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COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO N2 0118/2016-CMRI, de 02 de maio de 2016.

RECURSONUP: 00075.000081/2016-40

RECORRENTE: Hélio Barreto dos Santos Filho

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: BACEN - BANCO CENTRALDO BRASIL

1 RELATÓRIO

1.1 RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão se manifesta nos seguintes termos:

"O presente recurso não está dentre os possiveis de acessar no sistema de recursos, e, está elencado

como recurso próprio à falta de informações do processo de deseststização do BESC,e pagamento de

credores de responsabilidade do Banco Central e não pago, embora litigioso, tornando a obrigação

de prestação de informações das atividades próprias devidas ao contribuinte e respondida em

desacordo com o pedido, não havendo alternativa, por conta de recalcitrância da autoridade

responsável em prestar contas aos credores de suas obrigações legais não cumpridas nem satisfeitas,

na forma da lei de desestatização, somente resta rebater as notas de assessoria jurídica do Banco

Central aceitas pelo Presidente da entidade como razões de decidir, porque desobrigam de prestar

informações as autoridades que tem a obrigação legal de satisfazer a necessidade de prestação de

contas e resgate de valores investidos e não pagos por omissão dolosa do Banco Central, requerendo

as providências de acesso as informações sonegadas indevidamente."

1.2 RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: Órgão informa que não foi possível compreender o pedido.

i' Instância: Órgão alega que o recurso não atende ao disposto no art. 15 da Lei n° 12.527/2011 e

acrescenta que foram incluídas inovações em fase recursal o que enseja o registro de um novo

pedido de informações. Além disso, esclarece que o objeto do pedido já está sendo analisado no

processo de n2 18600.000010/2016-17.

2' Instância: Órgão nega provimento ao recurso, com fundamento no disposto no art. 12, inciso 111,

do Decreto n2 7.724/2012.

1.3 DECISÃO DA CGU

NÃO CONHECIMENTO. A CGU acatou o argumento do recorrido e considerou que o pedido de

acesso não possui especificação de forma clara e precisa, não sendo possível inferir o seu objeto.
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Além disso, considerando que o requerente parece utilizar-se do sistema e-Sic para fazer

manifestação de ouvidoria, este foi informado acerca da possibilidade de registrar sua manifestação

no Sistema e-Ouv.

1.4 RAZÕES DO (A) RECORRENTE

Cidadão reitera seu pedido inicial e acrescenta que:

"Ainda que o texto muito estudado e fundamentado estivesse em situação de concordância, apesar

do profundo respeito com que foi tratado, estaria o recorrente em situação de não recorrer, todavia,

como os processos em trâmite no STF e STJsobre a matéria, com parecer da PGR do MS 338S1 STF

utilizado no STJ, dando conta da existência de direitos dos investidores, os quais, a prova de

esclarecimento consta dos anais de administração da federalização do BESC pelo Banco Central do

Brasil. Para se ter um ideia muito simples, além da legitimidade, o acesso a referidas informações

dará conta da fraude no regime contábil, no que tange à comprovação de que o BESCsempre foi

superavitário e foi determinada adulteração de dados para estar em situação de déficit, e, alimentar

o direito em verdade inexistente de federalização, neste sentido, o Recorrente é advogado de

clientes que assinaram sob ameaça dos empregos, tais fraudes internamente no BESC, por

determinação do Banco Central, e, tal prova (interna no BACEN - Diretoria de Desestatização, à época

sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Pereira, que praticou os atos que agora precisam ser

apresentados em juízo) é essencial à comprovação do direito.

Fato que se repete com a adulteração de dados com respeito ao valor das ações antes da

incorporação BESCBB, que por duas ocasiões foram excluídas três casas de zeros da quantidade de

ações e o valor das ações respectivas deveria ter permanecido o valor correto, que foi igualmente

excluídas casas de zeros, em depreciação fraudulenta que servíu de base para a incorporação.

Note-se que o BESC sem incorporação de nenhum ativo que justificasse, entre a federalização e

incorporação, passou a ter a escrita contábil superavitária, de modo que os documentos requeridos

na forma da lei, são essenciais, e, sua sonegação constitui crime de natureza funcional e contra o •

sistema financeiro, requer, pois, revisão e provimento para acesso aos dados da federalização BESCe

\

CGU tenha o acervo, para, após, comprovado o alegado e o direito ao acesso as informações ora

incorporação Besc Banco do Brasil, internos ao Banco Central. J .

Para se ter certeza das informações criminosas aqui prestadas, requer, que a CGU determine ao ~,(})

Banco Central o acesso a referidos arquivos e pastas físicas e digítais, de modo a que previamente a' O
I

recorridas sejam estas informações liberadas ao recorrente por ser de plena justiça."
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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 do recurso conferido pelo artigo 24 do Decreto nº 7.724/2012.

O interessado é o legitimado para recorrer nos termos do inciso 111 do art. 63 da Lei Nº 9.784/1999.

Contudo, uma vez que o pedido não contém especificação, de forma clara e precisa, da informação

requerida, em desacordo com o disposto no inciso 111, art. 12.do Decreto 7.724/2012, que

regulamenta a Lei da Acesso à informação. Pelo não conhecimento do recurso.

3 ANÁLISE DO MÉRITO

A Comissão Mista não analisou o mérito. Não conheceu do recurso, uma vez que o pedido não

cumpre o disposto no inciso 111, art. 12.do Decreto 7.724/2012.

4 DECISÃO

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

conhecer do recurso, uma vez que o pedido não cumpre o disposto no inciso 111, art. 12.do Decreto

7.724/2012.

S PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do recorrente, Banco Central do Brasil-BACEN e

Controladoria-Geral da União-CGU, da presente decisão.

MEMBROS

Ministério da Justiça
Presidente

es, da Igualdade

dos Direitos Humanos
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