
18/07/2022 14:12 SEI/GOVPE - 26352309 - SCGE - Relatório

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30978866&infra_siste… 1/4

DECISÃO CAI Nº 16/2022

Decisão do Comitê de Acesso à Informação - CAI referente ao recurso nº 202252670 decorrente do
Pedido de Acesso à Informação nº 202239224, enviado ao Departamento de Estradas e Rodagem do
Estado de Pernambuco – DER em 28/06/2022.

 

RELATÓRIO

PEDIDO Nº 202239224 em 12/05/2022:

"Solicito ao DER-PE informações a respeito da construção da passarela na BR-101, na altura do Hospital
das Clínicas:

a) Qual o mo�vo da intervenção estar paralisada?

b) Qual o contrato responsável pela execução desta obra?

c) Quanto já foi gasto? Solicito cópia dos empenhos.

d) Qual o valor total da intervenção?

e) Há licença da CPRH para instalação da passarela? Solicito cópia.

f) Se não há licença da CPRH, já foi solicitada? Solicito cópia da solicitação, incluindo número do
protocolo e data de entrada no órgão ambiental.

g) Qual a previsão de retomada e inauguração da passarela? "

 

DECISÃO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA:

Não houve resposta.

 

1º RECURSO Nº 202249262 em 15/06/2022:

"A solicitação não foi atendida dentro do prazo legal."

 

DECISÃO 1º RECURSO:

Não houve resposta.

 

2º RECURSO Nº 202252670 em 28/06/2022:

"O DER segue descumprindo os prazos para resposta.”

 

RESPOSTA DA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR:

Não houve resposta.

 

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE:
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Face à ausência de resposta tanto para o pedido inicial quanto para o 1º Recurso, o Recorrente u�lizou-se
do recurso previsto no art. 8° da Lei nº 14.804/2012. O interessado é legi�mado para recorrer, nos
termos do inciso III do art. 63 da Lei n° 11.781/2000.

 

Assim, considerando o atendimento dos critérios de admissibilidade, o Comitê decidiu pelo
conhecimento do recurso.

 

ANÁLISE DE MÉRITO:

Da análise do PAI nº 202239224 que foi formulado, verifica-se que o requerente solicitou ao DER-PE
informações a respeito da construção da passarela na BR-101, na altura do Hospital das Clínicas,
conforme seguem os ques�onamentos:

 

“a) Qual o mo�vo da intervenção estar paralisada?

b) Qual o contrato responsável pela execução desta obra?

c) Quanto já foi gasto? Solicito cópia dos empenhos.

d) Qual o valor total da intervenção?

e) Há licença da CPRH para instalação da passarela? Solicito cópia.

f) Se não há licença da CPRH, já foi solicitada? Solicito cópia da solicitação, incluindo número do
protocolo e data de entrada no órgão ambiental.

g) Qual a previsão de retomada e inauguração da passarela? "

 

A despeito de o Pedido de Acesso à Informação ter sido encaminhado à Autoridade Administra�va em
12/05/2022, o DER não enviou nenhuma resposta no prazo previsto no § 1º do art. 15 do Decreto nº
38.787, de 30 de outubro de 2012, nem mesmo apresentou as razões pelas quais, eventualmente, as
informações não poderiam ser fornecidas.

 

Por esse mo�vo, na data de 15/06/2022, o recorrente interpôs o 1º Recurso, sublinhando que: "A
solicitação não foi atendida dentro do prazo legal."

 

Ficando o 1º Recurso também sem resposta, o recorrente, na data de 28/06/2022, interpôs o 2º Recurso,
nos seguintes termos: "O DER segue descumprindo os prazos para resposta.”

 

Após a interposição do 2º Recurso, o DER, descumprindo mais uma vez os prazos e procedimentos
previstos da Lei nº 14.804/2012, não encaminhou ao CAI, através da sua Autoridade Hierarquicamente
Superior, o juízo de admissibilidade.

Este Comitê entende que o direito ao acesso à informação se reflete em um dever posi�vo da
administração pública que consiste não apenas em receber as manifestações de cidadãos, mas também
em respondê-las, ainda que para afirmar a eventual impossibilidade do acesso às informações pleiteadas.

O silêncio do órgão público equivale a uma resposta nega�va e imo�vada à demanda efetuada, além de
não seguir o procedimento previsto na Lei Federal nº 12.527/2011 e nas disposições do Decreto nº
38.787, de 2012.

 

CONCLUSÃO:
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Considerando que o pedido formulado não foi respondido, decide este Comitê DAR PROVIMENTO ao
recurso, a fim de que o DER forneça, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da ciência da presente
decisão, as informações solicitadas, ou apresente as jus�fica�vas para eventual impossibilidade da
disponibilização dos dados, tudo em conformidade com a Lei nº 14.804, de 2012, e Decreto nº 38.787, de
2012.

Dê-se ciência desta decisão ao requerente, à autoridade administra�va e à autoridade hierarquicamente
superior.

 

Na oportunidade, recomenda o CAI que o DER, através das suas Autoridades Administra�va e Autoridade
Hierarquicamente Superior, envide todos os esforços para dar cumprimento à legislação estadual, com a
observância dos prazos para resposta aos Pedidos de Acesso à Informação, sob pena de eventual
caracterização de falta funcional dos seus responsáveis, considerando-se o direito de todos os cidadãos
do acesso às informações que são públicas.

 

 

Recife, 18 de julho de 2022

 

Adriana Rodrigues Antunes 
Secretaria da Fazenda

Breno Galin do 
Secretaria de Planejamento e Gestão

Maria do Socorro Brito 
Procuradoria Geral do Estado

Maria Elisa Marcelino de Andrade 
Secretaria da Controladoria-Geral do

Estado

Valéria Antas Cavalcan� 
Secretaria da Casa Civil

Vanessa Duarte 
Secretaria da Controladoria-Geral do

Estado

 

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA CAVALCANTI, em 18/07/2022, às 11:35,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Bezerra Duarte da Silva, em 18/07/2022, às
11:51, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Antunes, em 18/07/2022, às 12:33,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Elisa Marcelino de Andrade, em 18/07/2022, às
12:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO CARVALHO BRITO, em 18/07/2022,
às 13:08, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de
23 de outubro de 2017.
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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Documento assinado eletronicamente por Breno Galindo Cavalcan�, em 18/07/2022, às 13:40,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26352309
e o código CRC 2D55EE81.
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