
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União

PARECER

Referência: 00075.000031/2015-81

Assunto: Recurso  contra  decisão  denegatória  ao  pedido  de  acesso  à
informação.

Restrição de
acesso:

Não há restrição de acesso.

Ementa: Procedimento  administrativo.  –  Reiteração  da  solicitação  sem
apresentar qualquer argumento. – Informação já disponibilizada.
– Acata-se argumentação do recorrido. – Não conhecimento do
recurso. – Recomendação: Indicar a autoridade responsável por
responder os recursos.

Órgão ou
entidade

recorrido (a):
Ministério da Cultura – MinC. 

Recorrente: C. M. L. S.

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 Data Teor

Pedido 12/01/2015

Cidadão  solicita  a  seguinte  informação:  “solicito  a  CGU -
pela  lei  9.051/95,  certidão  com  inteiro  teor,  onde  me
apresentem cópia integral de todo o processo referente ao
pronac 086771 - com valor apoiado de R$115.904.585,80”.
A  solicitação ainda apresenta  outros  dados  a  respeito  do
referido projeto. 

Resposta

Inicial

19/01/2015
A  resposta  do  MinC  anexou  o  Memorando  no

05/2015/GAB/SAv/MinC, o qual inclui também uma Certidão
de  Inteiro  Teor  com  descrição  de  dados  e  valores
relacionados ao PRONAC 086771. Em síntese, o Memorando
informa que o grande volume do processo inviabilizaria o
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encaminhamento de cópia integral do mesmo. Diante disso,
com base no art. 11, §1º, I, da Lei de Acesso à Informação,
disponibiliza  o  processo  para  consulta  do  cidadão,  com
indicação de local,  horário  e  telefone para agendamento,
conforme trecho a seguir:  

(...) encaminho em anexo Certidão de Inteiro Teor onde
consta relatório breve acerca do processo e da parceria.
Informo,  no  entanto,  que  se  faz  inviável  o
encaminhamento de cópia integral do processo a essa
ouvidoria,  conforme  solicitado.  Tal  impossibilidade  se
deve  ao  fato  de  que  o  processo  compreende,  até  o
presente  momento,  a  totalidade  de  399  (trezentos  e
noventa  e  nove)  volumes;  382  (trezentos  e  oitenta  e
dois)  anexos  e  78.150  (setenta  e  oito  mil  cento  e
cinquenta folhas). Ou seja, a Secretaria do Audiovisual
não dispõe de meios para providenciar fotocópia de tal
montante de documentos.  
3. Face ao exposto, informo que o processo encontra-se
à disposição para consulta do requerente, nos termos
do art. 11, §1º, inciso I, da Lei de Acesso à Informação,
sendo  possível  a  consulta  à  referida  documento  no
horário de 09h às 18h nas dependências da Secretaria
do Audiovisual, localizada no endereço: Edifício Parque
Cidade, SCS Q. 09 Torre “B” – 8º andar / CEP: 70.308-
200, mediante agendamento prévio através do telefone
2024-2793
(...)
4.  No  que  diz  respeito  aos  valores  registrados  no
SALICEB,  esclareço  que  os  valores  divergentes  não
decorrem  de  erro  de  digitação,  mas  sim  do  fato  de
terem havido diversas aditivações no Termo de Parceria
no decorrer de sua vigência. (destaque nosso)

A certidão de inteiro teor apresenta dados acerca do processo, do
termo de parceria firmado entre o MinC e a OSCIP, do prazo de
vigência  do  projeto,  dos  valores  firmados  e  aditivados,  da
quantidade e denominação dos planos de trabalho resultantes da
execução do projeto. Além disso, consta esclarecimento de que o
sistema SALICWEB apresenta o valor inicial e o do final do projeto.
Por fim, informa que a parceria encontra-se em fase de prestação
de contas e reafirma a quantidade de volumes, anexos e páginas
do processo. 

Recurso à

Autoridade

Superior

19/01/2015 O  recurso  reitera  a  solicitação  inicial  e  acrescenta
questionamentos  à  Controladoria-Geral  da  União  (CGU),
conforme trecho a seguir: 

A solicitação inicial  foi  enviada a CGU -  Controladoria
Geral da União.
Portanto a CGU reencaminhou o pedido ao Ministério da
Cultura.
Assim  sendo,  solicito  o  encaminhamento  de  toda  a
documentação solicitada a CGU - Controladoria Geral da
União,  para  que  esta  encaminhe  resposta  ao  E-SIC
solicitado, com a documentação completa.
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Assim como, esta Controladoria Geral da União deverá
responder  o  motivo  de  que,  um  projeto  enviado  ao
Ministério da Cultura, com o valor de processo referente
ao  pronac  086771  -com  valor  Solicitado  R$
11.468.000,00 e, Aprovado R$11.468.000,00 
Transfroma-se  [sic]  em  valor  apoiado  de
R$115.904.585,80?

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Superior

19/01/2015

O órgão apresenta a seguinte resposta:  

Ao que parece,  a Controladoria-Geral  da União -  CGU
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, e 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  MinC,  e
conforme disposto na Portaria nº 40/2013 - Regimento
Interno do MinC.
Em tempo, não há como devolver sua demanda a CGU,
conforme solicitado por Vossa Senhoria.
Reiteramos  a  resposta  encaminhada  anteriormente,
uma vez que a Certidão de Inteiro Teor foi encaminhada,
e o não encaminhamento de cópia integral do processo
se dá por razões já explicadas.

Recurso à

Autoridade

Máxima

19/01/2015
Recurso interposto nos termos abaixo:  

Não  solicitei  a  devolução  da  demanda  à  CGU  -
Controladoria Geral da União.
Solicitei  que,  a  resposta  seja  encaminhada  a  CGU  -
Controladoria Geral da União, pois foi quem recebeu o
pedido inicial e reencaminhou ao Ministério da Cultura.
Como a informação recebida na resposta inicial estava
incompleta,  pois  o  Ministério  da  Cultura  informa  da
impossibilidade  de  atender  a  solicitação  devido  a
incapacidade de providenciar e fornecer, a totalidade de
399 volumes,  contendo 78.150 folhas.  Assim,  solicitei
em  recurso  de  1ª  instância,  que  o  Ministério
encaminhasse toda a documentação solicitada a CGU,
para que esta CGU me enviasse.
E  também que,  a  CGU  -  Controladoria  da  União  me
esclarecesse, como um projeto enviado ao Ministério da
Cultura,  com o valor de processo referente ao pronac
086771  -com  valor  Solicitado  R$11.468.000,00  e,
Aprovado  R$11.468.000,00,  transforma-se  em  valor
apoiado de R$115.904.585,80?

(...)

Além do mais, como se trata de esclarecimentos sobre
recursos  financeiros  do  tesouro  nacional,
disponibilizados  pela  Lei  Rouanet,  e  que esta  mesma
documentação  solicitada,  deveria  já  estar  disponível
para  consulta  a  qualquer  cidadão  brasileiro  em  seu
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legítimo direito.
Como  está  estabelecido  na  página  -
http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica "A
Controladoria-Geral  da  União  (CGU)  acredita  que  a
transparência  é  o  melhor  antídoto  contra  corrupção,
dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os
gestores públicos ajam com responsabilidade.
Uma gestão pública transparente permite à sociedade,
com informações,  colaborar  no controle  das ações de
seus governantes, com intuito de checar se os recursos
públicos estão sendo usados como deveriam."
Assim,  solicito  novamente  cópia  integral  de  toda  a
documentação referente ao projeto pronac 086771, com
cópia integral em Certidão de inteiro teor, possibilitada
pela  lei  9.051/95  e  que  seja  encaminhada  à  CGU  -
Controladoria  Geral  da  União,  para  que  esta
Controladoria  Geral  da  União  me  apresente  uma
justificativa coerente de como um projeto enviado ao
Ministério  da  Cultura  com  valor  Solicitado
R$11.468.000,00  e,  Aprovado  R$11.468.000,00,
transforma-se em valor apoiado de R$115.904.585,80?

Resposta do

Recurso à

Autoridade

Máxima

12/01/2015 O órgão reitera as respostas anteriormente concedidas. 

Recurso à

CGU

19/01/2015
O  cidadão  apresenta  dados  referentes  ao
reencaminhamento do pedido ao MinC, realizado pela CGU.
Expõe ainda a seguinte argumentação: 

A informação foi respondida incompleta.
Em recurso de 1ª instância, a informação recebida não
corresponde a solicitada.
Em  recurso  de  2ª  instância,  é  classificada  por
autoridade sem competência, mesmo sendo o recurso
dirigido ao Ministro da Cultura - responsável pela pasta
e autoridade superior deste órgão público.
Considero que a informação solicitada não foi recebida,
pois o Ministério da Cultura demonstra incompetência e
não apresenta Certidão  com inteiro  teor,  com toda a
documentação  existente  sobre  o  processo  pronac  em
questão.
Não solicitei  ao Ministério da Cultura,  a devolução da
demanda à CGU - Controladoria Geral da União.
Solicitei  que,  a  resposta  seja  encaminhada  pelo
Ministério  da  Cultura  à  CGU -  Controladoria  Geral  da
União,  pois  foi  quem  recebeu  o  pedido  inicial  e
reencaminhou ao Ministério da Cultura. 
Assim, solicito RECURSO a CGU - Controladoria Geral da
União, onde me apresente toda a documentação sobre
o pronac Nº Projeto 086771.
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Ao passo que estarou também encaminhando a CGU -
Controladoria  Geral  da  União  -  DENÚNCIA  sobre  este
FATO  -(http://www.cgu.gov.br/denuncias/formulario-de-
denuncia  -  Denúncia  Gravada  com  sucesso  –  Sua
denúncia foi cadastrada com sucesso)
E  que  a  CGU  -  Controladoria  Geral  da  União  me
apresente  os  motivos  sobre  o  que  levou  um  projeto
enviado ao Ministério da Cultura com valor  Solicitado
R$11.468.000,00  e,  Aprovado  R$11.468.000,00,
transformar-se em valor apoiado de R$115.904.585,80?

É o relatório.

Análise 

2. Registre-se  que  o  Recurso  foi  apresentado  perante  a  CGU  de  forma

tempestiva, em acordo com o disposto no  caput e §1º do art.  16 da Lei nº

12.527/2012, e ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº

7724/2012, in verbis:

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.

3. Quanto ao cumprimento do art. 21 do Decreto nº 7.724/2012, observa-se

que  não  consta  da  resposta  que  a  autoridade  que  proferiu  a  decisão,  em
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primeira  instância,  era  hierarquicamente  superior  à  que  adotou  a  resposta

inicial, assim como não consta que a autoridade que proferiu a decisão, em

segunda instância, tenha sido o dirigente máximo do órgão/entidade.

4. Verifica-se  que a  justificativa  apresentada na  resposta  inicial  do MinC

está em conformidade com o §1º, II, e §2º do art. 15 do Decreto no 7.724/2012.

Esses dispositivos legais dispõem sobre a possibilidade do órgão comunicar a

data  e  o  local  em  que  o  cidadão  poderá  consultar  a  informação,  sob  a

justificativa de que o envio da informação demandaria manuseio de grande

volume  de  documentos.  O  MinC  expôs  o  grande  volume  de  páginas  do

processo  (setenta  e  oito  mil  cento  e  cinquenta  folhas)  e  afirmou  que  “a

Secretaria do Audiovisual não dispõe de meios para providenciar fotocópia de

tal  montante  de  documentos”.  Essa  declaração  é  revestida  de  presunção

relativa de veracidade, decorrente da fé pública dos atos administrativos. A

medida oferecida pelo órgão também está de acordo com o art. 11, I, §3º, da

Lei de Acesso à Informação. Os artigos citados podem ser conferidos abaixo: 

Lei no 12.527/2011
Art.  11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso imediato à informação disponível. 

§1o Não  sendo  possível  conceder  o  acesso  imediato,  na
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o
pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: 

I  -  comunicar  a  data,  local  e  modo  para  se  realizar  a
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; 

§  3o Sem  prejuízo  da  segurança  e  da  proteção  das
informações  e  do  cumprimento  da  legislação  aplicável,  o
órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio
requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

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:

II  -  comunicar  data,  local  e  modo para  realizar  consulta  à
informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à
informação;
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§2o Nas  hipóteses  em que  o  pedido  de  acesso  demandar
manuseio  de  grande  volume  de  documentos,  ou  a
movimentação do documento puder comprometer sua regular
tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do §
1o. (Destaque nosso)

5. A CGU, no processo NUP 23480.026072/2013-50, já se posicionou pela

ausência da negativa de acesso em situação semelhante. Nesse caso, parte da

informação solicitada – a qual abarcava período de onze anos e não estava

digitalizada,  nem consolidada  –  foi  colocada  à  disposição  para  consulta  do

cidadão, com base no art. 15 do Decreto no 7.724/2012. Destaca-se o seguinte

trecho do parecer que fundamentou essa decisão:  

6. Nesse sentido,  fica claro o fornecimento da informação
disponível  por  parte  da  Universidade,  que  se  propôs  a
disponibilizar  o  restante  da  informação,  não  digitalizada,
indicando o local onde a mesma poderá ser encontrada. À
luz do art. 15 do Decreto 7.724/12: 
“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:
I  -  enviar  a  informação  ao  endereço  físico  ou  eletrônico
informado;
II  -  comunicar data,  local  e modo para realizar consulta à
informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à
informação; (...)1

  

6. No recurso à CGU, o cidadão também manifesta insatisfação em relação

à autoridade que decidiu o seu recurso de segunda instância. No entanto, sem

a ocorrência de negativa de acesso à informação, o descumprimento do art.

21, parágrafo único, do Decreto no 7.724/2012, não é questão suficiente para

que esta  Controladoria  conheça do recurso.  O trecho  a  seguir,  extraído de

decisão anterior da CGU, explica essa questão:  

Embora  o  inciso  IV  desse  artigo  apresente  a  situação  de
descumprimento  de  procedimentos  previstos  na  LAI,  não
consta  negativa  de  acesso à  informação pelo  CEX,  o  que
impede a interposição de recurso à CGU. Deve-se perceber
que  as  hipóteses  de  admissibilidade  de  recurso  à  CGU
previstas nos incisos I  a IV devem ser analisadas junto ao

1 BRASIL.  Controladoria-Geral  da  União.  Despacho  no 5205  de  08/07/2013.  Processo  no

23480.026072/2013-50. 
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disposto no caput do art. 16: “Negado o acesso a informação
pelos  órgãos  ou  entidades  do  Poder  Executivo  Federal,  o
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União”.
Na  sistemática  da  lei,  os  incisos  são  “utilizados  como
elementos  discriminativos  de  artigo  se  o  assunto  nele
tratado não puder  ser  condensado no próprio  artigo”2,  ou
seja, os incisos estão vinculados ao enunciado que compõe o
caput  de  um  artigo.  Sendo  assim,  a  hipótese  de
admissibilidade  do  inciso  IV  deve  ser  entendida  de  forma
conjunta com a condição de negativa de acesso prevista no
caput do art. 16. Diante dos esclarecimentos prestados pela
DPU,  citados  no  relatório,  percebe-se  que  todas  as
informações já foram disponibilizadas durante a instrução do
próprio  procedimento  instaurado  pela  Corregedoria,  bem
como pela  resposta  ao  recurso  da  autoridade  máxima da
DPU.  Dessa  forma,  não  existiu  negativa  de  acesso  e,  por
isso, o presente recurso não deve ser conhecido3. (destaque
nosso)

7. O  cidadão  também  apresenta  insatisfação  em  relação  ao

redirecionamento do pedido inicial realizado pela CGU ao MinC. Observa-se, no

entanto, que esse procedimento está em consonância com o art. 11, §1º, III, da

Lei de Acesso à Informação: 

Art.  11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso imediato à informação disponível. 
§  1o Não  sendo  possível  conceder  o  acesso  imediato,  na
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o
pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
III - comunicar que não possui a informação, 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. (destaque nosso)

A justificativa apresentada pela CGU está registrada no e-SIC: 

Prezado cidadão(a),
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da Controladoria-
Geral da União agradece o seu contato.
À  luz  do  que  dispõe  o  Art.  11,  §  1o,  inciso  III  da  Lei
12.527/2011,  informamos  o  reencaminhamento  automático

2 BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República / Gilmar
Ferreira Mendes e Nestor José Forster Júnior. – 2. ed. rev. e atual. – Brasília: Presidência da
República, 2002, p. 80.

3 BRASIL.  Controladoria-Geral  da  União.  Parecer  no 3523  de  05/09/2014.  Processo  no

90513.000047/2014-90. 
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(pelo sistema e-SIC) do seu pedido de informação ao SIC do
Ministério da Cultura, pois o assunto em questão se relaciona
com as atribuições daquele órgão/entidade.
Maiores informações pelo telefone (61) – 2020 7019.
Cordialmente,
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
Controladoria-Geral da União

 8. No recurso à CGU, o cidadão também menciona interesse em realizar

denúncia.  Deve-se  enfatizar  que  a  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI)  não

ampara  formulações  de  consultas,  reclamações,  denúncias  e  pedidos  de

providências para a Administração Pública Federal. A própria LAI fixa os limites

de  seu  escopo:  “informação:  dados,  processados  ou  não,  que  podem  ser

utilizados  para  produção  e  transmissão  de  conhecimento,  contidos  em

qualquer meio, suporte ou formato”, nos termos do inciso I do art. 4o. Ademais,

visando exemplificar o direito de acesso à informação legalmente protegido, o

art. 7o da Lei de Acesso à Informação estabelece que:

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; 
V  -  informação  sobre  atividades  exercidas  pelos  órgãos  e
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e
serviços; 
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.
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9. Ressalta-se ainda que, durante a instrução de outro processo do mesmo

solicitante (NUP 00077.001316/2014-39), a Coordenação-Geral de Atendimento

ao  Cidadão  (CGCID),  integrante  da  estrutura  da  Ouvidoria-Geral  da  União

(OGU/CGU-PR), esclareceu que o cidadão já registrou denúncia a respeito do

tema mencionado no recurso em análise.  

10. Em  seu  recurso,  o  cidadão  também  solicita  que  essa  Controladoria

explique assuntos referentes aos valores do Projeto mencionado em seu pedido

de acesso à informação. Esse objeto configura uma inovação recursal, o que

implica em desrespeito aos trâmites previstos pelas normas que regulamentam

o acesso à informação, conforme o trecho abaixo: 

8.  Deste  modo,  acatar  novo  pedido  em  sede  recursal
implicaria supressão de instâncias, uma vez que não seria
oportunizado à autoridade inicial a satisfação do pedido de
informação do cidadão.  Ademais,  significaria a redução do
prazo de atendimento do acesso à informação, uma vez que
o prazo para a concessão da informação propriamente dita é
de 20 dias (Art. 11, §1º, da Lei 12.527/2011 combinado com
o Art.  15,  §1º  do  Decreto  7.724/2012),  enquanto  o  prazo
definido para apreciação de recursos é de 05 dias (Art. 15,
Parágrafo Único da Lei 12.527/2011, combinado com o Art.
21 do Decreto 7.724/2012, parte final)4.

Conclusão

11. De todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento do recurso, visto que

não consta negativa de acesso à informação.   

12. Por fim, observamos que o recorrido descumpriu procedimentos básicos

da  Lei  de  Acesso  à  Informação.  Dessa  forma,  recomenda-se  orientar  a

autoridade de monitoramento do MinC para que reavalie os fluxos internos no

intuito  de  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  à

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da LAI, em especial

recomenda-se:

4 BRASIL.  Controladoria-Geral  da  União.  Parecer  no 3579  de  09/09/2014.  Processo  no

60502.001215;2014-22. 
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a)  Que  a  autoridade  responsável  por  decidir  o  recurso  de  primeira

instância  seja  diferente  e  hierarquicamente  superior  à  que  emitiu  a

resposta inicial. 

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

instância seja o dirigente máximo do órgão.

AUGUSTO CÉSAR FEITOSA PINTO FERREIRA
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 do

recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto no 7.724/2012, no âmbito

do pedido de informação nº 00075.000031/2015-81, direcionado ao Ministério

da Cultura – MinC.

Gilberto Waller Júnior
Ouvidor-Geral da União - Substituto
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