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1 RELATÓRIO

1.1 RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão solicita cópia do Processo Nº 80000.033872/2015-88. Ademais, encaminha em anexo

procuração autenticada a qual outorga ao requerente poderes para representar outro cidadão

perante a administração pública.

1.Z RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: Órgão esclarece que o processo nº 80000.033872/2015-88 (número do Ministério das

Cidades) refere-se ao Ofício nº 28109/2015/5FC/MTFC-PR, de 04/12/2015, cópia encaminhada em

anexo, por meio do qual a Controladoria encaminhou à Secretaria Nacional de Habitação do

Ministério das Cidades (5NH) CO com os resultados das fiscalizações realizadas pelo MTFC nos

municipios selecionados no 1º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos. Além disso,

informa o Iink para acesso a todos os relatórios encaminhados, uma vez que foram publicados.

1ª Instância: Órgão reitera as informações prestadas na resposta inicial e não conhece o recurso, por

entender que as informações foram disponibilizadas.

2ª Instância: Instituição esclarece que não é possível a disponibilização de todo o processo "capa a

capa". Isso porque, embora composto por documentos produzidos pela Controladoria-Geral da

União, não está na sede do MTFC, mas no Ministério das Cidades. Todavia, em contato com aquele

Ministério, o Órgão confirmou a informaçao de que o processo é composto apenas do ofício e dos

relatórios já disponibilizados. Além disso, no que tange ao conteúdo do CD, ressalta que foi

identificada a necessidade de correção da informação prestada em sede de 1ª instância e

encaminhou mensagem eletrônica com a indicação correta dos relatórios.

1.3 DECISÃO DO MTFC

Não há.

1.4 RAZÕES DO (A) RECORRENTE
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Cidadão se manifesta afirmando que o primeiro contato foi realizado junto ao Ministério das

Cidades, o qual informou não poder fornecer cópia do referido processo por se tratar de relatório

produzido pela Controladoria-Geral da União, razão pela qual deveria direcionar o pedido

diretamente ao órgão. Deste modo, formulou um novo depedido de Acesso à Informação destinado

ao MTFC, e em resposta ao requerimento foi fornecida cópia do Ofício bem como de "elementos"

que compoem o processo. Na interposição do recurso o cidadão alega que solicitou cópia integral, e

em resposta, recebeu ratificação de que os anexos que haviam sido enviados estavam errados, e

haveria o envio de novas informações, porém, os autos do processo se encontram no Ministério das

Cidades, oportunidade em que não poderia, ser fornecida a cópia integral. Nesse sentido, encontra-

se há mais de 60 dias sem resposta acerca de seu requerimento.

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, verifica-se que não houve negativa de acesso à informação, uma vez que as informações

solicitadas foram disponibilizadas. Observa-se, portanto, ausência de requisito de admissibilidade de

que trata o art. 16, g3º da Lei 12.527/2011. Pelo não conhecimento do recurso.

3 ANÁLISE DO MÉRITO

A Comissão Mista não analisou o mérito. Não conheceu do recurso por ausência de interesse de agir,

dado que ausente a negativa de acesso às informações solicitadas.

4 DECISÃO

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

conhecer do recurso, dado que ausente a negativa de acesso às informações solicitadas.

5 PROVIDÊNCIAS

À Secretaria da CMRI para cientificação do

Fiscalização e Controle, da presente decisão.

recorrente, MTFC e Ministério da Transparência, f
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