
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃODE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO N2oeJpL5 /2014-CMRI, de 25 de fevereiro de 2014.

RECURSONUP: 00075.000020/2014-11

RECORRENTE: Juliano da Fonseca Nascimento

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: CGU

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão solicita à CGU que determine aos órgãos competentes as providências cabiveis na

manifestação sobre nOS38S0003S49201334 ante "a sua intempestividade e violação do Art. 32

da Lei 12.527/2011 e do Art.6S do decreto 7.724/2012".

1.2. RAZÕESDO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido Inicial: Informou ao cidadão que o recurso referido encontra-se em análise, e que

foram solicitados esclarecimentos adicionais ao órgão recorrido. Informou, ainda, que, após o

recebimento de tais esclarecimentos, o que deverá ocorrer até o dia 14/01/2014, será

comunicado prazo para julgamento.

1ª Instância: Em face do recurso que informava não conseguir abrir o arquivo anexo da

resposta inicial, o órgão a transcreve em campo próprio do e-SIC.

2ª Instância: Informa ao cidadão que a demanda apresentada em sede recursal foge ao escopo

da Lei de Acesso à Informação, nos termos dos art. 42, inciso I, e 72 de referido normativo.

Adicionalmente, informa já haver recebido os esclarecimentos adicionais a que se referia na

resposta inicial.

1.3. DECISÃO DA CGU

Não há.

1.4. RAZÕESDOIA) RECORRENTE

Afirma que o rol do art. 72 da Lei 12.527/2012 não é exaustivo, pelo que não se haveria de

sustentar a tese segundo a qual o seu pedido fugiria ao escopo daquela Lei. Aduz a que o

servidor público deva atender com presteza o público em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, cf. art. 116 da Lei 8.112/1990. Considera,

igualmente, que o servidor público comete crime de prevaricação nos termos do Art. 319 do LÃl/
código penal ao ter conhecimento de um crime contra a ordem iconômica e retardar ou deixar 7b~
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de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para

satisfazer interesse ou sentimento pessoal, e não levar de conhecimento ao órgão responsável

para as providências cabíveis, caso este de não atender lei federal, e não disponibilizar cópia

de gravações de atendimento nos termos do decreto 6.523/2008 e da portaria 49 de 12 de

março de 2009 da secretaria de direito econômico através do órgão regulador e fiscalizador

ANATEL. Afirma que não sabia da possibilidade de prestar denúncia à Ouvidoria-Geral da

União, e "considera que esta informação prestada pela CGU, contribuiu de certa forma para

suprir o pouco conhecimento deste cidadão de como cobrar de forma mais eficiente os seus

direitos, termos em que peço deferimento elevando meus protestos de estimadas

considerações, aguardando as providências pretendidas".

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 dos recursos conferidos pelo artigos 22 a 24 do

Decreto nQ 7.724/2012, não havendo supressão de instância. O interessado é o legitimado

para recorrer nos termos do inciso 111 do art. 63 da Lei NQ9.784/1999. Pelo conhecimento do

recurso.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

No mérito, a Comissão Mista analisou as razões do recorrente e da decisão recorrida (CGU) e,

em que pese a manifestação do recorrente em sentido contrário, deliberou pela manutenção

da decisão da Controladoria, não se vislumbrando ofensa aos preceitos da Lei nQ12.527, de 18

de novembro de 2011.

4. DECISÃO

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidiu, por unanimidade dos presentes,

conhecer do recurso, e no mérito não lhe dar provimento com fundamento nas razões

consignadas supra.

5. PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do recorrente e Controladoria-Geral da União - CGU,

da presente decisão.
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