
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União

PARECER

Referência: 00075.000097/2015-71

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

Restrição de
acesso:

Sem restrição

Ementa: Certidão de Inteiro Teor do Projeto nº 0510071.Procedimento 
Administrativo.Andamento Processual – Interesse Público – Tentativa de 
Franqueamento de Acesso – Acata-se a Argumentação do Recorrido – 
Conhecido e Desprovido – Recomendação.

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 pública, com base na Lei nº

12.527/2011, conforme resumo descritivo abaixo apresentado:

RELATÓRIO Data Teor
Pedido 31/01/

2015
Solicito certidão com inteiro teor (lei 9.051/95) do pronac 
conforme consta no salicnet

Dados Básicos do Projeto     31/01/2015
          
Identificação  Nº Projeto 0510071 
Nome do Projeto  Afonjá: Ará Gbogbô (O Corpo da Diversidade) 
Cantiga que Menino Canta, Gente Grande Já Cantou
CNPJ / CPF 16.110.611/0001-22    Proponente Cruz Santa do Axé Opô 
Afonjá
Informações complementares
UF do Projeto  BA 
Área Cultural  Artes Integradas      Segmento   Artes Integradas 
Processo   01400.016930/05-58 Mecanismo FNC Enquadramento
 
Situação do Projeto  Dt.Situação  07/07/2006 
Situação:  Aguarda parecer técnico  Providência Tomada: Projeto 
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encaminhado a SEFIC, sugerindo recondução à FCP para emissão de 
parecer quanto aos aspectos do orçamento e enquadramento.
Síntese do Projeto: Visa fortalecer a cultura de matriz africana através 
de homenagens aos mestres populares das Artes do Afonjá tendo como 
referência os estudos e preservação da cultura local, ou seja, suas 
memórias, histórias, saberes e experiências de vida. Período de 
execução: 14/07/2006 a 17/09/2006.
Valores do Projeto em R$
Solicitado R$ 5.715.475,00 Aprovado R$ 0,00 Apoiado R$ 0,00

Resposta
Inicial

27/02/
2015

Informamos que após acionar as Secretarias do MinC e a FCP por onde
o   processo  em  questão   tramitou,  não  conseguimos  localizá-lo
fisicamente,  o  que  possivelmente  pode  ser  justificado  pelas  duas
inundações ocorridas nas dependências do Ministério da Cultura, que
atingiram os nossos arquivos  comprometendo significativamente parte
nosso  acervo.   
O incidente mencionado foi motivo para que o Ministério da Cultura
iniciasse  processo  de  contratação  de  empresa  especializada  para  dar
tratamento  a  todo  o  acervo  documental  do  MinC.   
Não  obstante,  informamos  que  o  processo  em  comento  (Pronac:
0510071)  não  foi  aprovado  pelo  Ministério  da  Cultura,  conforme
espelho  do  SALICWEB  anexo.  

Ainda, pesquisando no Sistema Integrado de Administração Financeira
do  Governo  Federal  -  SIAFI  pelo  número  do  CNPJ  da  instituição
indicada (16110611/0001-22)  foi  possível  observar  que existe  apenas
um convênio desta instituição com o Ministério da Cultura: convênio
(522441), número do processo (01400.006055/2005-15 ou seja, não é o
citado  por  vossa  senhoria),   conforme  espelho  do  SIAFI  anexo.

Ressalta-se  que  o  SIAFI  é  o  Sistema  Integrado  de  Administração
Financeira do Governo Federal que consiste no principal instrumento
utilizado  para  registro,  acompanhamento  e  controle  da  execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal, ou seja, se
este  convênio  tivesse  sido  aprovado  pelo  MinC  os  valores  seriam
obrigatoriamente transferido por meio do SIAFI, o que não aconteceu.

Ressalta-se ainda que pesquisando no Portal dos Convênios – SICONV
(utilizando  o  mesmo  número  de  CNPJ),  localizamos  apenas  um
convênio, contudo, este nem é com o Ministério da Cultura más sim
com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

Recurso à
Autoridade

Superior

27/02/
2015

Idêntico ao pedido inicial.

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Superior

06/03/
2015

Encaminhamos  abaixo  e  também  em  anexo,  resposta  do  Ouvidor  e
também  autoridade  do  artigo  40  do  Ministério  da  Cultura:  

(o  restante  do  texto  complementando  esta  resposta  é  idêntico  ao  da
resposta inicial de 27/02/2015)

Recurso à 06/03/ Encaminho recurso pois a informação recebida não corresponde à 
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Autoridade
Máxima

2015 solicitada.
Aliás, trata-se de um engodo ao enviar um demonstrativo não 
solicitado.
Portanto, a demanda cadastrada no E-SIC (NUP: 00075000097201571)
no Ministério da Cultura que Vs.a  solicita “ ... certidão co inteiro teor 
do PRONAC: 0510071 ...” 

Assim como, Não obstante, "se o projeto" e o processo em comento 
(Pronac: 0510071) não foi aprovado pelo Ministério da Cultura, 
conforme espelho do SALICWEB anexo.

Por isto solicitei Certidão com inteiro teor do PRONAC 0510071, pela 
lei 9.051/95, exclusivamente deste pronac.

E ainda, pela falta de respeito a mim, como cidadão consciente de 
minha solicitação inicial, já que como informado na resposta trata-se 
que o espelho do projeto recebido, "este nem é com o Ministério da 
Cultura más sim com a Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial."

ASSIM, solicito informações que comprove o valor declarado no 
espelho do pronac 0510071, recebido também nesta resposta, e, como 
consta no SALICNET.GOV.BR

Resposta do
Recurso à

Autoridade
Máxima

17/03/
2015

Novamente informamos que, após acionar as Secretarias do MinC e a 
FCP por onde o  processo em questão  tramitou, não conseguimos 
localizá-lo fisicamente, o que possivelmente pode ser justificado pelos 
motivos já citados.

Não obstante, reiteramos a informação de que (de acordo com 
resultados de pesquisas feitas no SALICNET e no SIAFI) o processo 
em comento (Pronac: 0510071 - Processo: 01400.016930/2005-58) não 
foi aprovado pelo Ministério da Cultura e que certamente que não houve
repasse de recursos em função deste processo.

O Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Cultura 
agradece o seu contato e coloca-se à disposição para outras 
informações. 

Recurso à
CGU

17/03/
2015

Solicito recurso a CGU, assim como reitero a denuncia formulada 
anteriormente no site da CGU e enviado por email.

- ASSIM, QUERO SABER DA CGU, QUAL O VALOR INSCRITO 
PELO PROPONENTE NO PRONAC  0510071, na lei 8.813?

 - como não solicitei ao Ministério da Cultura informações sobre o 
convênio (522441), número do processo (01400.006055/2005-15) como
é demonstrado pelo próprio E-SIC/MinC -  "não é o citado por vossa 
senhoria", então qual o motivo de anexarem o  espelho do SIAFI 
referente a este processo não solicitado.
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- se o projeto não foi aprovado, isto não me interessa, quero 
comprovação das informações que constam no SALICNET.GOV, 
conforme o pedido inicial:

Solicito certidão com inteiro teor (lei 9.051/95) do pronac  conforme 
consta no salicnet

(o texto complementar do recurso descreveu  os Dados Básicos do 
Projeto conforme informado no pedido inicial)

CGU solicita
esclarecimen-
tos ao MinC

10/04/
2015

Solicitamos esclarecimentos sobre a possibilidade de se emitir, confor-
me pedido inicial do requerente, a certidão com inteiro teor do PRO-
NAC 0510071, ou seja, sobre comprovação do valor declarado no espe-
lho do Pronac e das informações que constam no salicnet.

Minc
apresenta

esclarecimen-
tos à CGU

13/04/
2015

1. Até o momento não temos a possibilidade de emitir a certidão com
inteiro teor do Pronac 0510071, considerando que o processo físico não
foi encontrado. Salienta-se que as áreas do MinC ainda estão empenha-
das na busca do processo físico, porém, o volume de documento a ser
conferido é considerável. Contudo, certamente que tão logo tal processo
seja localizado, teremos melhores condições de prestar outros esclareci-
mentos.
2. É preciso considerar que o Ministério da Cultura - MinC, por duas
vezes, sofreu com alagamentos por conta das chuvas, em suas depen-
dências. E nas duas oportunidades os arquivos do MinC foram atingi-
dos, motivo pelo qual está em andamento um processo para contratação
de empresa especializada para dar tratamento adequado a todo o acervo
documental do MinC.
3. Contudo, mais uma vez, reforçamos a informação de que tal convênio
nem mesmo chegou a ser firmado, conforme espelhos de consultas no
SIAFI e no SALIC já anexadas ao e-SIC. Assim, uma vez que não hou-
ve repasse de recursos não há a possibilidade de ter ocorrido prejuízo ao
Erário Público.
4. Salvo melhor juízo, certidão de inteiro teor é um resumo dos fatos
ocorridos nos autos, assim, uma vez que ainda não dispomos do proces-
so físico, as informações que temos são aquelas que estão disponíveis
no Salic e que são de livre acesso a qualquer cidadão.
5. Sobre a “comprovação do valor declarado no espelho do Pronac e das
informações que constam no salicnet”, é preciso observar que enquanto
não for encontrado o processo físico não há como confrontar as infor-
mações físicas com as virtuais, ou seja, não há como acessar a íntegra
do processo físico e nem precisar se as informações cadastradas no Salic
contém alguma inconsistência.
6. Novamente, salienta-se que as áreas do MinC ainda estão empenha-
das na busca do processo físico, porém, o volume de documento a ser
conferido é considerável. Contudo, certamente que tão logo tal processo
seja localizado, teremos melhores condições de prestar outros esclareci-
mentos.
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É o relatório, em síntese. Sua versão completa está disponível no sistema e-SIC, no site
www.acessoainformacao.gov.br.

Análise 

2. Registre-se que o Recurso foi apresentado perante a CGU de forma tempestiva e recebido na

esteira do disposto no caput e §1º do art. 16 da Lei nº 12.527/2011, bem como em respeito ao prazo

de 10 (dez) dias previsto no art. 23 do Decreto nº 7724/2012, 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 n.º 7.724/2012, observa-se que faltaram nas

respostas do órgão recorrido as indicações dos cargos das autoridades superiores a quem os recursos

deveriam ser dirigidos; e os nomes e cargos das autoridades superiores que assinavam as respostas

dos recursos. A resposta do recurso em 2ª instância não tem indicação de assinatura do ministro e

foi  postada  no  dia  17/03/2015,  um  dia  após  o  vencimento  do  prazo  estabelecido  pelo  e-SIC

(16/03/2015).

4. Quanto à análise de mérito, observa-se que o órgão recorrido repassou as informações de

que dispunha em seus arquivos e sistemas. Atendeu-se ao que preceitua a Lei 12.527/2011 em seu

Art. 7º, com especial atenção ao seu inciso II. Entretanto, as informações de que o órgão dispõe são

limitadas, pois o processo físico não foi encontrado devido a alagamentos nas dependências do

MinC, incluindo em seus arquivos. Sendo assim, não há como o MinC emitir certidão de inteiro

teor e confirmar a veracidade dos dados registrados nos sistemas eletrônicos, conforme bem esclare-
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ceu à CGU em 13/04/2014 (vide relatório desse parecer). O MinC ressaltou oportunamente que o

convênio referente ao processo em pauta não foi firmado. Ou seja, “não há a possibilidade de ter

ocorrido prejuízo ao Erário Público”, dedução preciosa para um requerente que deseja proteger o

patrimônio público.

5. Com relação à reiteração de denúncia encaminhada à CGU pelo requerente (em “Recurso a

CGU” de 17/03/2015 – vide relatório), não há que se tratar do assunto neste parecer, visto que o

pleito foi encaminhado à CGU pelos canais apropriados. Ressalta-se que este parecer trata de acesso

a informação. Pedidos de informação devem ser registrados no sistema eletrônico e-SIC do Gover-

no Federal ou perante comparecimento pessoal ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do ór-

gão ou entidade da qual se deseja obter a informação. Outros pleitos, tais como denúncias, críticas e

sugestões são tratados por meio de outros canais de contato com o Governo Federal. 

Conclusão

6.  De todo o exposto,  opina-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, visto que o

órgão recorrido repassou as informações sob sua custódia.

7. Por fim, observamos que o recorrido descumpriu procedimentos básicos da Lei de Acesso à

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

reavalie  os  fluxos  internos  para  assegurar  o  cumprimento  das  normas  relativas  ao  acesso  à

informação,  de  forma  eficiente  e  adequada  aos  objetivos  legais,  em  especial  recomenda-se  o

seguinte:

a) Informar, em suas respostas ao cidadão, a autoridade que tomou a decisão (nome e cargo), a

possibilidade de recurso, o prazo para propor o recurso e a autoridade competente (cargo)

para apreciar o recurso;

b) O recurso em 2ª instância deverá ser assinado pelo dirigente máximo do órgão.

c) Responder aos recursos tempestivamente conforme prazos estabelecidos pelo e-SIC.

PAULO CÉSAR MIRANDA BRUNO

Analista de Finanças e Controle
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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 conhecimento e desprovimento do recurso interposto, nos termos

do art.  23 do referido  Decreto,  no âmbito  do pedido de  informação nº  00075.000097/2015-71,

direcionado ao Ministério da Cultura - MinC.

LUIS HENRIQUE FANAN

Ouvidor-Geral da União
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Folha de Assinaturas

Referência: PROCESSO nº 00075.000097/2015-71

Documento: PARECER nº 1002 de 17/04/2015

Assunto: refere-se a instrução de recurso da LAI

Ouvidor

Assinado Digitalmente em 17/04/2015

GILBERTO WALLER JUNIOR

Signatário(s):

aprovo.

Relação de Despachos:

Assinado Digitalmente em 17/04/2015

Ouvidor

GILBERTO WALLER JUNIOR

Este despacho foi expedido eletronicamente pelo SGI. O código para verificação da autenticidade deste 

documento é: c9e92b52_8d24742ffea3db0
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