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�  Justificativa  

A Lei de Acesso a Informação inaugura um novo paradigma na cultura 
da Administração Publica Brasileira (Executivo, Judiciário, Legislativo) 
ao alterar a forma de tratamento, disponibilização, circulação das 
informações oficiais destinadas não só à sociedade brasileira, mas às 
inter-relações entre as funções do Estado ao impactar não somente 
suas relações para com a sociedade civil, mas ao otimizar a 
comunicação via governo eletrônico (simplificação da linguagem). A 
edição daquele diploma normativo expressa uma ação legislativa no 
contexto do movimento global do Open Data e suas conexões com as 
politicas de desenvolvimento econômico – social.  

	  

 

 

 



�  Histórico do movimento Open Data. 

�   Lei de Acesso a Informação  e seu impacto sobre a federação (executivo, legislativo e 
judiciario e outros. 

�  A circulação da informação intra/inter governo e sociedade  

�  Simplificacão da linguagem. 

�   O papel da tecnologia da informação na atividade de controle. 

�  Os processos decisórios e atividade de planejamento e a  Regulamentação da LAI.  
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO BRASIL

A Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Aces-
so à Informação (LAI), trata de assuntos de interesse 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e também 
dos Municípios. Como a própria Constituição Federal 
de 1988 prevê, todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos tanto informações de seu interesse particular, 
quanto de interesse coletivo ou geral, lembrando-se 
sempre que algumas exceções existem para a própria 
segurança da sociedade e do Estado. Importante tam-
bém lembrar que esta Lei inclui toda a Administração 
Direta e Indireta1, considerando aqui também as enti-
dades controladas direta ou indiretamente pelos Mu-
nicípios. 

A quem mais a lei atinge?

�����������������������Ƥ�������������������������ǡ�
para realização de ações de interesse público, recursos 
públicos diretamente do orçamento ou por meio de 
auxílios sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 
convênios, acordo, ajustes ou por outros meios pareci-
dos . Nesse caso, tais entidades devem tornar público 
tudo o que se refere aos recursos públicos recebidos e 
à sua destinação.

1Administração Direta: composta 
pelos órgãos diretamente ligados ao 
poder central, federal, estadual ou 
municipal. 

Administração Indireta: entidades 
criadas para realizar atividades de 
governo de forma descentralizada. 

2 Diretrizǣ����������Ǣ���������������
alcançadas.
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Histórico	  do	  movimento	  Open	  Data-‐Dados	  Abertos	  

�  Fonte: Open Data for development in Latin America and Caribean 

�  A disseminação da informação governamental em formatos abertos, acessíveis e estruturados 
tem o potencial de aumentar substancialmente a transparência e a prestação de contas no que 
tange a elaboração e execução de políticas públicas, além de abrir portas para a ampla 
participação da sociedade nesse processo. Deste modo, a abertura de dados e o maior 
reconhecimento das demandas da população que advém desta abertura têm papel importante 
para promover a igualdade social e a eficácia da administração pública. 

�  Foi pensando nisto que o W3C Brasil e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) encabeçaram um projeto sobre o impato e o potencial dos dados abertos para 
as políticas públicas na América Latina e Caribe, financiado pelo Centro Internacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Canadá (IDRC). 

�  OD4D – Open Data for Development apresenta-se como uma iniciativa que busca ampliar o 
conhecimento existente sobre Dados Abertos e seu potencial de melhorar a qualidade das 
políticas públicas na América Latina e Caribe e incentivar o desenvolvimento econômico local. 
Também quer constituir uma plataforma de diálogo e intercâmbio entre os atores (governos, 
cidadãos, desenvolvedores, acadêmicos, etc) que conduzem o debate sobre o assunto, na 
região como no mundo. 

	  

	  

	  

 



Histórico	  do	  movimento	  Open	  Data-‐Dados	  Abertos	  

 

 

h0p://www.data.gov/opendatasites	  



Lei	   de	   Acesso	   a	   Informação	   	   e	   seu	   impacto	   sobre	   a	   federação	   (execuBvo,	  
legislaBvo	   e	   judiciário	   e	   enBdades	   sem	   fins	   lucraBvos	   que	   recebam	   recursos	  
públicos).	  

	   A	   posição	  do	  CNJ	   antes	   da	   eficácia	   da	   LA	   via	  Resolução	  n.	   102/2009	  do	  CNJ	  
(dispõe	  sobre	  a	  obrigatoriedade	  da	  publicação	  pelos	  tribunais	  via	  internet)	  	  

1.  Informações	  sobre	  a	  gestão	  orçamentária	  e	  financeira	  
2.  Quadro	  de	  pessoal	  e	  estrutura	  de	  remuneração	  de	  magistrados	  e	  servidores.	  	  
3.  Todos	   os	   seus	   gastos,	   inclusive	   despesas	   com	   passagens,	   diárias,	   contratação	   de	  

serviços	  e	  obras.	  
�  A	   Portaria	   n.	   156/2010	   determina	   o	   prazo	   de	   três	   dias	   para	   as	   unidades	   do	   CNJ	  

responderem	  às	  demandas	  da	  Ouvidoria	  do	  Órgão	  

Fonte:	  Site	  do	  CNJ	  

 



Lei	   de	   Acesso	   a	   Informação	   	   e	   seu	   impacto	   sobre	   a	   federação	   (execuBvo,	  
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INFORMAÇÕES: ACESSO E DIVULGAÇÃO

No contexto dessa Cartilha, precisamos lembrar que 
o poder público deve garantir uma gestão transparente 
da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
������� �Ǣ������ ������������ �ǡ�����������Ǧ�������
���������������ǡ����������������������������Ǣ������ ��
da informação sigilosa e da informação pessoal, obser-
vada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade 
e eventual restrição de acesso. 

Além disso, é importante lembrar que a LAI deve 
divulgar o registro das competências e estrutura orga-
nizacional, endereços e telefones das respectivas uni-
������������������������������������ï�����Ǣ�����������
de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
Ƥ������������������������Ǣ��������Ù����������������
a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os contratos re-
��������Ǣ������������������������������������������-
������ǡ��Ù��ǡ���������������������×�� ��������������Ǣ�
e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

O que mais a LAI não abrange?

O tratamento de informação sigilosa resultante de 
tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às 
normas e recomendações presentes nesses instrumen-
tos. 

Fique 
de olho 

É dever do 
Estado 
garantir o  
direito  de acesso à 
informação, através 
de mecanismos 
objetivos e ágeis, 
de forma 
transparente, clara 
e em linguagem de 
fácil compreensão.

A 
informação 
deve 
sempre ser 
primária, 
íntegra, 

autêntica e  
atualizada.

Jamais deve 
ser 
negado 
acesso à  
informação 
necessária à 
tutela  judicial ou 
administrativa
de direitos 
fundamentais.
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A	  circulação	  da	  informação	  intra/inter	  governo.	   

1.  	  É	  proibida	  a	  negaBva	  ao	  acesso	  à	  informação	  necessária	  à	  tutela	  judicial	  ou	  
administraBva	  de	  direitos	  fundamentais!	  

2.  É	  proibida	  a	  negaBva	  	  ao	  acesso	  à	  informação	  sobre	  condutas	  que	  impliquem	  
violação	  de	  direitos	  humanos	  praBcada	  por	  agente	  público	  	  

3.  Exceções	  	  

�  Hipóteses de sigilo previstas em outras leis (por exemplo, sigilo fiscal, 
sigilo bancário); 

�  Segredo de justiça; 

�  Segredo industrial.  

 



A	  circulação	  da	  informação	  intra/inter	  governo.	   

�   O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou 
atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes 
desses instrumentos. 

�  O QUE NÃO DIVULGAR POR DETERMINADO TEMPO? 

�   As informações cujo sigilo seja considerado essencial à segurança da 
sociedade e do Estado, inclusive se versarem sobre projetos de pesquisa 
e desenvolvimento científicos ou tecnológicos. Essas informações serão 
classificadas como ultrassecretas, secretas ou reservadas; 

�  As informações pessoais tem acesso restrito e se deve respeitar a 
intimidade, a vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as 
liberdades e garantias individuais  

 



A	  circulação	  da	  informação	  intra/inter	  governo.	   

�  É garantido o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia 
com ocultação da parte sob sigilo.  

GARANTIA  DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS 

�   criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder 
público, em local com condições apropriadas para:  

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. 

�   realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular 
ou a outras formas de divulgação.  

 



�  A	  circulação	  da	  informação	  intra/inter	  governo.	   

�  O poder público deve garantir:  

1.   gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 
e sua divulgação;  

2.   proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; 

3.   proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada 
a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. 

	  

 



O papel da tecnologia da informação na atividade de controle 

A divulgação na internet é obrigatória. Para isso, os sites da internet 
deverão:  

�   conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão; 

�   possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de 
modo a facilitar a análise das informações; 

�  possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e possíveis de serem lidos por máquina; 

�   divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação; 

 



O papel da tecnologia da informação na atividade de controle 

�   garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso; 

�   manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

�   indicar local e instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 
entidade detentora do sítio; 

�   adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência. 

�  Sites (sítios, em português): conjunto de páginas da Internet que 
permite ler, ouvir e interagir com as informações disponíveis na 
rede mundial de computadores. 

 



O	  papel	  da	  tecnologia	  da	  informação	  na	  a:vidade	  de	  controle	  

 h0p://www.lexml.gov.br/	  

	  

 



Simplificacão	  da	  linguagem	  

�  Lei	  Complementar	  95/98	  

	  

�  É	  dever	  do	  Estado	  garanBr	  o	  direito	  de	  acesso	  à	  informação,	  por	  meio	  de	  
procedimentos	  objeBvos	  e	  ágeis,	  de	  forma	  transparente,	  clara	  e	  em	  
linguagem	  de	  fácil	  compreensão.	  

	  

	  



Simplificacão	  da	  linguagem	  

Enquanto	  isso	  em	  outras	  plagas...	  

1.  Lenguage	  Facil	  	  
h0p://www.habitat.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/
3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_040511.pdf	  

2.  Plain	  Language	  Comission	  h0p://www.clearest.co.uk/	  

3.  ModernisaBon	  de	  	  l	  acBon	  publique	  	  www.modernisaBon.gouv.fr/	  

	  

	  

	  



Os	  processos	  decisórios	  e	  a:vidade	  de	  planejamento	  e	  a	  	  Regulamentação	  da	  LAI.	  	  

Não	  há	  planejamento	  responsável	  	  sem	  acesso	  	  à	  informação…	  

De acordo com a Lei nº 12.527, de 2011 (LAI), todos têm direito de receber dos órgãos e entidades públicas informações de 
interesse particular ou público. Assim, não basta que a Administração divulgue suas ações, mas também responda a pedidos de 
acesso a informações específicas. Para que isso aconteça, o pedido precisa ser processado e o requerente deve receber as 
informações requeridas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos na lei: 

�   deve existir a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso pela internet, por meio dos sítios oficiais dos órgãos 
públicos; 

�   o pedido de acesso não precisa ser motivado (não precisa dizer o porquê), basta que contenha a identificação do 
requerente e especificação da demanda; 

�   o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, exceto em caso de cópia de documentos, na qual poderá ser 
cobrado o valor de ressarcimento dos custos de impressão; 

�   o acesso deve ser imediato à informação disponível. Se não for possível, o prazo é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 
dias, em caso de justificativa expressa; 

�   em caso de informação total ou parcialmente sigilosa, é direito do requerente obter o inteiro teor da negativa de acesso e 
ser informado sobre a possibilidade de interposição recurso. 

	  

 



Os	  processos	  decisórios	  e	  a:vidade	  de	  planejamento	  e	  a	  	  
Regulamentação	  da	  LAI.	  	  

Não	  há	  planejamento	  responsável	  	  sem	  acesso	  	  à	  informação…	  

�  COMO	  CUIDAR	  DA	  INFORMAÇÃO	  SOB	  RESTRIÇÃO	  DE	  ACESSO?	  	  

�  ➨O	  acesso,	  a	  divulgação	  e	  o	  tratamento	  de	  informação	  classificada	  como	  sigilosa	  ficarão	  restritos	  
a	  pessoas	  que	  tenham	  necessidade	  de	  conhecê-‐la	  e	  que	  sejam	  devidamente	  credenciadas	  na	  
forma	  do	  Regulamento,	  sem	  prejuízo	  das	  atribuições	  dos	  agentes	  públicos	  autorizados	  por	  lei.	  	  

�  ➨	  As	  pessoas,	  agentes	  públicos	  ou	  não,	  que	  têm	  acesso	  a	  tais	  informações	  devem	  guardar	  o	  
sigilo.	  

�  ➨No	  caso	  de	  informação	  pessoal,	  o	  interessado	  tem	  direito	  de	  conhecê-‐la.	  

�  ➨	  TREINAMENTO!	  As	  autoridades	  públicas	  devem	  capacitar	  e	  treinar	  seu	  pessoal	  sobre	  o	  
tratamento	  da	  informação	  sigilosa.	  

	  

 



Os	  processos	  decisórios	  e	  a:vidade	  de	  planejamento	  e	  a	  	  
Regulamentação	  da	  LAI.	  	  

�  Extraviou a informação solicitada? O interessado pode requerer à 
autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o 
desaparecimento da respectiva documentação. Nesse caso, o 
responsável pela guarda da informação deverá, no prazo de 10 dias, 
justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.  

�  Ilícito de agente público: 

�  Se for militar: improbidade administrativa ou transgressão militar média 
ou grave 

�  Se for civil: improbidade administrativa ou infração administrativa 
apenado no mínimo com suspensão. 

 



Os	  processos	  decisórios	  e	  a:vidade	  de	  planejamento	  e	  a	  	  Regulamentação	  da	  LAI.	   

�   Poder Executivo Federal: decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

�   Poder Executivo Estadual (exemplos): Decreto nº 45.969, de 24 de maio de 2012 
(Estado de Minas Gerais); Decreto nº 1.048, de 4 de julho de 2012 (Estado de Santa 
Catarina); Decreto 38.787, de 30 de outubro de 2012 (Estado de Pernambuco). 

�  Poder Executivo Municipal (exemplos): Decreto nº 35.606, de 15 de maio de 2012 
(Município do Rio de Janeiro – RJ); Decreto nº 4.955, de 17 de julho de 2012 
(Município de Uberaba – MG); Decreto nº 15.863, de 19 de julho de 2012 (Caxias do 
Sul – RS); Decreto nº 53.623, de 12 de dezembro de 2012 (Município de São Paulo – 
SP). 

�  Os tribunais de conta têm regulado por resolução, veja exemplo do TCU: 

�   Resolução TCU nº 254, de 10 de abril de 2013. 

 

 



�  Os	  processos	  decisórios	  e	  a:vidade	  de	  planejamento	  e	  a	  	  
Regulamentação	  da	  LAI.	   

�  Os parlamentos têm regulado a matéria por resolução ou ato da mesa 
(ou mecanismo equivalente), veja exemplos: 

�   Câmara dos Deputados: Ato da Mesa nº 45, de 16 de julho de 2012. 

�   Senado Federal: Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012. 

�   Assembleias Legislativas dos Estados (exemplos): Resolução de Mesa nº 
1.114, de 15 de maio de 2012 (Estado do Rio Grande do Sul); Ato da Mesa 
nº 249, de 1º de agosto de 2012 (Estado do Rio Grande do Norte); 
Deliberação da Mesa nº 2.555, 3 de janeiro de 2013 (Estado de Minas 
Gerais). 

�  Câmaras Municipais (exemplos): Ato nº 153, de 15 de maio de 2012 
(Município de Juiz de Fora – MG); Resolução nº 8.049, de 10 de julho de 
2012 (Município do Rio de Janeiro – RJ); Resolução nº 197, de 24 de 
agosto de 2012 (Município de Montenegro – RS). 

 

 

 



Palavras finais 

 

“A luz do sol é o melhor desinfetante” 

Louis Brandeis, Juiz da Suprema Corte Norte Americana 

Obrigada! 

 

 

 

 

 


