
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União

PARECER

Referência: 00075000030/2014-56,  00077000032/2014-25,  00077.000039/2014-47,
00077.000046/2014-49, 00077.000050/2014-15, 00077.000052/2014-04.

Assunto: Recursos contra decisões denegatórias a pedidos de acesso à informação.

Restrição de
acesso:

Informação pessoal. Denúncia.

Ementa: Informações diversas - Interesse Pessoal - Informação já disponibilizada . 
Identidade de processos em trâmite. Pedidos fora do escopo da LAI. Inovação no
pedido recursal - Não conhecimento - Recomendações.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):

Casa Civil da Presidência da República. 
Ministério da Cultura.

Recorrente: C. M. L. S.

Senhor Ouvidor-Geral da União,

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

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO A

00075.000030/2014-

56

Casa Civil

Data Teor

Pedido 09/01/201

4

Cidadão solicita informações à Casa Civil da Presidência da República 
nos seguintes termos:
“Ao realizar uma pesquisa no google encontrei a seguinte informação:
[PDF]
ÿþD ecis ã on º 0 1 5 2 - 2 0 1 3 - NUP 0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 6 4 ... - CGU
www.cgu.gov.br/acessoainformacaoGOV/comissao-mista/.../152.pdf?
RECURSONUP: 00075,000764/2013-54. RECORRENTE: C. M. L. 
S. ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da 
União. 1.
Cujo documento trata-se da correspondência pessoal de um registro de 
solicitação de informações pessoais, no site e-sic/CGU:
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 
CMRI
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DECISÃO N9 t?{.f2.. 12013-CMRI, de 26 de setembro de 2013.
RECURSONUP: 00075,000764/2013-54
RECORRENTE: C. M. L. S.
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da União

Quero receber as seguintes informações da CGU, assim como da 
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - 
CMRI:

- qual o motivo deste "documento pessoal, sigiloso e intransferível" por
ter sido enviado particularmente a minha pessoa, ser divulgado 
abertamente em rede de computador, no site de pesquisa do Google, e 
na internet para qualquer pessoa?
- qual o nome das pessoas "MEMBROS" da CMRI, que assinam este 
documento, em seu item 5 - 
5. PROVIDÊNCIAS .
A Secretaria da CMRI para cientificação do  recorrente e 
Controladoria-Geral da União - CGU,
MEMBROS
pesidência da República
Presidente ~
Decisão - Comissão Mista de Reavaliação de InformaçõesMinistério da
Defesa
Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da pública
Advo
Mi istério d
/b;,
RECURSONUP: 00075.000764/2013-54
RECORRENTE: C. M. L. S.
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: ControJadoria-Geral da União
Decisão - Comissão Mista de Reavaliação de Informações”

Resposta Inicial
10/02/201

4

“Prezado Senhor, Em atenção ao pedido de informação  NUP 
00075.000030/2014-56, informamos que: 1. Na forma do Art. 7o do 
Decreto nº 7.724/2012, é dever dos órgãos e entidades promover, 
independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas, por essa razão todas as decisões da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações são publicadas no site 
http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/comissao
-mista/index.asp. Caso Vossa Senhoria deseje que a decisão proferida 
seja retirada da referida página, solicitamos que sejam apresentadas as 
devidas justificativas para deliberação da Comissão. 2. Com relação aos
nomes dos membros, ressaltamos que no citado site são publicadas 
também as atas das reuniões com os nomes dos membros participantes. 
3. Somente assinam as decisões os membros participantes das reuniões.
Na forma do Regimento Interno da CMRI, o quórum mínimo para 
decisões é de seis membros - Com informações da Casa Civil da 
Presidência da República. Atenciosamente, Serviço de Informações ao 
Cidadão do Palácio do Planalto – 
www.planalto.gov.br/acessoainformacao”

Recurso à

Autoridade Superior

13/02/201

4

“Solicito que todas as informações e documentações 
constantes nos órgãos relacionados com referentes aos 
questionamentos que geraram a decisão 152 - CMRI, sejam
todos disponibilizados para conhecimento coletivo e geral.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

18/02/201

4

“Prezado senhor C. M. L. S., Conforme disposto no Art. 15 da Lei nº 
12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às 
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Superior

razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso 
contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência, o que
não aconteceu, pois a informação requerida foi prestada. Além disso, 
recurso não é o instrumento adequado para inovação do pedido inicial, 
com a realização de novas solicitações. Informo, ainda, a Vossa 
Senhoria que, de acordo com a referida legislação, há a possibilidade de
recurso, no prazo de dez dias, que em sendo apresentado seria 
apreciado pelo Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República. Com informações da Casa Civil da 
Presidência da República. Atenciosamente, Serviço de Informações ao 
Cidadão do Palácio do Planalto – 
www.planalto,gov.br/acessoainformacao”

Recurso à

Autoridade Máxima

20/02/201

4

Solicito RECURSO a CGU, e ao:
Ilmo
Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República.
Solicito Imediato CANCELAMENTO DA LEI DE 
INCENTIVO A CULTURAPois, conforme consta na 
Justiça Federal, a UNIÃO deve responder estes 
questionamentos e divulgar os fatos e não apenas parte 
deles, como é o caso da DECISÃO COMISSÃO MISTA 
DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI
DECISÃO N9 t?{.f2.. 12013-CMRI, de 26 de setembro de 
2013.
Assim, Solicito que todas as informações e documentações 
constantes nos órgãos relacionados com referentes aos 
questionamentos que geraram a decisão 152 - CMRI, sejam
todos disponibilizados para conhecimento coletivo e geral.
Pois, na decisão 152 - 
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES - CMRI
DECISÃO N9 t?{.f2.. 12013-CMRI, de 26 de setembro de 
2013.
RECURSONUP: 00075,000764/2013-54
RECORRENTE: C. M. L. S.
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral 
da União
Cidadão solicita que a CGU informe se (1) a mudança de 
vírgula em valores lançados em
informações sobre os projetos culturais registrados no 
PRONAC, é uma prática comum do
Ministério da Cultura, (2) quais as razões pelas quais os 
valores lançados no SALlCNET do
Ministério da Cultura exibem tantas discrepâncias entre 
valores Solicitados, valores Aprovados
e Valores Apoiados, (3)0 porque de, na prestação de contas 
do Ministério da Cultura, estão
inseridos os valores solicitados, embora os valores 
aprovados sejam outros, (4) o número e a
identificação dos projetos inseridos no SALlCNET que 
estão com valores aprovados acima dos
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valores solicitados, (5) o motivo de constar no SALlCNET, 
nas informações referentes aos
valores demonstrados na páginas de INCENTIVADOR - 
MECENATO valores abaixo do
demonstrado na página do projeto e (6) quais as relações 
dos projetos aprovados pela CNIC -
Comissão Nacional de Incentivo a Cultura, e pelo CFNC - 
Comissão do Fundo Nacional de
Cultura, do Ministério da Cultura, em todas as ATAS do 
ano de 2006, enviadas ao TCU.

O requerimento inicial, trata de esclarecimentos sobre as 
seguintes informações, que constavam no SALICNET:
Nº Projeto
055161
Valores Solicitado R$
110.800,00
Aprovado R$
51.000,00
Apoiado R$
1.500.000,00

Nº Projeto
006848
Valores Solicitado R$
12.094,92
Aprovado R$
0,00
Apoiado R$
1.209.492,00

Nº Projeto
066433
Valores Solicitado R$
84.131,98
Aprovado R$
149.999,00
Apoiado R$
1.500.000,00

Identificação
Nº Projeto
066242
Valores Solicitado R$
149.999,60
Aprovado R$
150.009,60
Apoiado R$
15.019.960,00
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Nº Projeto
066201
Valores Solicitado R$
149.952,00
Aprovado R$
149.952,40
Apoiado R$
14.995.240,00

Identificação
Nº Projeto
086771
Valores Solicitado R$
11.468.000,00
Aprovado R$
11.468.000,00
Apoiado R$
115.904.585,80

Como, em resposta ao protocolo 00077000046201449, o 
MinC, afirma que:
Ressalta-se que as informações foram encaminhadas para a 
Secretaria Executiva do Ministério da Cultura para que 
tome as providências que julgar necessárias, visando o 
saneamento das inconsistências.
Desta forma, solicito esclarecimentos a UNIÃO 
FEDERAL, sobre os fatos relatados, sendo que, hoje - 
20/02/2014, consta modificação atual, dos valores nos 
projetos questionados na inicial:
Nº Projeto
066242
Valores Solicitado R$
149.999,60
Aprovado R$
150.009,60
Apoiado R$
15.019.960,00

Pois consta hoje - 20/02/2014, no Salicnet:

Nº Projeto
066242 
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.999,60 
Aprovado R$
149.999,60 
Apoiado R$
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169.999,60

E, também neste, onde era:

Nº Projeto
066201
Valores Solicitado R$
149.952,00
Aprovado R$
149.952,40
Apoiado R$
14.995.240,00

Pois consta hoje - 20/02/2014, no Salicnet:

Nº Projeto
066201

Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.952,40 
Aprovado R$
149.952,40 
Apoiado R$
149.952,40

Já que - Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 
0159000147120328, SEFIC/MinC - 11 de abril de 2013, 
em resposta ao item 5 onde consta que - "Não houve 
adulteração, pois no sistema não tem como adulterar, o que 
fizemos foi a correção de uma vírgula que foi colocada no 
lugar

Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

25/02/201

4

Prezado senhor, Em atenção ao recurso em segunda instân-
cia interposto por Vossa Senhoria, NUP 
00075.000030/2014-56, considero que não cabe reparo à 
manifestação recorrida, visto que as informações solicita-
das foram prestadas. Informo, ainda, que conforme disposto
no art. 23 do Decreto n.º 7.724, de 2012, o requerente pode-
rá apresentar recurso no prazo de dez dias, contados da ci-
ência dessa decisão, à Controladoria-Geral da União. Com 
informações da Casa Civil da Presidência da República. 
Atenciosamente, Serviço de Informações ao Cidadão do 
Palácio do Planalto – www.planalto.gov.br/acessoainforma-
cao

Recurso à CGU 06/03/201

4

Ilmo Sr Ministro de Estado da Controladoria Geral da 
União
Solicito a divulgação INTEGRAL de toda a documentação 
referente aos questionamentos negligenciados pela CMRI, 
já que, na solicitação inicial trata-se de informações sobre a
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divulgação do documento 152 - RECURSONUP: 
00075,000764/2013-54
RECORRENTE: C. M. L. S.
ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral 
da União, cuja Decisão publicada não esclarece as questões
abordadas no: 
RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL
Cidadão solicita que a CGU informe se (1) a mudança de 
vírgula em valores lançados em informações sobre os 
projetos culturais registrados no PRONAC, é uma prática 
comum do Ministério da Cultura, (2) quais as razões pelas 
quais os valores lançados no SALlCNET do
Ministério da Cultura exibem tantas discrepâncias entre 
valores Solicitados, valores Aprovados e Valores Apoiados, 
(3)0 porque de, na prestação de contas do Ministério da 
Cultura, estão inseridos os valores solicitados, embora os 
valores aprovados sejam outros, (4) o número e a 
identificação dos projetos inseridos no SALlCNET que 
estão com valores aprovados acima dos valores solicitados, 
(5) o motivo de constar no SALlCNET, nas informações 
referentes aos
valores demonstrados na páginas de INCENTIVADOR - 
MECENATO valores abaixo do demonstrado na página do 
projeto e (6) quais as relações dos projetos aprovados pela 
CNIC - Comissão Nacional de Incentivo a Cultura, e pelo 
CFNC - Comissão do Fundo Nacional de
Cultura, do Ministério da Cultura...

Pois, conforme os registros no site 
-http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
"os valores lançados no SALlCNET do
Ministério da Cultura exibem tantas discrepâncias entre 
valores Solicitados, valores Aprovados
e Valores Apoiados" com adulterações e simulação,
que podem ser considerados crimes, conforme:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a 
inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente 
dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de 
dados da Administração Pública com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar 
dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000))
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de 
informações ou programa de informática sem autorização 
ou solicitação de autoridade competente: (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000)
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até 
a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a
Administração Pública ou para o administrado.(Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Assim, solicito a imediata anulação da Lei de Incentivo a 
Cultura e uma investigação das ações da CNIC e da 
CFNC\MinC.

RELATÓRIO B

00077.000032/2014-

25

Ministério da

Cultura

Data Teor

Pedido 11/01/201

4

Cidadão solicita informações à Casa Civil da Presidência da República 
nos seguintes termos: 
“Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 01590001471201328, 
SEFIC/MinC – de 11 de abril de 2013, consta em resposta ao item 5 - 
"NÃO HOUVE ADULTERAÇÃO, POIS NO SISTEMA NÃO TEM 
COMO ADULTERAR, O QUE FIZEMOS FOI A CORREÇÃO DE 
UMA VÍRGULA QUE FOI COLOCADA NO LUGAR ERRADO",
- A correção da vírgula foi realizada no ato do protocolo do Pronac 
0510065, já que a vírgula foi colocada em lugar errado?
- A correção da vírgula foi realizada no dia 19/12/2006 em reunião com
a minha presença na SEFIC/MinC, pelas funcionárias do Ministério da 
Cultura, realizando SIMULAÇÃO no sistema, já que a vírgula foi 
colocada no lugar errado?
- Como é citado nesta Certidão “o que fizemos foi a correção de uma 
vírgula que foi colocada no lugar errado” como o verbo está no plural, 
quem é que "fizemos" a correção? 
- E, já que quando realizada a inscrição o valor estava correto, como a 
vírgula foi parar no lugar errado?
E, visto que,a
LEI No 9.983, DE 14 DE JULHO DE 2000.
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
"Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública 
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano:" (AC)
"Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa." (AC)
"Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações" 
(AC).
Relato fatos de improbidade administrativa no Ministério da Cultura, 
com fatos de adulteração em valores de projetos no site SalicNet 
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-sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
Nº Projeto, 055161, 006848, 066433, 066242, 066201, 086771, etc. E a
SIMULAÇÃO existente em 0510065 - valores Solicitado 
R$725.176,98 
Este projeto de minha autoria foi enviado ao FNC e nunca foi avaliado 
pelo FNC. Houve adulteração do valor no MINISTÉRIO DA 
CULTURA para R$72.517,698,00.”

Resposta Inicial
22/01/201

4

A Casa civil da Presidência da República encaminhou a solicitação  ao 
Ministério da Cultura, que respondeu: “Salvo melhor juízo, esta 
questão já foi devidamente discutida por meio dos SIC’s: 
01590000987201274, 01590001218201374, 01590001470201383, 
01590001471201328, 01590001472201372, bem como, por meio dos 
e-mail’s trocados entre Vossa Senhoria, o SIC e a Ouvidoria do 
Ministério da Cultura.
Em tempo, entende-se que esta questão também já foi objeto de análise
por meio do processo judicial n. 0020837-12.2008.403.6100 
(2008.61.00.020837-1) , conforme decisão em anexo.”

Recurso à

Autoridade Superior

23/01/201

4

Inconformado, o cidadão recorreu afirmando que “a 
solicitação de informação foi destinada a CASA CIVIL da 
Presidência da República, e não ao Ministério da Cultura, 
conforme consta no primeiro parágrafo do E-SIC: Solicito 
as seguintes informações à CC-PR - Casa Civil da 
Presidência da República... POIS COMO CONSTA na 
resposta recebida do MinC, com referência ao processo 
0020837-12.2008.403.6100 (2008.61.00.020837-1) - C. M.
L. S. (SP129809A -EDUARDO SALLES PIMENTA) X 
UNIÃO FEDERAL....
É Devidamente citada, a União Federal ....
E, como à Casa Civil da Presidência da República 
compete:
d) na avaliação e monitoramento da ação governamental e 
da gestão dos órgãos e entidades da administração pública 
federal;
Portanto, o Ministério da Cultura deverá responder à Casa 
Civil da Presidência da República, as questões formuladas 
na solicitação de informação inicial.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

27/01/201

4

O Ministério da Cultura respondeu ao cidadão que “a Casa Civil da 
Presidência da República redirecionou sua demanda ao Ministério da 
Cultura - MinC por entender ser esta uma demanda pertinente ao 
MinC, em conformidade com a Lei n. 10.683/2003 que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 
providências, segundo o Decreto n. 7.743/2012 que aprova a Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e as 
Funções Gratificadas do Ministério da Cultura, e conforme reza a 
Portaria nº 40/2013 - Regimento Interno Ministério da Cultura.
Diante disso, não há como devolver sua demanda a Casa Civil da 
Presidência da República, conforme aventado por Vossa Senhoria.
Ressalto que a resposta encaminhada a Vossa Senhoria, e que neste 
momento é objeto de recurso, foi produzida pela Coordenação de 
Acesso à Informação, subordinada à Ouvidoria do Ministério da 
Cultura.
Mais especificamente sobre sua demanda, recupero o que 
anteriormente já lhe foi dito na decisão exarada no Processo 0020837-
12.2008.403.6100 (TRF 3ª Região): 
"Por fim, considere-se, por oportuno, que, ao que se constata dos 
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documentos de fls. 36/37, 39/42, 170/171, 214/215 e 261, a 
desaprovação do projeto OS BALOES DE SANTOS DUMONT - 
Réplicas do Balão Brasil e dos Dirigíveis nº 6 e nº 9, PRONAC 05-
10065, se deu por causas diversas e não, como afirma o autor, tão 
somente pelo custo de execução equivocadamente majorado."
Face ao exposto, constato que inexiste irregularidade suficiente para 
enquadrá-la na Lei n. 9.983/2000 que altera o Decreto-Lei n. 
2.848/1940 – Código Penal e dá outras providências. 
Por fim, na qualidade de Ouvidor desta Pasta e Autoridade do art. 40 da
Lei 12.527/2011 (Port. 66/13, D.O.U., Seção 2, pág. 6, de 26/06/13), 
observado o disposto no art. 15 da Lei 12.527/2011, CONCLUO PELO
INDEFERIMENTO DO RECURSO ORA EM APREÇO.”

Recurso à

Autoridade Máxima

28/01/201

4

Em recurso dirigido à Autoridade Máxima do órgão, o 
cidadão considerou incompleta a resposta recebida e 
solicitou esclarecimentos além do projeto PRONAC 05-
10065, nos seguintes termos: “Relato fatos de improbidade 
administrativa no Ministério da Cultura, com fatos de 
adulteração em valores de projetos no site SalicNet 
-sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
Nº Projeto, 055161, 006848, 066433, 066242, 066201, 
086771, etc. E a SIMULAÇÃO existente em 0510065 - 
valores Solicitado R$725.176,98 
Este projeto de minha autoria foi enviado ao FNC e nunca 
foi avaliado pelo FNC. Houve adulteração do valor no 
MINISTÉRIO DA CULTURA para R$72.517,698,00.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

03/02/201

4

O recurso dirigido à Autoridade Máxima do Ministério da 
Cultura foi julgado pela autoridade designada para atuar 
com as atribuições do art. 40 da Lei nº. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que afirmou: “as informações ora re-
queridas por Vossa Senhoria já foram anteriormente anali-
sadas e devidamente prestadas por meio dos atendimentos 
dos SICs nº 01590001472201372, 01590001471201328, 
01590001470201383, 01590001218201374 e 
01590000987201274, exauridas as questões, nada mais ha-
vendo a ser acrescentado.”
  

Recurso à CGU 06/02/201

4

"Relato fatos de improbidade administrativa no Ministério 
da Cultura, com fatos de adulteração em valores de 
projetos no site SalicNet 
-sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
Nº Projeto, 055161, 006848, 066433, 066242, 066201, 
086771, etc."
E SIMULAÇÃO no Pronac 0510065.
E que, em resposta recebida é citado:
"que as informações ora requeridas por Vossa Senhoria já 
foram anteriormente analisadas e devidamente prestadas 
por meio dos atendimentos dos SICs nº 
01590001472201372, 01590001471201328, 
01590001470201383, 01590001218201374 e 
01590000987201274, exauridas as questões, nada mais 
havendo a ser acrescentado."
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Informo que estas questões ainda não foram respondidas e 
que de acordo com a legislação e a Justiça Federal, o MinC
é autoridade sem competência, devendo a UNIÃO 
FEDERAL prestar os devidos esclarecimentos ao cidadão.

RELATÓRIO C

00077.000039/2014-

47

Casa Civil

Data Teor

Pedido 14/01/2014

O cidadão solicita esclarecimentos em relação a um pedido de acesso 
anterior, registrado sob o nº 00077.000032/2014-25, dirigido à Casa 
Civil e redirecionado ao Ministério da Cultura. Nesse sentido, 
questiona: 
“ Como o pedido de informações foi enviado para a CASA CIVIL/PR 
e não para o Ministério da Cultura, visto que este se mostra negligente 
nas respostas encaminhadas via E-SIC, qual o motivo da CASA 
CIVIL/PR, destinar novamente ao MinC esta solicitação?
- qual o motivo da não existir hoje as informações no site - 
SalicNet - Ministério da Cultura, e ter sido retirado da internet com 
todas as informações comprovadas e solicitadas a CASA CIVIL?
sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php?
Processando... Escolha uma das opções abaixo, 08/01/2014. ERRO. 
Projetos. Nº Projeto. Nome do projeto. Processo. Proponente. CNPJ 
/CPF. Proponente ...
Ops! O Google Chrome não conseguiu se conectar a 
sistemas.cultura.gov.br
Tente recarregar: sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.-
php”

Resposta Inicial 03/02/2014

A Casa Civil respondeu inicialmente que: “Em atenção ao pedido de 
informação – NUP 00077.000039/2014-47, informamos que a Lei nº 
12.527/2011, estabelece em seu art. 11, § 1º, inciso III que o órgão ou 
entidade que receber o pedido deverá comunicar que não possui a 
informação e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 
entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão 
ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação. Com informações da Casa Civil da Presidência da 
República. 

Recurso à

Autoridade Superior

06/02/2014 Indignado, o cidadão novamente questionou o fato de seu 
pedido ter sido encaminhado ao Ministério da Cultura:
“Solicito recurso à Casa Civil/PR, visto que o pedido de 
informações foi encaminhado a Casa Civil/PR e não ao 
MinC.
O MinC de acordo com a justiça federal é autoridade sem 
competência, e visto que a UNIÃO FEDERAL, através da 
CC/PR é quem deve responder pelo MinC. Além do mais, 
a página é .gov.br -
de responsabilidade do Governo Federal:
sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php?
Processando... Escolha uma das opções abaixo, 
03/02/2014. ERRO. Projetos. Nº Projeto. Nome do projeto.
Processo. Proponente. CNPJ /CPF. Proponente ...
E onde existem como citado na frase acima - "ERRO"s - 

211



diversos erros nas informações referentes aos projetos 
culturais, inscritos nas leis de incentivo, inclusive 
simulação de dados inseridos.
Se houve intermediação da solicitação da CC/PR para o 
MinC, que a resposta seja respondida pelo MinC à Casa 
Civil/PR, para que a CC/PR encaminhe os dados ao 
solicitante.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

11/02/2014

A Casa Civil reiterou que “a Lei de Acesso a Informação estabelece 
em seu art. 11, § 1º, inciso III que o órgão ou entidade que receber o 
pedido deverá comunicar que não possui a informação e indicar, se for 
do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 
remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação. Diante disso, e 
considerando que o objeto do seu pedido de informação NUP 
00077.000039/2014-47 está na esfera do Ministério da Cultura, 
conforme Decreto nº. 7.743/2012, o mesmo deve ser dirigido àquele 
órgão. Com informações da Casa Civil da Presidência da República.” 

Recurso à

Autoridade Máxima
13/02/2014

“A União Federal, conforme a Justiça Federal é quem 
responde pelo Ministério da Cultura.
Assim, solicito todas as informações à Presidência da 
República.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

21/02/2014

Novamente, a Casa Civil expõe “que a Lei de Acesso a In-
formação estabelece em seu art. 11, § 1º, inciso III que o 
órgão ou entidade que receber o pedido deverá comunicar 
que não possui a informação e indicar, se for do seu conhe-
cimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, re-
meter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientifican-
do o interessado da remessa de seu pedido de informação. 
Diante disso, e considerando que o objeto do seu pedido de
informação NUP 00077.000039/2014-47 está na esfera do 
Ministério da Cultura, conforme Decreto nº. 7.743/2012, o 
mesmo deve ser dirigido àquele órgão. Informo, ainda, que
conforme disposto no art. 23 do Decreto n.º 7.724, de 
2012, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 
dez dias, contado da ciência da decisão, à Controlado-
ria-Geral da União.”

Recurso à CGU 26/02/2014
O cidadão recorre à CGU nos mesmos termos do recurso 
anterior.

RELATÓRIO D

00077.000046/2014-

49

Ministério da

Cultura

Data Teor

Pedido 15/01/201

4

Cidadão solicita informações à Casa Civil sobre a prestação de contas 
referente a projetos apoiados pelo Ministério da Cultura: “Quero obter 
informações da Casa Civil da PR sobre a prestação de contas realizada 
ao TCU - tribunal de contas da união - referente aos projetos aprovados 
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e apoiados pelo MinC, descritos e inseridos no site SalicNet - Ministério
da Cultura - sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
Processando... Escolha uma das opções abaixo, 04/01/2014. ERRO. 
Projetos. Nº Projeto. Nome do projeto. Processo. Proponente. CNPJ 
/CPF. Proponente ...
Nº Projeto
055161
Valores Solicitado R$
110.800,00
Aprovado R$
51.000,00
Apoiado R$
1.500.000,00

Nº Projeto
006848
Valores Solicitado R$
12.094,92
Aprovado R$
0,00
Apoiado R$
1.209.492,00

Nº Projeto
066433
Valores Solicitado R$
84.131,98
Aprovado R$
149.999,00
Apoiado R$
1.500.000,00

Identificação
Nº Projeto
066242
Valores Solicitado R$
149.999,60
Aprovado R$
150.009,60
Apoiado R$
15.019.960,00

Nº Projeto
066201
Valores Solicitado R$
149.952,00
Aprovado R$
149.952,40
Apoiado R$
14.995.240,00

Identificação
Nº Projeto
086771
Valores Solicitado R$
11.468.000,00
Aprovado R$
11.468.000,00
Apoiado R$
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115.904.585,80”

Resposta Inicial
10/02/201

4

O Ministério da Cultura apresentou a seguinte resposta:
“Ressalta-se que as informações foram encaminhadas para a Secretaria Executiva 
do Ministério da Cultura para que tome as providências que julgar necessárias, vi
sando
o saneamento das inconsistências.
Em anexo, espelhos extraídos do Sistema de Administração Financeira do Gover
no Federal – SIAFI, por meio do qual ficam evidenciados os valores que realmen
te 
foram aprovados e repassados aos respectivos convênios e a situação de 
cada convênio citado, o que salvo melhor juízo, indica que uma 
inconsistência nas informações do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo”. à Cul
tura – SALIC.

 
Recurso à

Autoridade Superior

13/02/201

4

O cidadão pede novos esclarecimentos: “Como a solicitação
foi formulada a CASA CIVIL, que estas informações sejam 
repassadas com cópia para a Presidência da República.
E, informando o que se entende por:
Ressalta-se que as informações foram encaminhadas para a 
Secretaria Executiva do Ministério da Cultura para que tome
as providências que julgar necessárias, visando "o 
saneamento das inconsistências"?
Já que - Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 
0159000147120328, SEFIC/MinC - 11 de abril de 2013, em 
resposta ao item 5 onde consta que - "Não houve 
adulteração, pois no sistema não tem como adulterar, o que 
fizemos foi a correção de uma vírgula que foi colocada no 
lugar errado"
Qual o motivo da correção do valor no espelho do projeto 
066201,
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.952,00 Aprovado R$
149.952,40 Apoiado R$
14.995.240,00
já que se apresenta hoje - 13/02/2014, com a vírgula no 
lugar errado?

Dados Básicos do Projeto 13/02/2014
Preparar para impressão Voltar para aplicação anterior
Identificação
Nº Projeto
066201 Nome do Projeto
Núcleo de Comunicação Comunitária do Recife
CNPJ / CPF
05.204.826/0001-96 Proponente
Associação das Entidade Coordenadoras e Usuárias do 
Canal Comunitário do Grande Recife -CANAL
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Informações complementares
UF do Projeto
PE Área Cultural
Artes Integradas Segmento
Artes Integradas Processo
01400.000392/05-80 Mecanismo
FNC Enquadramento

Situação do Projeto
Dt.Situação
10/02/2014 Situação
Indicação para tomada de contas especial Providência 
Tomada
Origs. (7 vols) com Proc. TCE 24575/2013-09 (1 vol.). PF 
nº 091/2013 e Oficio 175/2013. Emitidos os Ofs. 312 e 
312/13 para o ex e atual presidente, Covenente enviou doc. 
em resposta ao OF. TCE arm.IV p.2.
Síntese do Projeto
Implantar no bairro de Campo Grande,no Recife um Núcleo 
de Comunicação onde jovens carentes são capacitados a 
trabalhar com vídeos,fotografia e texto,estimulando ,alémdo
aprendizado técnico,uma visão crítica da ultilização dos 
meios de comunicação,conscientizando-os da importância 
da comunicação como instrumento de mundanças sociais 
.aprovado pelo Programa Nacional "Cultura,Educação e 
Cidadania- Cultura Viva"
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.952,40 Aprovado R$
149.952,40 Apoiado R$
149.952,40”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

17/02/201

4

“Em atenção ao seu pedido de informação cadastrado no Sistema de 
Informação ao Cidadão – e-SIC junto à Casa Civil da Presidência da 
República sob o n. 00077000046201449 e, por aquela Pasta de Governo,
redirecionada a este Ministério, comunico-lhe, na condição de 
autoridade designada no âmbito deste Órgão para atuar nas atribuições 
do art. 40 da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que as 
informações ora requeridas por Vossa Senhoria já foram anteriormente 
devidamente prestadas, ou seja:

a) Os projetos citados por vossa senhoria referem-se a Convênios 
firmados pelo Governo Federal por meio do Ministério da Cultura com 
as respectivas instituições;
b) Por força de legislação específica, todos os convênios são 
devidamente cadastrados no Sistema de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI, por meio do qual OBRIGATORIAMENTE 
acontece todo e qualquer repasse de recurso para estes convênios;
c) Por meio dos espelhos do SIAFI encaminhado anteriormente (ver 
histórico desta), é possível ter a certeza dos valores acordados e 
transferidos;
d) Em tempo, os valores acordados e transferidos também podem ser 
confirmados por meio do Portal da Transparência: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/#
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e) Certamente que a Secretaria Executiva do Ministério da Cultura 
deverá dar os encaminhamentos necessários visando sanear as 
inconsistências relatadas por vossa senhoria em relação às informações 
disponíveis no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic e 
no SIAFI. 
Em tempo, caso entenda necessário, vossa senhoria poderá entrar com 
um novo pedido de acesso à informação, gerando novo número de 
protocolo, seguindo os seguintes procedimentos:
1. Acesse o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão), no endereço eletrônico 
www.acessoainformacao.gov.br/sistema;
2. Clique em “Cadastre-se”, no quadrado azul, localizado na lateral 
direita da tela, para realizar o seu cadastro no sistema. Na própria tela de
cadastro, você irá escolher seu nome de usuário e senha de acesso, 
depois de preencher um pequeno formulário;
3. Após realizar seu cadastro, acesse o sistema com seu nome de usuário 
e senha;
4. Clique em “Registrar Pedido” e preencha o formulário de solicitação 
de informações. 
Lembramos que a partir do novo pedido, teremos o prazo de 20 dias 
para buscar e fornecer as informações solicitadas.
Atenciosamente,

Serviço de Informações ao Cidadão – SIC
Ouvidoria /Ministério da Cultura”

Recurso à

Autoridade Máxima

17/02/201

4

O cidadão afirma que “conforme consta na Justiça Federal, a
União Federal é quem deve responder a estas questões:
Como a solicitação foi formulada a CASA CIVIL, que estas 
informações sejam repassadas com cópia para a Presidência 
da República.
E, informando o que se entende por:
Ressalta-se que as informações foram encaminhadas para a 
Secretaria Executiva do Ministério da Cultura para que tome
as providências que julgar necessárias, visando "o 
saneamento das inconsistências"?”
Ademais, repete primeiro recurso.

Resposta do Recurso

à Autoridade

Máxima

17/02/201

4

O Ministério da Cultura explica que “A Casa Civil da Presi-
dência da República redirecionou sua demanda ao Ministé-
rio da Cultura – MinC.
Salvo melhor juízo, este redirecionamento se deve ao dis-
posto na Lei n. 10.683/2003, Decreto n. 7.743/2012 e Porta-
ria MinC nº 40/2013.
Em tempo, informa-se que não há como devolver sua de-
manda a Casa Civil da Presidência da República, conforme 
suscitado por Vossa Senhoria, motivo pelo qual na condição 
de autoridade designada no âmbito deste Órgão para atuar 
nas atribuições do art. 40 da Lei nº. 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011, concluo que as informações ora requeridas por 
Vossa Senhoria já foram anteriormente analisadas e devida-
mente prestadas, exauridas as questões, nada mais havendo 
a ser acrescentado.”
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Recurso à CGU 20/02/201

4

“Solicito RECURSO a CGU, pois conforme a Justiça 
Federal a UNIÃO deve responder pelo Ministério da Cultura
- MinC.
Desta forma, solicito esclarecimentos a UNIÃO FEDERAL,
sobre a modificação atual, dos valores nos projetos 
questionados na inicial:
Nº Projeto
066242
Valores Solicitado R$
149.999,60
Aprovado R$
150.009,60
Apoiado R$
15.019.960,00
Pois consta hoje - 20/02/2014, no Salicnet:
Nº Projeto
066242 
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.999,60 
Aprovado R$
149.999,60 
Apoiado R$
169.999,60
E, também neste, onde na inicial era:
Nº Projeto
066201
Valores Solicitado R$
149.952,00
Aprovado R$
149.952,40
Apoiado R$
14.995.240,00
Pois consta hoje - 20/02/2014, no Salicnet:
Nº Projeto
066201
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$
149.952,40 
Aprovado R$
149.952,40 
Apoiado R$
149.952,40
Já que - Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 
0159000147120328, SEFIC/MinC - 11 de abril de 2013, em 
resposta ao item 5 onde consta que - "Não houve 
adulteração, pois no sistema não tem como adulterar, o que 
fizemos foi a correção de uma vírgula que foi colocada no 
lugar errado"
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Considerando a resposta em e-mail recebido da CGU, sobre 
o Portal da Transparência -:
de: PORTAL TRANSPARENCIA 
portaltransparencia@cgu.gov.br
para: C. M. L. S. e-mail>
data: 9 de janeiro de 2014 11:07
assunto: RES: [PORTAL - Fale Conosco] fatos de valores 
no salicnet
enviado por: cgu.gov.br

Prezado C. M. L. S.,

Sobre a sua solicitação, informamos que não temos gestão 
sobre site http://sistemas.cultura.gov.br.
O Portal apenas publica os repasses federais, extraídos dos 
sistemas estruturadores, como o SIAFI e SICONV, entre 
outros, como forma de fomentar o controle social e as 
informações que possuímos sobre os convênios do 
Ministério da Cultura e podem ser pesquisadas em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/Convenios
ListaEstados.asp?
UF=&Estado=&CodMunicipio=&Municipio=undefined&C
odOrgao=42000&Orgao=MINISTERIO+DA+CULTURA&
TipoConsulta=1&Periodo= .
Esclarecemos que a responsabilidade pelo registro das 
informações nos sistemas citados é do próprio gestor. 

Assim, solicito também, o Cancelamento Imediato da Lei de
Incentivo a Cultura.”

RELATÓRIO E

00077.000050/2014-

15

Casa Civil

Data Teor

Pedido 16/01/201

4

“Em ação na Justiça Federal é citado que, o Ministério da Cultura não 
responde pelos seus atos juridicamente, a UNIÃO é a pessoa jurídica 
de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno
e que, a Casa Civil da Presidência da República compete: d) na 
avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos 
órgãos e entidades da administração pública federal;
Sendo assim, o protocolo E-SIC 00077000032201425 foi direcionado a
Casa Civil e não ao MinC:
Solicito as seguintes informações à CC-PR - Casa Civil da Presidência 
da República:
Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 0159000147120328, 
SEFIC/MinC – de 11 de abril de 2013, consta em resposta ao item 5 - 
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"NÃO HOUVE ADULTERAÇÃO, POIS NO SISTEMA NÃO TEM 
COMO ADULTERAR, O QUE FIZEMOS FOI A CORREÇÃO DE 
UMA VÍRGULA QUE FOI COLOCADA NO LUGAR ERRADO",
- A correção da vírgula foi realizada no ato do protocolo do Pronac 
0510065, já que a vírgula foi colocada em lugar errado?
- A correção da vírgula foi realizada no dia 19/12/2006 em reunião com
a minha presença na SEFIC/MinC, pelas funcionárias do Ministério da 
Cultura, realizando SIMULAÇÃO no sistema, já que a vírgula foi 
colocada no lugar errado?
- Como é citado nesta Certidão “o que fizemos foi a correção de uma 
vírgula que foi colocada no lugar errado” como o verbo está no plural, 
quem é que "fizemos" a correção? 
- E, já que quando realizada a inscrição o valor estava correto, como a 
vírgula foi parar no lugar errado?
E, visto que,a
LEI No 9.983, DE 14 DE JULHO DE 2000.
Casa Civil
"Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública 
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano:" (AC)
"Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa." (AC)
"Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações" 
(AC).
Quero resposta da Casa Civil a este E-SIC.”

Resposta Inicial
10/02/201

4

Em resposta, a Casa Civil informa que o pedido deve ser dirigido ao 
Ministério da Cultura, “na forma da Lei nº 12.527/2011, que estabelece
em seu art. 11, § 1º, inciso III que o órgão ou entidade que receber o 
pedido deverá comunicar que não possui a informação e indicar, se for 
do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 
remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação.”

Recurso à

Autoridade Superior

13/02/201

4

Novamente, o cidadão recorre afirmando: “Por decisão da 
Justiça Federal, a União Federal é quem deve responder 
pelo Ministério da Cultura. Assim solicito a Presidência da 
República respostas coerentes quantos a todos os 
questionamentos e informações solicitadas.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

21/02/201

4

“ Cada um dos ministérios que compõem a estrutura administrativa do 
Governo Federal possui competências sobre um determinado setor 
funcional da administração pública. No âmbito da esfera de 
competências estabelecidas no anexo I do Decreto nº 7.743/2012, 
caberá ao Ministério da Cultura atender ao seu pedido. Diante disso 
reiteramos que a Lei de Acesso a Informação estabelece em seu art. 11, 
§ 1º, inciso III que o órgão ou entidade que receber o pedido deverá 
comunicar que não possui a informação e indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação. Diante disso, e considerando que
o objeto do seu pedido de informação NUP 00077.000050/2014-15 está
na esfera do Ministério da Cultura, conforme Decreto nº. 7.743/2012, o
mesmo deve ser dirigido àquele órgão.” 

Recurso à

Autoridade Máxima

26/02/201

4

O cidadão reitera o recurso anterior.

Resposta do Recurso

à Autoridade

06/03/201

4

A Casa Civil negou provimento ao recurso, pois entendeu 
que as informações foram prestadas. 
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Máxima

“ Prezado senhor, Em atenção ao recurso em segunda ins-
tância interposto por Vossa Senhoria, NUP 
00077.000050/2014-15, considero que não cabe reparo à 
manifestação recorrida, visto que as informações solicita-
das foram prestadas. Informo, ainda, que conforme dispos-
to no art. 23 do Decreto n.º 7.724, de 2012, o requerente 
poderá apresentar recurso no prazo de dez dias, contados da
ciência dessa decisão, à Controladoria-Geral da União.”

Recurso à CGU 08/03/201

4

“Solicito recurso a CGU, pois como consta nos documento 
em anexo,
Em ação na Justiça Federal é citado que, o Ministério da 
Cultura não responde pelos seus atos juridicamente, a 
UNIÃO é a pessoa jurídica de Direito Público 
representante do Governo Federal no âmbito interno e que, 
a Casa Civil da Presidência da República compete: d) na 
avaliação e monitoramento da ação governamental e da 
gestão dos órgãos e entidades da administração pública 
federal;
Sendo assim, o protocolo E-SIC 00077000032201425 foi 
direcionado a Casa Civil e não ao MinC:
Solicito as seguintes informações à CC-PR - Casa Civil da 
Presidência da República:
Com relação a CERTIDÃO MinC – E-SIC 
0159000147120328, SEFIC/MinC – de 11 de abril de 
2013, consta em resposta ao item 5 - "NÃO HOUVE 
ADULTERAÇÃO, POIS NO SISTEMA NÃO TEM 
COMO ADULTERAR, O QUE FIZEMOS FOI A 
CORREÇÃO DE UMA VÍRGULA QUE FOI 
COLOCADA NO LUGAR ERRADO",
- A correção da vírgula foi realizada no ato do protocolo do 
Pronac 0510065, já que a vírgula foi colocada em lugar 
errado?
- A correção da vírgula foi realizada no dia 19/12/2006 em 
reunião com a minha presença na SEFIC/MinC, pelas 
funcionárias do Ministério da Cultura, realizando 
SIMULAÇÃO no sistema, já que a vírgula foi colocada no 
lugar errado?
- Como é citado nesta Certidão “o que fizemos foi a 
correção de uma vírgula que foi colocada no lugar errado” 
como o verbo está no plural, quem é que "fizemos" a 
correção? 
- E, já que quando realizada a inscrição o valor estava 
correto, como a vírgula foi parar no lugar errado?
E, visto que,a
LEI No 9.983, DE 14 DE JULHO DE 2000.
Casa Civil
"Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a
inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente 
dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de 
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dados da Administração Pública com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar 
dano:" (AC)
"Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa." 
(AC)
"Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações" (AC).
Quero resposta da CGU e da Casa Civil a este E-SIC.

RELATÓRIO F

00077.000052/2014-
04

Casa Civil

Data Teor

Pedido
18/01/201

4

“Sra Gleisi Helena Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil
o E-SIc 00077000046201449 foi enviado a Casa Civil e não ao MinC.
Como À Casa Civil da Presidência da República compete:
d) na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão 
dos órgãos e entidades da administração pública federal;
Então, com relação ao E-SIC-00077000046201449
Solicito informações da Casa Civil da Presidência da República”

Resposta Inicial
10/02/201

4

A Casa Civil responde que: “Em atenção ao pedido de in-
formação ? NUP 00077.000052/2014-04, informamos que 
a Lei nº 12.527/2011, estabelece em seu art. 11, § 1º, inciso
III que o órgão ou entidade que receber o pedido deverá co-
municar que não possui a informação e indicar, se for do 
seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, 
ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, ci-
entificando o interessado da remessa de seu pedido de in-
formação.” 

Recurso à

Autoridade Superior

13/02/201

4

“A União Federal é quem deve responder pelo Ministério 
da Cultura.
Conforme consta em documento na Justiça Federal.”

Resposta do Recurso

à Autoridade

Superior

21/02/201

4

“Cada um dos ministérios que compõem a estrutura administrativa do 
Governo Federal possui competências sobre um determinado setor 
funcional da administração pública. No âmbito da esfera de 
competências estabelecidas no anexo I do Decreto nº 7.743/2012, 
caberá ao Ministério da Cultura atender ao seu pedido. Diante disso 
reiteramos que a Lei de Acesso a Informação estabelece em seu art. 11, 
§ 1º, inciso III que o órgão ou entidade que receber o pedido deverá 
comunicar que não possui a informação e indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação. Diante disso, e considerando que
o objeto do seu pedido de informação NUP 00077.000052/2014-04 está
na esfera do Ministério da Cultura, conforme Decreto nº. 7.743/2012, o
mesmo deve ser dirigido àquele órgão.”

Recurso à

Autoridade Máxima

26/02/201

4
O cidadão reitera o recurso anterior.

Resposta do Recurso 06/03/201 “Em atenção ao recurso em segunda instância interposto 
por Vossa Senhoria, NUP 00077.000052/2014-04, conside-
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à Autoridade

Máxima
4

ro que não cabe reparo à manifestação recorrida, visto que 
as informações solicitadas foram prestadas. Informo, ainda,
que conforme disposto no art. 23 do Decreto n.º 7.724, de 
2012, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 
dez dias, contados da ciência dessa decisão, à Controlado-
ria-Geral da União.”

Recurso à CGU
08/03/201

4

“Solicito recurso a CGU, pois o E-SIc 
00077000046201449 foi enviado a Casa Civil e não ao 
MinC.

Como À Casa Civil da Presidência da República compete:
d) na avaliação e monitoramento da ação governamental e 
da gestão dos órgãos e entidades da administração pública 
federal;
Então, com relação ao E-SIC-00077000046201449
Solicito informações da Casa Civil da Presidência da 
República e da CGU.
A União Federal é quem deve responder pelo Ministério da
Cultura.
Conforme consta em documento na Justiça Federal (em 
anexo).”

É o relatório.

Análise 

2. Registre-se que os Recursos foram apresentados perante a CGU de forma tempestiva e recebidos

na esteira do disposto no art. 16 da Lei nº 12.527/2012 e em seu §1º, bem como em respeito ao

prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012, nestes termos:

Lei nº 12.527/2012
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.

3. Antes de avaliar o mérito do pedido, cumpre esclarecer que o cidadão já havia realizado pedidos

de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011 dirigidos ao Ministério da Cultura, cujos
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questionamentos  referiam-se  à  apreciação,  por  parte  daquele  Ministério,  de  um projeto  de  sua

autoria, submetido à Comissão do Fundo Nacional de Cultura em 2006. 

4. Dois desses pedidos, registrados sob NUP 01590.001472/2013-72 e NUP 01590.001470/2013-

83,  chegaram  à  CGU  e  foram  apreciados  conjuntamente,  no  âmbito  do  Processo  nº

01590.001472/2013-72.   Na  ocasião,  os  recursos  não  foram  conhecidos  por  ter  o  cidadão

apresentado, em sede recursal, um novo pedido - no caso do NUP 01590.001470/2013-83 - e por ter

utilizado o recurso para reiterar denúncias - no caso do NUP 01590.001472/2013-72.

5. Os presentes recursos serão analisados conjuntamente, em respeito ao princípio da economia

processual, já que versam sobre questões semelhantes e foram impetrados pelo mesmo interessado.

Requisitos de admissibilidade

6. Quanto à análise de admissibilidade, apesar de tempestivos os recursos, é preciso verificar se

estão presentes os demais requisitos previstos na Lei nº 9.784/1999, em seus artigos 58 e 63, e a

adequação dos mesmos com relação às hipóteses recursais do art. 16 da Lei de Acesso à Informação

(LAI) .

a) NUP 00075000030/2014-56:

7. O cidadão iniciou seu pedido questionando à Casa Civil o fato de a decisão proferida pela Comis-

são  Mista  de  Reavaliação  de  Informações  (CMRI)  no  âmbito  do  processo  NUP

00075.000764/2013-54, de 26/09/2013, estar disponível na internet. A referida decisão negou provi-

mento a recurso interposto pelo Sr. C.M.L.S. em pedido de acesso no qual havia solicitado à CGU

esclarecimentos sobre o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic-Net. Tal Sistema,

disponibilizado por aquele Ministério, permite o acesso da população aos dados de projetos benefi-

ciados pela Lei Rouanet.

 8.  A Casa Civil, por sua vez, informou que as decisões da CMRI estão em transparência ativa, em

cumprimento ao art.  7º  do Dec. nº  7.724/2012.  Ato contínuo,  o  cidadão solicitou que todas as

informações e documentos constantes nos órgãos referentes aos questionamentos que geraram a
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decisão  da  CMRI  fossem disponibilizados  para  conhecimento  geral,  o  que  foi  indeferido  pela

Autoridade Superior. 

9.  Em recurso  à  Autoridade  Máxima  do  órgão,  reiterou  as  solicitações  anteriores  referentes  à

disponibilização de documentos que deram ensejo à decisão da CMRI e solicitou esclarecimentos

acerca de dados constantes no Salic-Net. 

10.  Já  no  recurso  dirigido  à  CGU,  repetiu  as  solicitações  anteriores  de  disponibilização  dos

documentos  que  subsidiaram a  decisão  da  CMRI –  cujas  atas  e  decisões  estão  disponíveis  na

internet -  e requereu a anulação da Lei de Incentivo à Cultura, além de uma investigação das ações

da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC e da Comissão do Fundo Nacional da Cultura

–CFNC.

11. A princípio, observa-se que a solicitação de divulgação de documentos em transparência ativa,

referente aos documentos e as informações que ensejaram a decisão da CMRI,  não está no âmbito

do procedimento de acesso à informação instituído pela Lei nº 12.527/2011.

12. Sobre as outras solicitações constantes do recurso, referentes à anulação da Lei de Incentivo à

Cultura e a investigações das ações da CNIC e da CFNC/Minc, além de fugirem ao intento da LAI,

são inovações com relação ao pedido inicial sobre as quais não compete à CGU se manifestar. Tal

posicionamento visa proteger o interesse do próprio cidadão, na medida em que ao inovar em sede

recursal, o novo questionamento deixa de ser apurado pelas instâncias recursais internas ao órgão,

seguindo diretamente para a apreciação desta CGU. O ordenamento jurídico pátrio veda a inovação

de pedidos em fase de recurso por entender que a prática cerceia os direitos constitucionais do con-

traditório e da ampla defesa, ante a supressão de instância.

b) NUP 00077000032/2014-25:

13. No tocante ao recurso NUP 00077.000032/2014-25, quanto à análise de admissibilidade,  não

obstante  a  legitimidade  do  recorrente  para  questionar  as  respostas  que  lhe  foram  dadas  pelo

Ministério da Cultura, cabe apontar para o fato de que houve alteração do pedido em sede recursal.
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14.  O  cidadão  iniciou  seu  pedido  questionando  parte  do  conteúdo  da  Certidão  emitida  pelo

Ministério  da  Cultura  em  11  de  abril  de  2013,  em  decorrência  do  pedido  de  acesso  NUP

01590.001471/2013-28. A referida Certidão responde, em síntese, uma série de questões acerca da

tramitação e  da apreciação do Projeto PRONAC 060121- Projeto Balões  de Santos  Dumont,  e

apresenta os motivos pelos quais o Projeto não foi considerado apto a receber recursos do Fundo

Nacional de Cultura (FNC). O proponente se insurgiu contra um erro de digitação que distorceu o

valor  orçado para  o  projeto,  mas,  segundo certificado  pelo  Ministério  da  Cultura,  o  valor  não

chegou a ser apreciado pelo órgão, não tendo sido considerado como razão para o indeferimento do

projeto.

15. Inconformado pelo fato de ter dirigido seu pedido à Casa Civil, e não ao Ministério da Cultura,

o interessado recorreu. Contudo, o Ministério da Cultura afirmou sua competência para a análise da

questão e considerou que o assunto fora objeto de uma série de pedidos de acesso via e-SIC, já

respondidos. Por isso, indeferiu o recurso. No mesmo sentido decidiu a autoridade responsável pelo

julgamento em segunda instância.

16. Enquanto em seu pedido originário o recorrente procurou dirimir dúvidas acerca da Certidão

mencionada  acima,  no  seu  recurso  à  CGU  relatou  “fatos  de  improbidade  administrativa  no

Ministério  da  Cultura”.  Diante  da  alteração  do  pedido  inicial,  esta  CGU  tem  decidido,

reiteradamente, que, em razão da inexistência de vínculo hierárquico entre este órgão recursal e o

órgão recorrido, não nos cabe decidir sobre questão não ventilada no pedido inicial ou nos recursos

interpostos no Ministério da Cultura.

17. Ademais, o expediente recursal não foi utilizado conforme seu objetivo legal, qual seja, permitir

que uma eventual negativa de acesso à informação seja revista. Nesse contexto, um importante pres-

suposto de admissibilidade recursal, o interesse de agir, deixa de estar presente. O interesse decorre

do gravame ou prejuízo suportado pelo cidadão e da utilidade e necessidade do recurso para reverter

tal prejuízo. Ou seja, um recurso será útil e, consequentemente, poderá ser admitido se for necessá-

rio e útil ao cidadão no sentido de reverter um gravame suportado em razão da decisão recorrida. 

18. No caso em tela, o pedido inicial do cidadão é, na realidade, uma tentativa de discutir o conteú-

do  de  documento  elaborado  pelo  Ministério  da  Cultura  em  atendimento  ao  pedido  NUP
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01590.001471/2013-28.  Não há previsão legal para a interposição de recurso contra o conteúdo de

documento solicitado, quando este efetivamente foi entregue ao cidadão. 

19.  Já o recurso, diante da negativa do órgão em continuar a debater o tema, apresentou-se como

uma denúncia de irregularidades. O caminho adequado para a realização de denúncias, por parte de

cidadãos, não é o e-SIC. Tal sistema, formatado especificamente para atender os ditames da Lei nº

12.527/2012, é um instrumento de comunicação do cidadão com a Administração Pública que busca

assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Para o encaminhamento de denúncias, tan-

to a CGU como o Ministério da  Cultura dispõem de Ouvidorias  preparadas para receber as denún-

cias decorrentes do controle social exercido sobre a Administração Pública ou apontamentos sobre o

exercício negligente ou abusivo de cargos, empregos e funções, bem como atos de corrupção ou im-

probidade administrativa.  As denúncias apresentadas à Ouvidoria-Geral da União são analisadas e

encaminhadas aos órgãos competentes para apuração. É possível apresentá-las no sítio eletrônico

http://www.cgu.gov.br/Denuncias/

20. Considerando o teor da Certidão elaborada pelo Ministério da Cultura em atendimento ao pedi-

do NUP 01590.001471/2013-28, por meio da qual foram franqueadas ao cidadão as informações re-

ferentes à apreciação do seu projeto submetido à Comissão do Fundo Nacional de Cultura, bem

como o fato de seu recurso trazer inovações em relação à solicitação inicial, verifica-se que não se

fazem presentes os requisitos mínimos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.784/1999, especial-

mente o interesse de agir já que, caso conhecido e provido, o recurso não teria o condão de reverter

uma situação gravosa imposta ao recorrente, sobretudo em razão de tratar-se de uma denúncia e não

de um recurso propriamente dito. 

c) NUPs 00077.000039/2014-47; 00077.000050/2014-15 e 00077.000052/2014-04:

21. Com relação a estes recursos, o interessado reporta-se ao pedido analisado no item “b”, para

questionar o fato de a Casa Civil o ter redirecionado ao Ministério da Cultura.  Nos três casos, o re-

corrente  afirma que cabe à União Federal responder aos seus questionamentos. Por isso, sua solici-

tação é dirigida à Presidência da República. A Casa Civil esclareceu, em suas respostas, que não é o

órgão competente para prestar esclarecimentos sobre questões afetas ao Ministério da Cultura e ori-

entou o cidadão a procurar aquele órgão. A fim de fundamentar suas respostas, citou o art. 11, §1º,

inciso III da Lei de Acesso à Informação. Ademais, explicou que cada um dos Ministérios que
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compõem a estrutura administrativa do Governo Federal possui competências específicas sobre um

determinado setor funcional da administração pública.

22. De fato, as informações demandadas pelo cidadão referem-se à apreciação de projetos submeti-

dos ao Ministério da Cultura e à gestão do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic-

Net. 

23. É importante esclarecer ao cidadão que a União é parte em ações judiciais que discutem ques-

tões relativas ao Ministério da Cultura por ser o ente político que representa a Administração Públi-

ca Federal em juízo. Em linguagem cidadã, é possível dizer que os órgãos da administração direta,

como os Ministérios, não possuem personalidade jurídica própria e, por isso, não respondem ações

judiciais diretamente. Mas possuem atribuições legais e, para os fins da Lei de Acesso à Informa-

ção, são responsáveis pelas respostas às questões afetas as suas competências. Em outras palavras, o

fato da União Federal figurar como ré em ação judicial movida pelo recorrente não significa que

seus pedidos de acesso à informação devam ser respondidos pela Casa Civil da Presidência da Re-

pública. Eles devem ser respondidos pelo órgão que gerencia a informação. Além disso,  não cabe

ao cidadão escolher o órgão que irá formular a resposta ao seu pedido, já que a organização e o fun-

cionamento da administração federal constituem atos de competência exclusiva do Presidente da

República, conforme o art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal.

24.   Tendo em vista que não competiria à recorrida manifestar-se sobre o objeto para além da

informação já prestada, por tratar-se de questão afeta às competências do Ministério da Cultura,

verifica-se que as manifestações não decorrem das hipóteses do art. 16 da Lei nº 12.527/2011 e,

portanto, não devem ser conhecidas.

d) NUP 00077.000046/2014-49:

25. Esta solicitação de informação foi dirigida à Casa Civil, que a reencaminhou ao Ministério da

Cultura.  O cidadão requereu  informações  sobre  as  prestações  de  contas  referentes  a  convênios

firmados pelo Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, cujos dados estão inseridos no

sistema  Salic-Net.  O  Ministério  da  Cultura  encaminhou  ao  solicitante  extratos  do  SIAFI  que

evidenciaram  os  valores  aprovados  e  repassados  aos  convênios  e  constatou  que  havia  uma
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inconsistência acerca desses valores no Salic-Net, quando comparados com os dados do SIAFI. Por

isso, informou, também, que acionou o órgão competente para corrigir o problema. 

26. O cidadão recorreu à CGU por entender que sua solicitação deveria ser respondida pela União

Federal. Ademais, utilizou-se do recurso via e-SIC para solicitar o cancelamento da Lei de Incentivo

à Cultura. 

27. Verifica-se que o pedido de acesso em análise foi respondido pelo Ministério da Cultura e que o

presente recurso não se coaduna com as  hipóteses  recursais  do art.  16 da Lei  nº  12.527/2011,

motivo pelo qual não deve ser conhecido.

28. Por fim, cabe apontar para o fato de que o cidadão tem se valido do e-SIC para, de forma

reiterada, solicitar que a Casa Civil se manifeste sobre questões afetas à competência do Ministério

da Cultura, e para questionar o conteúdo de documentos que já lhe foram franqueados. É importante

lembrar que são deveres do administrado, segundo a Lei nº 9.784/1999, proceder com boa-fé e não

agir de modo temerário. Isso implica dizer que cabe ao usuário do Sistema Eletrônico de Serviço de

Acesso ao Cidadão utilizá-lo de acordo com as finalidades da Lei de Acesso à Informação. Não está

no seu bojo a discussão sobre conteúdo de documentos e  informações franqueadas ao cidadão,

assim como o encaminhamento de denúncias.  Para esses objetivos,  o cidadão dispõe de outros

canais como as Ouvidorias, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou

contra ilegalidade ou abuso de poder, além das medidas judiciais. A má utilização do e-SIC gera um

ônus para a  Administração Pública e  para a  sociedade na  medida  em que recursos  humanos e

financeiros são dispendidos no processamento de solicitações que não se referem às possibilidades

de acesso elencadas no art. 7º da Lei nº 12.527/2011.

Conclusão

29. De todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento dos recursos. 

30. Por fim, observamos que os recorridos descumpriram procedimentos básicos da Lei de Acesso à

Informação. Nesse sentido, recomenda-se orientar a autoridade de monitoramento competente do

Ministério da Cultura e da Casa Civil que reavalie os fluxos internos para assegurar o cumprimento
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das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos legais, em

especial recomenda-se:

a) Informar em suas respostas ao cidadão a autoridade que tomou a decisão, a possibilidade de

recurso, o prazo para propor o recurso e a autoridade competente para apreciar o recurso;

b) Que a Autoridade responsável por decidir o recurso de segunda instância seja o dirigente

máximo do órgão.

MAÍRA LUÍSA MILANI DE LIMA

Analista de Finanças e Controle

D E C I S Ã O  

 No  exercício  das  atribuições  a  mim  conferidas  pela  Portaria  n.  1.567  da

Controladoria-Geral  da União,  de 22 de agosto de 2013, adoto,  como fundamento deste  ato,  o

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

Decreto  nº  7.724/2012,  no  âmbito  dos  pedidos  de  informações  nºs 00077000032/2014-25,

00077.000039/2014-47,  00077.000046/2014-49,  00077.000050/2014-15,  00077.000052/2014-04,

direcionados ao Ministério da Cultura e à Casa Civil.

JOSÉ EDUARDO ROMÃO
Ouvidor-Geral da União
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