no item 3.3.3 da nota técnica franqueada, uma vez que a

Anvisa informou, na resposta ao recurso oferecido à autoridade superior, ratificada

pela  autoridade  máxima,  que  não  há  classificação,  pois,  o  estudo  foi  rejeitado,

aplicando-se, portanto, a Súmula CMRI nº 6/2015;

• Pelo conhecimento e desprovimento do recurso em face aos dados brutos do teste

descrito no item 3.3.3 da nota técnica franqueada, porque a negativa de acesso tem

amparo no  art. 22 da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº

9279/1996.

15. À consideração superior.

LUCIMAR CEVALLOS MIJAN
Auditora Federal de Finanças e Controle

FABIANA NEPOMUCENO DA CUNHA
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Chefe de Serviço de Análise e Gestão de Recursos - Substituta

D E S P A C H O

De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União - Adjunto.

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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CGU
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

D E C I S Ã O
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de

2019, adoto, como fundamento deste ato, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, o parecer

anexo, para decidir pelo desprovimento do recurso interposto, no âmbito do pedido de informação

NUP 25820.004369/2019-87, direcionado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
Ouvidor-Geral da União - Adjunto

Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU,  usualmente  por  e-mail.  A perda  do  objeto  do  recurso  também é  reconhecida  nos  casos  em que o  órgão  se
compromete a disponibilizar a informação solicitada (ou parte dela) ao requerente em ocasião futura, indicando prazo,
local e modo de acesso. 
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.

Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação”
http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
Publicação “Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal”
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-
002.pdf 
Decisões da CGU e da CMRI
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca de Pedidos e Respostas da LAI:
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas  
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 25820.004369/2019-87

Documento: PARECER nº 1125 de 09/09/2019

Assunto: Recurso 3ª Instância - prazo: 09/09/2019 (improrrogável)

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO ADJUNTO

Assinado Digitalmente em 09/09/2019

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

Signatário(s):

De acordo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 09/09/2019

OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO ADJUNTO

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

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

documento é: 585d950_8d7355562447c8f



 
 

000131.000006/2020-43

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Secretaria-Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informações
Decisão nº 36/2020/CMRI

 
Brasília, 02 de abril de 2020.

 
RECURSO NUP: 25820.004369/2019-87
RECORRENTE: K.G.A.B.
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
 
1.RELATÓRIO
 
1.1.RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL
O cidadão requer cópia da nota técnica da avaliação toxicológica do produto Engeo
Maxx, reg. nº. 6105, resguardados os dados sigilosos.
 
1.2.RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA
Resposta inicial: A entidade envia a nota técnica requerida com o tarjamento de
praticamente todo o documento, franqueando o acesso apenas às seguintes
informações: título do documento, identificação do produto/pleito da empresa,
número do processo, empresa registrante, nome químico, classe agronômica, tipo
de formulação, código da monografia, CAS, dose letal oral, nome dos laboratórios
que realizaram os testes de estudos toxicológicos agudos, classe, datas dos
estudos, dose letal dérmica, concentração letal inalatória e resultados negativos para
os testes de sensibilização cutânea, mutagenicidade e aberrações cromossômicas.
1ª Instância: O cidadão reclama apenas do tarjamento relativo ao ensaio de irritação
ocular (item 3.3.3 da nota técnica), que foi completamente tarjado, e solicita que
sejam informados a identificação e o resultado. A ANVISA complementa a resposta
anterior informando que o estudo de irritação ocular teve como resultado a rejeição
do ensaio. Ademais, indica o nome do laboratório que realizou o estudo, a data e o
protocolo de referência utilizado no ensaio.
2ª Instância: O recorrente reclama que o texto todo da avaliação técnica foi tarjado,
incluindo o resultado correspondente à classificação. A ANVISA indefere o recurso
comunicando que, como o estudo foi rejeitado, não houve classificação.
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1.3.DECISÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)
INDEFERIDO. No recurso à CGU o recorrente apresenta recurso nos seguintes
termos: "Dados informados parcialmente! A ocultação da parte 3.3.3. não se
restringe aos dados sigilosos mas ao texto todo da avaliação técnica, inclusive ao
resultado da avaliação: a classificação. Solicito acesso!" A CGU decide pelo
conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a parte que trata da
classificação toxicológica do teste, em função da declaração de inexistência da
informação, com fundamento na Súmula CMRI nº 6/2015 e, na parte que conhece,
que versa sobre os dados brutos do ensaio, decide pelo desprovimento, com fulcro
no art. 22 da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº 9.279/1996.
 
1.4.RAZÕES DO (A) RECORRENTE NO RECURSO À COMISSÃO MISTA DE
REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES
O cidadão argumenta que os dados brutos têm o acesso garantido pela Lei nº
10.603/2002, art. 3, após um período de proteção que, no presente caso, está
vencido. Argui que o acesso público à avaliação desses dados pela ANVISA, em
forma de nota técnica concluída, não é barrado por nenhuma regulamentação.
Assim, requer acesso à parte integral da avaliação do ensaio indicado (item 3.3.3:
irritação ocular; laboratório CLT; relatório datado 02/09/2003), documentada na nota
técnica, incluindo o conteúdo do campo tarjado "classificação", o nome do(s)
avaliador(es) da ANVISA e a(s) data(s) da avaliação. O recorrente afirma que tem o
interesse em conhecer os efeitos adversos causados no coelho n. 4 na íntegra, a
razão da rejeição do ensaio e da sua não-classificação, bem como a justificativa para
a repetição do ensaio em dobro pelos laboratórios Bioensaio e Tecam. Afirma, ainda,
que não lhe interessam o nome do avaliador do laboratório CLT, nem a fórmula da
substância-teste, nem outros dados reconhecidos internacionalmente como segredo
industrial ou as avaliações das outras partes do dossiê avaliado.
 
2.ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da ciência da decisão,
sendo, dessa forma, tempestivo. O recorrente utilizou-se do recurso conferido pelo
artigo 24 do Decreto nº 7.724/2012. O interessado é a legitimado para recorrer nos
termos da Lei nº 9.784/1999. Pelo conhecimento do recurso.
 
3.ANÁLISE DO MÉRITO
Trata-se de recurso em razão de negativa parcial de acesso à cópia da nota técnica
da avaliação toxicológica do produto Engeo Maxx, reg. Nº 6405, especificamente à
integralidade da avaliação do ensaio indicado (item 3.3.3: irritação ocular; laboratório
CLT; relatório datado 02/09/2003), documentada na nota técnica, incluindo o
conteúdo do campo tarjado "classificação", o nome do(s) avaliador(es) da ANVISA e
a(s) data(s) da avaliação. O requerente pretende conhecer os efeitos adversos
causados no coelho nº 4 na íntegra, a razão da rejeição do ensaio e da sua não-
classificação, bem como a justificativa para a repetição do ensaio  pelos laboratórios
Bioensaio e Tecam. Analisando-se os autos, verifica-se que, em terceira instância, a
Controladoria- Geral da União deixou de conhecer a parte que trata de classificação
toxicológica do teste, em função de declaração de inexistência da informação, com
fundamento na Súmula CMRI nº 6/2015,e, na parte que conheceu, que versava sobre
o acesso aos dados brutos do ensaio, decidiu pelo desprovimento, com fulcro no art.

Decisão 36 (1813071)         SEI 000131.000006/2020-43 / pg. 2



22 da Lei nº 12.527/2012 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº 9.279/1996. Em
resposta a diligência realizada, a agência reguladora informou a impossibilidade de
acesso à avaliação do ensaio descrita no item 3.3.3, tendo em vista que o documento
apresenta dados brutos dos estudos que levaram à rejeição do ensaio para fins de
classificação toxicológica e pode expor informações técnicas do produto Engeo
Maxxx, o que pode comprometer a concorrência no mercado  e  pela restrição de
acesso promovida pelo sigilo empresarial. Além disso, a ANVISA alega que possui tais
informações apenas para fins regulatórios. Informou ainda que os interessados no
registro de um produto fazem a contratação de laboratórios para teste e
desenvolvimento do produto, sendo que os dados brutos demonstram o caminho
percorrido durante o estudo e, portanto, sua divulgação também está compreendida
no rol dos crimes de concorrência desleal. Em relação a possibilidade de se franquear
o acesso aos nomes dos servidores da ANVISA que elaboraram a nota técnica, a
agência concedeu a informação requerida. No tocante ao interesse do recorrente em
conhecer os efeitos adversos causados no coelho nº 4, a ANVISA esclarece que em
um estudo conduzido com 15 (quinze) animais, um destes animais pode apresentar
algum efeito adverso, restando claro que esta ocorrência não serve nem para
classificar o produto e/ou muito menos para qualifica-lo como irritante ou algo do
gênero, pois tal determinação é baseada nos estudos apresentados e no peso da
evidência, entre outros pontos relevantes, que são objeto de análise durante a
avaliação técnica, o qual se determina sigilo por se considerar objeto de
desenvolvimento de um produto. Quanto à justificativa para a repetição do ensaio em
dobro pelos laboratórios Bioensaio e Tecam, restou-se comprovado que os motivos
técnicos aventados para a não aceitação do estudo é porque eles apresentam
informações sobre o próprio ensaio, com dados brutos e outras informações
consideradas sigilosas, portanto não passiveis de apresentação. Sendo assim,
quanto `a alegação de que o órgão recorrido não informou o resultado e a
classificação, não é possível acatar tal argumento, tendo em vista a declaração da
ANVISA de  que o estudo foi rejeitado, logo não houve classificação. Por tais razões,
opina-se pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a parte que
trata da classificação toxicológica do teste, em função da declaração de inexistência
da informação, com fundamento na Súmula CMRI nº 6/2015 e, na parte que
conhece, opina-se pelo deferimento parcial no tocante a informação dos nomes dos
servidores que elaboraram a nota técnica da avaliação toxicológica do produto Engeo
Maxx e, no que versa sobre os dados brutos do ensaio, propõe o indeferimento,
com fundamento no art. 22 da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da
Lei nº 9.279/1996.
 
4.DECISÃO
A Comissão Mista de Reavaliação de informações, por unanimidade, decide pelo
conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer a parte que trata da
classificação toxicológica do teste, em função da declaração de inexistência da
informação, com fundamento na Súmula da CMRI nº 6/2015 e, no mérito, na parte
que conhece, decide pelo deferimento parcial do recurso em face do pedido
relacionado ao acesso aos nomes dos servidores da ANVISA que elaboraram a nota
técnica, e pelo indeferimento em face do pedido de dados brutos do ensaio, com
fundamento no art. 22 da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 195, incisos XI e XIV da Lei nº
9.279/1996. No prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente decisão a
ANVISA deverá franquear os nomes dos servidores que elaboraram o documento
citado.
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5.PROVIDÊNCIAS
A Secretaria-Executiva da CMRI cientificará da presente decisão o recorrente,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Controladoria-Geral da União.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo Machado Gonçalves,
Presidente Suplente da CMRI, em 14/04/2020, às 17:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Castello Branco
Tinoco Guimarães, Membro Suplente da CMRI, em 14/04/2020, às 23:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Osmar Lootens Machado,
Membro Suplente da CMRI, em 15/04/2020, às 09:07, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Moreira Araujo,
Membro Suplente da CMRI, em 15/04/2020, às 12:20, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francis Christian Alves Scherer
Bicca, Membro Suplente da CMRI, em 15/04/2020, às 16:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Vieira Bento, Membro
Suplente da CMRI, em 15/04/2020, às 17:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fábio do Valle Valgas da Silva,
Membro Suplente da CMRI, em 16/04/2020, às 17:01, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosimar da Silva Suzano,
Membro Suplente da CMRI, em 17/04/2020, às 14:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código
verificador 1813071 e o código CRC B11F81ED no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 000131.000006/2020-43 SEI nº 1813071
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ANEXO 6 – Caso 6 – Transparência Ativa do PARA 

http://antigo.anvisa.gov.br/programa-de-analise-de-registro-de-agrotoxicos-para 
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