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

PARECER

Referência: 00075.000013/2018-42

Assunto: Recurso contra decisão denegatória de acesso a informação.

Restrição de 
acesso: Há informação sujeita à restrição de acesso no recurso à CGU.

Resumo: Objeto  do  pedido:  Cidadã  solicita  informações do  Censo  Escolar  da
Educação Básica  e Fundo de Manutenção e  Desenvolvimento da Educação
Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  –  FUNDEB,  do
Município  de  Recife,  referentes  aos  anos  2015,  2016  2017.  Mais
especificamente da Unidade Educacional, Escola Profissional de Areias.
Opinião técnica:  Opina-se pelo não conhecimento do recurso, uma vez que a
informação solicitada é inexistente.

Órgão ou 
entidade 
recorrido (a):

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP

Recorrente: E.C.S.F.

Palavras-Chave: Informações  diversas  –  Reclamação  –  Informação  inexistente  –  Acata-se
argumentação  do recorrido  –  Não conhecimento  –  Encaminhar  à  CGCID –
Denúncia/Reclamação.  

Senhor Ouvidor-Geral da União,

1. O presente parecer trata de solicitação de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011,

conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO 
ATO DATA TEOR

Pedido Inicial 03/01/2018 Informações do Censo Escolar da Educação Básica e Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação –  FUNDEB,  do Município de Recife, referentes aos anos 2015,
2016 2017.
(...) da Unidade Educacional,  Escola Profissional de Areias e a lotação da
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Professora, E. C. S. F.

Resposta Inicial 22/01/2018

Prezado(a) Senhor(a), Em atendimento ao pedido de informação registrado
sob o protocolo nº  00075-000013/2018-42,  segue resposta elaborada pela
unidade responsável: "Prezada Sra. E. C. S. F.; Ao pesquisar em nossa base
de dados não foi possível identificar nenhum estabelecimento de ensino ativo
com o nome de "Escola Profissional de Areias" no município de Recife/PE.
Destarte a isso, disponibilizamos no servidor de FTP do INEP a relação de
todas as escolas ativas da Educação Básica de 2015 e 2016 do município de
Recife. Para acessar o arquivo siga os passos abaixo: Site:
(...) . Senha para abrir os arquivos: (...) *Acessar o servidor de FTP por meio
do browser Mozilla Firefox. Para que uma escola que oferta educação básica
responda ao Censo Escolar o(s) gestor(es) responsável pela instituição devem
requerer  a  inclusão  da  instituição  no  Sistema  Educacenso  junto  a
Coordenação Estadual  do  Censo  da  Educação Básica  de  Pernambuco.  A
coordenação deverá solicitar documentos comprobatórios da instituição, tais
como: autorização de funcionamento/credenciamento junto aos Conselhos de
Educação ou decreto de criação, cópia de documentos pessoais do diretor da
escola,  entre  outros.  A instituição  que  atende  a  etapas  e  modalidades  da
educação básica e  que deixou  de declarar Censos  anteriores  ao de  2017
somente poderá começar a fazê-lo, ou retornar a fazê-lo, a partir de 2018.
Assim, informações de quantitativo de matriculas, de turmas e de docentes de
anos  anteriores  a  2017,  referentes  a  uma instituição  escolar,  que  não  os
declarou em tempo hábil no Sistema Educacenso, não poderá mais fazê-lo,
pois os Censos já foram encerrados e os dados finais já estão publicados no
Diário  Oficial  da  União,  não  sendo  mais  possível  alterá-los.  Cumpre
salientar ainda que dados cadastrados no Censo Escolar sobre a própria
pessoa (pessoa física) podem ser solicitados diretamente ao INEP. Para isso,
é  necessário  enviar  a  solicitação  com  cópia  de  um  documento  de
identificação com foto  devidamente  autenticada em cartório  e  número  do
CPF. O endereço para o envio do pedido é: SIG, Qd 04,  Lt 327  -  Centro
Corporativo Villas Lobos - 1º Andar, Ala “B” - Gabinete da DEED. CEP:
70.610-440 - Brasília/DF.
Quanto  à  aplicação  dos  recursos  do  Fundeb  e  do  Salário  Educação
esclarecemos que não cabe ao Inep acompanhar a execução financeira dos
recursos oriundos destes fundos de forma detalhada pelos entes estaduais e
municipais.  Sugerimos  que  entre  em  contato  com  o  Conselho  de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS) do Município de
Recife e ou do estado de Pernambuco e ainda com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  que  são  responsáveis  pelo
acompanhamento  da  execução  do  Fundeb  e  do  Salário  Educação  para
orientações  de  acesso  as  informações  solicitadas.  "  Caso  queira  solicitar
mais informações, é necessário registrar uma nova demanda no e-SIC, para
que  corram  os  prazos  de  atendimento  previstos  pela  Lei  de  Acesso  à
Informação. Quando for negado o pedido de acesso à informação, o Decreto
nº 7.724, de 16 de maio de 2012, estabelece que se resguarda ao interessado
a possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias.
Nesse  caso,  o  recurso  será  direcionado  ao  dirigente  da  Diretoria  de
Estatísticas Educacionais - DEED. Atenciosamente, Serviço de Informação
ao  Cidadão  -  SIC-Inep  Ouvidoria  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Edifício Villa Lobos - Sede do Inep,
térreo Setor de Indústrias Gráficas, quadra 04, lote 327 CEP: 70610-908  -
Brasília/DF e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

Recurso à
Autoridade Superior

01/02/2018 Cumpre dizer que não é discricionário ao Município de Recife a declaração
de informações no Sistema eletrônico do Educacenso, como disposto no art.4º
Decreto  nº  6.425,  de  4  de  abril  de  2008.  Art.  4o  O  fornecimento  das
informações  solicitadas  por  ocasião  do  censo  da  educação  básica  e  da
educação  superior,  bem  como  para  fins  de  elaboração  de  indicadores
educacionais,  é  obrigatório  para  todos  os  estabelecimentos  públicos  e
privados  de  educação  básica  e  para  todas  as  instituições  de  educação
superior, na forma do art. 9o, inciso V e § 2o, da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro  de  1996.  Cabe  ressaltar,  que  o  Censo  Escolar  é  instrumento
normativo, obrigatório, a todos os estabelecimentos públicos e privados de
educação básica.  É  com base  no  Censo,  que  os  recursos  para  educação
básica são repassados aos entes federados, conforme art. 2º da Lei no10.832,
de  29  de  dezembro  de  2003.  Art.  2o  A  Quota  Estadual  e  Municipal  do
Salário-Educação, de que trata o § 1o e seu inciso II do art. 15 da Lei no
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9.424, de 24 de dezembro de 1996, será integralmente redistribuída entre o
Estado  e  seus  Municípios  de  forma  proporcional  ao  número  de  alunos
matriculados  no  ensino  fundamental  nas  respectivas  redes  de  ensino,
conforme  apurado  pelo  censo  educacional  realizado  pelo  Ministério  da
Educação. (NR) (Grifo Próprio).

Resposta do Recurso
à Autoridade

Superior
09/02/2018

Prezado(a) Senhor(a),
Em atendimento ao recurso em 1ª instância registrado sob o protocolo nº
00075-000013/2018-42,  segue  anexa  resposta  elaborada  pela  unidade
responsável.
Caso  queira  solicitar  mais  informações,  é  necessário  registrar  uma  nova
demanda no e-SIC, para que corram os prazos de atendimento previstos pela
Lei de Acesso à Informação.
Quando for negado o pedido de acesso à informação, o Decreto nº 7.724, de
16  de  maio  de  2012,  estabelece  que  se  resguarda  ao  interessado  a
possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Nesse
caso, o recurso será direcionado à Presidente do Inep. 
Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC-Inep
Ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira
Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo
Setor de Indústrias Gráficas, quadra 04, lote 327
CEP: 70610-908 – Brasília/DF
e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

Recurso à
Autoridade Máxima

23/02/2018

Trata-se  de  informação  sobre  Instituição  Escolar  Municipal  que  oferta
Educação básica,  na  etapa\  modalidade de ensino profissional  inicial,  na
Rede de ensino da Secretaria de Educação de Recife. Assim, é indubitável, o
vínculo das unidades de ensino profissional com o sistema de ensino da Rede,
como modalidade de ensino da educação básica, da Secretaria de Educação.
Impõe dizer que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP permaneceu sem informar se repassou ao FNDE, a
constatação de incoerência nos dados do Censo do Município de Recife, para
fiscalização do Governo. Quanto as informações classificadas como pessoais,
o art.56 da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, dispõe: “O tratamento
das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito
à  intimidade,  vida  privada,  honra  e  imagem  das  pessoas,  bem  como  às
liberdades  e  garantias  individuais”.  Ocorre  que  a  dificuldade  de
monitoramento pelo INEP, órgão regulador do Censo e a omissão frente ao
diagnóstico, evidenciam o problema da efetividade do acesso à informação
pelo cidadão, decorrente de precária Governança Pública. Face ao exposto,
ratifico o pedido. 

Resposta do Recurso
à Autoridade

Máxima
05/03/2018

Prezado(a) Senhor(a), 
Em atendimento ao recurso em 2ª instância registrado sob o protocolo nº 
00075000013201842, segue anexa resposta elaborada pela unidade 
responsável. 
Caso queira solicitar mais informações, é necessário registrar uma nova 
demanda no e-SIC, para que corram os prazos de atendimento previstos pela 
Lei de Acesso à Informação. 
Quando for negado o pedido de acesso à informação, o Decreto nº 7.724, de 
16 de maio de 2012, estabelece que se resguarda ao interessado a 
possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Nesse 
caso, o recurso será direcionado ao Ministério da Transparência e 
Controladoria - Geral da União – MTCGU. 
Atenciosamente, Serviço de Informação ao Cidadão – SIC-Inep 
Ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira 
Edifício Villa Lobos – Sede do Inep, térreo Setor de Indústrias Gráficas, quadra
04,  lote  327  CEP:  70610-908  –  Brasília/DF  e-SIC:
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

Recurso à CGU 15/03/2018 Entende-se  que  o  INEP ao  extinguir  a  Escolar  Profissional  de  Areias  da
composição  da  educação  básica,  invalidou,  significativamente,  os
documentos em anexos
Ora, se o INEP se escusar de suas atribuições e responsabilidades legais,
frise-se,  ter-se-á um impacto direto,  das informações declaratórias,  “falso
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positivo”, nos diversos programas e políticas do governo, repercutindo, no
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/Fundeb).
Embora  tenha  declarado  que  não  foram  identificados  até  o  momento
problemas no Censo Escolar de Recife\PE, subsequentemente, informa que
estão  analisando  os  dados  e  confirmado  problemas  ou  divergências  nas
informações o Município passa a constar no Mapa de Risco.
No entanto, pressupõe que o indeferimento foi em razão da ineficiência de
gestão do INEP.
Importante  recordar  que  a  Administração  Pública  pode  retificar  seus
próprios  atos  se  estes  estiverem com algum vício que os  torne ilegais  ou
fundados em erro de fato.
Em  nenhum  momento  foi  informado  a  recorrente  os  fundamentos  dos
“procedimentos padrão”, sobre a adoção pelo INEP, de envio de acesso à
informação por correspondência.
A Lei 12.527\2011 não orienta o cidadão a proceder da maneira requerida
pelo INEP. Basta para ter acesso a informação, nos termos do art.10, § § 1o e
2o, “ Identificação do requerente e o poder público viabilizar alternativa de
encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios  oficiais na
internet”.
A  solicitação  não  faz  referência  a  natureza  da  informação,  mas  ao  seu
conteúdo, que não possui caráter sigiloso. Em que pese esta consideração, é
oportuna  a  ponderação  acerca  da  restrição  de  acesso  a  informação  às
pessoas morais, franqueada no art.4º, inciso IV da Lei 12.527\2011.
De acordo com o art. 3º da Lei nº 12.527/2011, que versa sobre as diretrizes
que norteiam o acesso a informação, prevalece o preceito da publicidade,
sendo as hipóteses de sigilo exceções. É necessário lembrar que a informação
solicitada  não  se  enquadra  na  classificação  de  informação  sigilosa,  nos
termos do artigo 4º  da LAI.  “III  -  informação sigilosa: aquela submetida
temporariamente  à  restrição  de  acesso  público  em  razão  de  sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”. 
A  informação  existente  e  específica,  dentro  de  um  determinado  poder
intraorgânico,  do  órgão  do  INEP,  não  compromete  e  causa  prejuízo  às
atividades regulares da Administração.
A afirmação do INEP” que os dados coletados no processo censitário não
são de propriedade do Inep e não se pode considerar o Censo Escolar como
um registro administrativo, não guarda aderência com o previsto na Lei nº
9.448, de 14 de março de 1997; no Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008;
na Lei nº 9.394\1996, na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
É fundamental o controle recíproco entre os poderes e a divisão das funções
do Estado, para adoção de medidas, que o INEP considerou como “caráter
corretivo e preventivo”.

É o relatório.

Análise 

2. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se que consta da resposta

que a autoridade que proferiu a decisão, em primeira instância, era a hierarquicamente superior à

que adotou a decisão inicial, assim como também consta que a autoridade que proferiu a decisão,

em segunda instância, foi o dirigente máximo do órgão/entidade. Nesse sentido, verifica-se que foi

cumprida a norma abaixo:

Art. 21.  No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento

das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no

prazo  de  dez  dias,  contado  da  ciência  da  decisão,  à  autoridade
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hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no

prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Parágrafo  único.  Desprovido  o  recurso  de  que  trata  o  caput,  poderá  o

requerente  apresentar  recurso  no prazo  de  dez  dias,  contado da ciência  da

decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar

em cinco dias contados do recebimento do recurso.

3. No que tange os requisitos de admissibilidade, registre-se que o recurso foi apresentado a CGU de

forma tempestiva e recebido na esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011,

bem como em respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012,

nestes termos:

Lei nº 12.527/2011

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo

Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará

no prazo de 5 (cinco) dias se:

(...)

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral

da  União  depois  de  submetido  à  apreciação  de  pelo  menos  uma  autoridade

hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no

prazo de 5 (cinco) dias.

Decreto nº 7724/2012

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a

reclamação de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo

de  dez  dias,  contado  da  ciência  da  decisão,  à  Controladoria-Geral  da  União,  que

deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.

4. A Lei nº 12.527/11 regulamenta a aplicação do direito de acesso às informações produzidas ou

custodiadas  pelo  Estado  brasileiro  ou  por  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  que  recebam

recursos públicos, direta ou indiretamente, para a realização de ações de interesse público. Nesse

sentido, a Lei de acesso a informação (LAI) considera como informações os dados, processados ou
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não,  que  podem  ser  utilizados  para  a  produção  e  transmissão  de  conhecimento,  contidos  em

qualquer meio, suporte ou formato1.

5. A LAI, nesse sentido, em seu artigo 7º, indica de maneira não exaustiva o que é possível se obter por

meio de um pedido de acesso à informação:

“Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os
direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III  -  informação  produzida  ou  custodiada  por  pessoa  física  ou  entidade  privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo
já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;VI - informação pertinente à
administração  do  patrimônio  público,  utilização  de  recursos  públicos,  licitação,
contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a
exercícios anteriores”.

6. Concluídas  as  avaliações  preliminares,  foi  informada  a  inexistência  das  informações  almejadas,

alegando o INEP que ao receber manifestação ou denúncia de problemas com a declaração ao

Censo Escolar,  são realizados procedimentos de verificação e análise comparativa de dados das

escolas e/ou município. Informa ainda que não foram identificados problemas no Censo Escolar de

Recife/PE,  mas  devido  à  manifestação  da  demandante,  estão  analisando  novamente  os  dados

declarados pelo município no período de 2015 a 2017 e, de forma complementar, poderão solicitar

documentos ou esclarecimentos ao coordenador local do Censo em Pernambuco. Se confirmados

os problemas ou divergências nas informações de matrículas, o município passa a constar no Mapa

de Risco, o que prevê um fluxo específico de atividades para apuração de denúncias,  incluindo

verificação in loco.

7. Ressalte-se que a declaração da inexistência das informações requeridas não pode ser equiparada à

negativa  de  acesso,  conforme  concepção  expressa  pela  Comissão  Mista  de  Reavaliação  de

Informações - CMRI: 

1 Artigo 4º, inciso I, da Lei nº 12.527/11.
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Súmula CMRI nº 6/2015

“INEXISTÊNCIA  DE  INFORMAÇÃO –  A  declaração  de  inexistência  de  informação  objeto  de
solicitação constitui resposta de natureza satisfativa; caso a instância recursal verifique a existência
da  informação  ou  a  possibilidade  de  sua  recuperação  ou  reconstituição,  deverá  solicitar  a
recuperação e a consolidação da informação ou reconstituição dos autos objeto de solicitação, sem
prejuízo de eventuais medidas de apuração de responsabilidade no âmbito do órgão ou da entidade em
que tenha se verificado sua eliminação irregular ou seu descaminho.”

8. Pontue-se, também, que o Decreto Regulamentador da LAI define procedimentos a serem adotados

caso a informação requerida não esteja disponível:

Decreto nº 7.724/2012  

Art. 15.  Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1o  Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até vinte dias:

(...)

III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

9. Logo, pondera-se que o INEP declarou a inexistência da informação, afirmou que estão analisando

novamente  os  dados  declarados  pelo  município  no período  de  2015  a  2017  e,  que,  de  forma

complementar, poderão solicitar documentos ou esclarecimentos ao coordenador local do Censo

em  Pernambuco.  Ainda,  se  confirmados  os  problemas  ou  divergências  nas  informações  de

matrículas,  o município passa a constar no Mapa de Risco, o que prevê um fluxo específico de

atividades  para  apuração  de  denúncias,  incluindo  verificação  in  loco. Demonstra-se  como

satisfatória a  resposta  oferecida,  razão  pela  qual  entende-se  que  o  presente  recurso  não  seja

conhecido por esta Controladoria, haja vista não restar evidenciada circunstância de negativa de

acesso à informação, requisito de admissibilidade expresso no art. 21 do Decreto nº 7.724/2012.

10. É importante destacar que a manifestação de insatisfação do cidadão excede o escopo da Lei de

Acesso  à  Informação  por  caracterizar-se  como  demanda  de  Ouvidoria,  conforme  as  definições

trazidas pela Instrução Normativa nº 1 da Ouvidoria-Geral da União (OGU) da CGU:

Art. 4º Cada ouvidoria pública federal deverá, no âmbito de suas atribuições, receber, dar tratamento
e responder, em linguagem cidadã, as seguintes manifestações: 

(...)

III - solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração; 

IV - reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; e 

(...)

11. Assim,  cumpre-nos  esclarecer  ao  requerente  que  os  procedimentos  definidos  pela  Lei  nº

12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação previsto no

inciso XXXIII do art. 5º da Constituição da República, ou seja, o acesso a dados processados ou não

que possam ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer
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meio, suporte ou formato, conforme o disposto no inciso I do art. 3º do Decreto nº 7.724/2012, não

sendo cabível a análise de reclamações e solicitações de providências no âmbito de um pedido de

acesso à informação.

12. Conquanto,  por  ser  competência  da  Ouvidoria-Geral  da  União  (OGU)  receber,  examinar  e

encaminhar reclamações, denúncias,  sugestões e elogios referentes a procedimentos e ações de

agentes,  órgãos  e  entidades  do Poder  Executivo  Federal,  consultou-se  a  Coordenação-Geral  de

Atendimento ao cidadão (CGCID), a fim de que avaliasse a consistência dos elementos apresentados

para possível cadastro de manifestação no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-

OUV).

13. Ato  contínuo,  a  CGCID  informou  ter  providenciado  o  registro,  no  e-OUV,  da  manifestação  do

cidadão, sob o protocolo nº 00106.004776/2018-58, a fim de que receba o tratamento adequado. O

interessado poderá acompanhar a tramitação da manifestação por meio do link:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/ConsultarManifestacaoLogin.aspx

Conclusão

14. De todo o exposto,  acata-se  o  argumento do recorrido e  opina-se  pelo  não conhecimento do

recurso interposto, o que se deve ao fato da inexistência da informação, o que constitui resposta de

natureza satisfativa para fins de LAI. 

FRANCISCO ALVES MOREIRA
Auditor Federal de Finanças e Controle
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DESPACHO

De acordo.
À consideração superior, pelo não conhecimento do recurso.

LUIZA GALIAZZI SCHNEIDER
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação Substituta
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D E C I S Ã O  

No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pelo  inciso  V  do  artigo  13  Decreto

8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer acima, para

decidir pelo não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto 7.724/2012,

no âmbito do pedido de informação nº 00075.000013/2018-42, direcionado ao INEP.

MARLENE ALVES DE ALBUQUERQUE
Ouvidora-Geral da União - Substituta
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