
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO N2 OJ,t 1 /2014-CMRI, de 14 de julho de 2014.

RECURSONUP: 00075.000117/2014-23

RECORRENTE: Clayton Ribeiro Grilo

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da União

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão informa haver feito pedido de acesso à informação para o IFSP. Havendo este instituto

sido omisso, recorreu à CGU em recurso de Reclamação, o qual ensejou decisão de provimento

deste órgão. Em seu pedido, que se torna claro somente no recurso de primeira instância,

insurge-se o cidadão contra a resposta do IFSP prestada no processo original, o qual já se

encontrava em análise pela CGU.

1.2. RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: A CGU alega que, inexistindo pedido de informação na manifestação do cidadão, dela

não conhece. No entanto, informa que, em cumprimento da decisão do recurso de reclamação

interposto nos autos do processo 23480.034223/2013-43, o IFSP inseriu resposta no sistema e-

SIC.

1ª Instância: Reafirma as informações prestadas na resposta originai.

2ª Instância: Reitera as informações já prestadas, e afirma que a demanda encontra-se fora do

escopo da Lei 12.527/2011, e informa que questões atinentes ao mérito do recurso interposto

nos autos do processo 23480.034223/2013-43 serão analisadas naqueles autos.

1.3. DECISÃO DA CGU

Não há.

outro caminho quais os passos para ter incentivos à inovação e à pesquisa científica e ~

tecnológica no ambiente produtivo alem das icts para o INVENTOR INDEPENDENTE". ~

~r1

1.4. RAZÕES DOIA) RECORRENTE

Cidadão manifesta-se nos seguintes termos: "ola solicito um pedido de informaçao.lei 10973 .

adoção de sua criação por ICT no caso de todas as icts decidir nao conceder a adoção qual e o



2. ANÁLISEDEADMISSIBILIDADEDORECURSO

o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias da ciência da decisão, sendo, dessa

forma, tempestivo. O recorrente utilizou-se dos recursos conferidos pelo artigos 22 a 24 do

Decreto nº 7.724/2012, não havendo supressão de instância. O interessado é o legitimado

para recorrer nos termos do inciso 111 do art. 63 da LeiNº 9.784/1999. Noentanto, a demanda

por apuração de denúncia foge ao escopo da Lei 12.527/2011. Pelo não conhecimento do

recurso interposto.

3. ANÁLISEDOMÉRITO

AComissão Mista não analisou o mérito. Não conheceu do recurso interposto visto tratar-se

de pedido fora do escopo da LA!.

4. DECISÃO

AComissão Mista de Reavaliação de Informações decidiu, por unanimidade dos presentes, não

conhecer do recurso.

5. PROVIDÊNCIAS

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

da presente decisão.
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