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TRANSPARÊNCIA NO BRASIL 



 Novas regras para a classificação de documentos e informações e para 
os graus de sigilo: Limita as hipóteses e prazos de sigilo 

 Divulgação proativa de informações, com a disponibilização na 
internet, independentemente de requisição. Incluindo remuneração 
individual de servidores/empregados públicos (Transparência ativa) 

 Criação do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, para o 
atendimento a requisições. (Transparência passiva)  

 Estruturação de procedimentos e instâncias recursais em caso de 
negativa de acesso. 

 Responsabilização dos órgãos, entidades e agentes públicos. 

 Exclusão das informações protegidas por sigilos legais específicos 
(fiscal, bancário, comercial, mercado de capitais, profissional, 
industrial, de justiça, etc) 

 

Aspectos gerais da Lei 
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TRANSPARÊNCIA ATIVA  

 Reduz a demanda de solicitação de 
acesso 

 Facilita o acesso à informação por parte do cidadão. 

 Minimiza significativamente o trabalho e 

os custos de processamento e 
gerenciamento dos pedidos 



• Divulgação do conteúdo em seção específica sobre Acesso à Informação 
disponível nos sites dos órgãos/entidades. 

 
• Os órgãos/entidades devem disponibilizar, na primeira página do seu site, 
“banner padrão” que dá acesso à página específica.  

 
 
 
 
 

• Novo padrão da barra superior para aplicação em todos os sites do 
Governo Federal.  

 
 

• CGU disponibilizou GUIA para criação da Página, com detalhamento das 
nomenclaturas e conteúdos a ser ofertados. 

Transparência ativa no Poder 
Executivo Federal  



Efeitos da LAI - Exemplos de abertura de 

dados no Governo Federal 

 Publicação da remuneração individualizada de todos os 
servidores civis e militares, inclusive jetons. 

 

 Banco Central passa a divulgar os votos individuais dos 
diretores nas decisões do COPOM e, posteriormente, 
disponibiliza em transparência ativa os documentos 
técnicos (apresentações de conjuntura) de 1999 a 2008; 

 

 Ministério da Defesa anuncia que, em levantamento 
realizado no âmbito da implementação da LAI, foram 
localizados documentos sigilosos produzidos entre 1946 e 
1991 pelo extinto Estado Maior das Forças Armadas e que 
disponibilizará as informações 

 



Efeitos da LAI - Exemplos de abertura de 

dados no Governo Federal 
 MPOG lança documento “Padrão de Dados - Integração de 

Protocolos do Governo Federal”, que estabelece diretrizes e 
padrões para a divulgação de dados pelos órgãos públicos 
federais. 

 Ministério das Comunicações passa a divulgar na internet 
lista consolidada e organizada das sanções aplicadas às 
emissoras de rádio e TV. 

 ENEM: disponibilização aos candidatos do acesso à 
correção das provas de redação. 

 INEP disponibiliza o acesso, via download ou CD, a 
microdados sobre educação, inclusive do Enem, de diversas 
pesquisas e avaliações. 



Transparência Passiva 
                                                        
        

                                                 

 

imediatamente ou 

 

 20 dias (pror. +10) 
 Pedido não precisa ser motivado, apenas conter a identificação do 

requerente (nome, endereço, número de identificação válido) e a 
especificação da informação 

 Serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito, salvo cópias 
de documentos, mídias e custo de envio 

 Criação do Serviço de Informações ao Cidadão em todos os órgãos e 
entidades 

 Decisão negativa de acesso deve ser motivada 
 O direito de acesso não abrange sigilos legais outros (fiscal, bancário, 

comercial, profissional, industrial, de justiça, etc) e as informações de 
empresas privadas e pessoas físicas obtidas pelos órgãos públicos de 
controle e regulação e supervisão da atividade econômica.  

Pedido de 
informação 

Resposta 
 



Pedido de Acesso à Informação  
 

 
Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de 

acesso à informação.  
 

O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em 
meio eletrônico e físico, no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e 
entidades.  
 

É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de 
acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato 
telefônico, correspondência eletrônica ou física.  

 
O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do 

pedido ao SIC.  
 
 



Pedido de Acesso à Informação 
 

O pedido de acesso à informação deverá conter:  
I - nome do requerente; 
II - número de documento de identificação válido; 
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação 
requerida;  
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento 
de comunicações ou da informação requerida.  

 
 Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 

I - genéricos; 
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou 
consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou 
tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou 
entidade.  



Recursos 

Recurso administrativo à autoridade superior àquela que 
proferiu a decisão impugnada (1ª instância) 

Recurso à autoridade máxima (2a instância) 
Reclamação contra omissão de resposta a pedido de 

acesso a informação – à autoridade do art. 40 da LAI 
Recurso à CGU (3a instância) 

Recurso de mérito - desclassificação 
•Ministro de Estado da área (2ª instância) 

•Comissão Mista de Reavaliação de Informações (3ª 
instância) 

 



Homepage 



Tornar a obrigação legal de prestar 

informação numa inestimável 

oportunidade de se comunicar 

Principal desafio das Ouvidorias 

com a LAI 



O papel das ouvidorias consiste no exercício das 
seguintes funções: 
 
1. Ouvir e compreender as diferentes formas de 
manifestação como pretensões normativas legítimas. 
 
2. Reconhecer os cidadãos, sem qualquer distinção, 
como sujeitos de um sistema de direitos e qualificar 
suas expectativas como pretensões constitucionalmente 
adequadas, sobretudo, para que o Estado possa 
decodificá-las como oportunidades de melhoria. 
 
3. Responder aos cidadãos e, principalmente, 
demonstrar os resultados produzidos em razão da 
participação organizada (no âmbito da ouvidoria). 



Desafios à implementação da LAI 

I - Mudança de cultura: conscientização e capacitação de agentes 
públicos 
As respostas já sinalizam que a Lei de Acesso vai sendo 
compreendida como uma oportunidade de comunicação entre 
servidores e cidadãos para além de uma “mera” obrigação de prestar 
informações. Dois exemplos: 

 
1º) recursos que não podem ser “conhecidos” porque foram 
apresentados fora do prazo, mas que são respondidos: caso do 
primeiro recurso de 2º grau da CGU; 
 
2º) Respostas detalhadas sobre a gestão interna dos órgãos públicos 
Pedido: Listagem de todas as remoções ocorridas na CGU nos últimos 5 
anos, incluindo origem, destino e motivação. CGU entregou ao cidadão as 
seguintes informações/documentos: 



Desafios à implementação da LAI 

II - Aprimoramento dos processos de gestão da informação: melhoria 
dos procedimentos de registro, trâmite e arquivamento de 
documentos informações. A Lei de Acesso qualificou e alavancou o 
trabalho de “gestão da documentação” (CF, art. 216, §2º) 
fortalecendo, por exemplo, o processamento eletrônico de 
documentos e informações. Merecem destaque: 

 
1º) desenvolvimento do e-SIC no âmbito da CGU; 

 
2º) trabalho de elaboração de manuais para adequar, padronizar e 
qualificar o atendimento ao cidadão: caso da cartilha do Minicom e 
do Manual de Procedimentos da AGU. 



Desafios à implementação da LAI 

III - Promoção da cidadania e de direitos fundamentais: incremento 
da participação democrática por meio da valorização de instituições 
já existentes (como as ouvidorias públicas) e incremento das 
demandas por “acesso” a outros direitos constitucionais como 
seguridade social e saúde (como revela a lista de órgãos mais 
demandados). Destacando-se:  
 
1º) aos órgãos mais demandados destinam-se quase que 
exclusivamente solicitações sobre serviços (“como faço para me 
aposentar?” ou “a empresa X é seguradora cadastrada?”) visando 
garantir direitos. Considerando que o número de recursos a esses dois 
órgãos é ínfimo (somados não chegam a 10, até 26/06) parece que as 
pessoas estão recorrendo à LAI porque lhes parece o meio mais 
rápido para alcançar o que necessitam. 



Desafios à implementação da LAI 

III - Promoção da cidadania e de direitos fundamentais:  
 
 
 
 
 
 
 
2º) reestruturação das ouvidorias públicas federais tendo em vista, 
sobretudo, implementação da transparência passiva. Metade das 170 
ouvidorias federais receberam novas atribuições decorrentes da LAI, 
como a gestão dos SICs. 



LAI COMO FONTE DE NOTÍCIAS 



www.cgu.gov.br/acessoainformacao 
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