
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO Nº OJ O i" /2014-CMRI, de 29 de maio de 2014.

RECURSONUP: 00075.000407/2014-77

RECORRENTE: Sergei Teixeira Flores

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da União

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Sobre processo de acesso à informação instruído na CGU, cidadão manifesta-se nos seguintes

termos: "- Quais informações foram solicitadas ao CEFET/RJ como esclarecimentos adicionais?

Quais foram as respostas na íntegra?"

1.2. RAZÕESDO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: CGU atende à demanda, confirmando as informações prestadas ao processo NUP

00075.001678/2013-69, acerca de tratativas telefônicas e trocas de correios eletrônicos com

interlocutor da entidade recorrida. A resposta encaminha conteúdo de CD enviado pelo

recorrido, bem como o texto dos correios eletrônicos trocados de parte a parte.

l' Instância: Diante de inovação no objeto do pedido, a CGU não o conhece.

2' Instância: Diante de inovação no objeto do pedido, a CGU não o conhece. Aduz, ainda, que a

informação solicitada na inicial lhe foi plenamente entregue, como é possível atestar pelo

recibo assinado sem ressalvas na ocasião.

1.3. DECISÃO DA CGU

Não há.

1.4. RAZÕESDOIA) RECORRENTE

Seria de má índole minha assinar com ressalvas.

Recebi da mesma pessoa que me entregou a ORIENTAÇÃO de que caso não estive completo

Cidadão se manifesta nos seguintes termos: "Na ocasião não pude verificar o conteúdo do CD,

pois tem muitos dados.

para voltar a me comunicar com a CGU.

Assim o fiz.
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Seria de boa índole da CGU enviar por anexo os registros, pelo menos, dos originais dos

diplomas solicitados, pois há quase uma ano venho tentando obter.

Desta forma a CGU demonstraria transparência, ÉTICAe eficiência quanto às demandas da LAI,

pois o CEFET/RJe o MEC não responderam a estas solicitações de forma íNTEGRA, PRIMÁRIA E

AUTÊNTICA.

Não é uma solicitação difícil, mas bastante esclarecedora e importante.

Merece maiores esclarecimentos, pois todos negam esta informação. Por quê?"

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 dos recursos conferidos pelo artigos 22 a 24 do

Decreto nQ 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 NQ9.784/1999. 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 nQ12.527, de 18

de novembro de 2011.

4. DECISÃO

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

conhecer do recurso.

5. PROVIDÊNCIAS

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

da presente decisão.
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