
COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CMRI

DECISÃO Nº () 1J,z. /2014-CMRI, de 14 de julho de 2014.

RECURSONUP: 00075.000454/2014-11

RECORRENTE: Francisco Henrique Alves

ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA: Controladoria-Geral da União

1. RELATÓRIO

1.1. RESUMO DO PEDIDO ORIGINAL

Cidadão se manifesta nos seguintes termos: "CERTIFICO A CGU, QUE ATÉ O PRESENTE

MOMENTO NÃO RECEBI RESPOSTAAO PEDIDO DO ANDAMENTO DE DENÚNCIA CONTRA A

DPU DA PARíBA (sic). AGUARDADNDO RESPOSTACOM URGENCIA."

1.2. RAZÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE REQUERIDA

Pedido: Informa que a denúncia apresentada encontra-se em fase de triagem e não admite o

pedido, visto tratar-se de manifestação de ouvidoria de espécie reclamação.

1ª Instância: conhece do recurso, mas nega-lhe provimento com fundamento nos artigos 4º e

5º da Portaria 1.613/2012, segundo os quais não será dado acesso a informação relacionada a

denúncia direcionada à CGU enquanto não for dada a decisão final acerca da demanda.

2ª Instância: Afirma que a Lei 12.S27/2011 não dá amparo à pretensão de cobrar conduta da

administração quanto ao andamento de outros processos administrativos, e reafirma a

impossibilidade de dar acesso à informação solicitada, nos termos do art. 7º, !i3º da Lei

12.527/2011, regulamentado, no âmbito da CGU, pela Portaria 1.613/2012.

1.3. DECISÃO DA CGU

Não há

1.4. RAZÕESDO(A) RECORRENTE

Cidadão afirma não concordar com o fato de a sua denúncia estar em triagem, argumenta que

a resposta à sua demanda consitituiria "dados processados". Finalmente, insurge-se contra o

conhecimento parcial do recurso de segunda, nos seguintes termos: "A CGU 'sempre' procura

fazer uma análise justa e IMPACIAL'. 'Esclarecemos que o mesmo foi conhecedo

PARCIALMENTE'. Como que a CGU é impacial e ao mesmo tempo se destaca com

conhecimento parcial?"
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2. ANÁLISE DEADMISSIBILIDADE 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 n2 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 N2 9.784/1999. Pelo conhecimento do

recurso.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

A Comissão Mista não conheceu do recurso uma vez tratar-se de denúncia no âmbito da

competência da CGU, não se vislumbrando ofensa aos preceitos da Lei n2 12.527, de 18 de

novembro de 2011.

4. DECISÃO

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

não conhecer do recurso, 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.
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