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COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO N2 &7~.?3 /2014-CMRI, de 25 de abril de 2014.

RECURSONUP: 0007S.000333/2014-79

RECORRENTE: Sergei Teixeira Flores

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da União-CGU

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão solicita, relativamente ao NUP 23480001814201415:

"- Como fazer registro de recurso à CGU, sendo que o requerido já o fez?

- Existe esta possibilidade segundo a LAI?"

1.2. RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: Informa que, devido à falha no e-SIC observada, o recorrente poderá interpor recurso

por meio do e-mail do 51Cda CGU, informando, ainda, o prazo para a sua interposição.

1ª instância: Visto que o cidadão passa a solicitar correção do "erro" do sistema, a CGU nega

conhecimento ao recurso, informando, todavia, que está adotando as providências necessárias

para solucionar a questão.

2ª instância: A CGU afirma que, após análise preliminar, constatou-se não ter ocorrido falha do

Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), mas um erro de terceiro, ainda não

comprovado, que supostamente teria acionado sem justificativa a função de recorrer à CGU.

Por isso, quanto à possibilidade de cancelamento do registro do recurso feito por meio do e-

SIC no NUP 23480.001814/2014-15, em 11/03/2014, informam que não é possível cancelá-lo,

pois se trata de fato relevante a ser analisado no âmbito daquele processo administrativo.

Ressalta, ainda, que, quando o NUP 23480.001814/2014-15 for avaliado pela CGU, esta irá

considerar as informações já prestadas pelo recorrente neste processo administrativo. Por fim,

recordou que a Controladoria propôs ao recorrente, por meio de contato telefônico, a

realização de uma mediação das divergências existentes com o CEFET-RJ; e que este não

manifestou interesse nessa medida. Por fim, decide pelo não conhecimento do pedido, dado

que a Lei 12.527/2011 não tem em seu escopo a solicitação de providências à Administração.

1.3. DECISÃO DA CGU

Não há.
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1.4. RAZÕESDOIA) RECORRENTE

Cidadão afirma que "Os contatos e intermediações podem ser feitos de forma transparente,

pois é assim que considero ser uma atitude ética, característica desta Controladoria. Como

resolver amigavelmente quem não responde adequadamente pela Lai?" Por fim, anexa "prova

de que o requerido não presta as ínformações solicitadas". Trata o anexo do Parecer CGU nº

195, de 05/02/2014, que opina pelo não conhecimento dos recursos interpostos pelo cidadão

em face do CEFET, como resultado de manifestação expressa do requerente para que os

processos fossem cancelados.

2. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

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

forma, tempestívo. 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 Lei Nº 9.784/1999. Pelo conhecimento do

recurso.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

No mérito, a Comissão Mista analisou as razões do recorrente e da decisão recorrida (CGU) e,

em que pese a manifestação do recorrente em sentido contrário, deliberou pela manutenção

da decisão da Controladoria, não se vislumbrando ofensa aos preceitos da Lei nº 12.527, de 18

de novembro de 2011.

4. DECISÃO

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

conhecer do recurso, e no mérito não lhe dar provimento com fundamento nas razões

consignadas supra.

S. PROVIDÊNCIAS

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

da presente decisão.

MEMBROS
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