
1 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA 

 

 

 

A EFETIVIDADE DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL À LUZ DOS 

“DISPOSITIVOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO”: 

 ENTRE POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

NITERÓI – RJ – BRASIL 

2020. 

 



2 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EFETIVIDADE DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL À LUZ DOS  

“DISPOSITIVOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO”: 

 ENTRE POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de Doutor em Ciência da Informação. 

Área de Concentração: Dimensões 

Contemporâneas da Informação e do 

Conhecimento. Linha de Pesquisa: 

Informação, Cultura e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: PROFª. DRª. LUCIA MARIA VELLOSO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ – BRASIL, 2020.  



3 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

  



4 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA 

 

A EFETIVIDADE DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL À LUZ DOS  

“DISPOSITIVOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO”: 

 ENTRE POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de Doutor em Ciência da Informação. 

Área de Concentração: Dimensões 

Contemporâneas da Informação e do 

Conhecimento. Linha de Pesquisa: 

Informação, Cultura e Sociedade. 

 

Aprovada em 16/12/2020 pela 

 
BANCA EXAMINADORA A SEGUIR 

 
______________________________________________________ 

Profa. Dra. Lucia Maria Velloso de Oliveira (Orientadora/Presidente) 

Universidade Federal Fluminense – PPGCI/UFF 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Maria Barcellos Malin  (Membro Externo) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGCI-IBICT/UFRJ 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. José Maria Jardim (Membro Externo)  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – PESQUISADOR/UNIRIO 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Teresa Navarro de Britto Matos (Membro Externo)  

Universidade Federal da Bahia – PPGCI/UFBA 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Célia Rodrigues (Membro Interno) 

Universidade Federal Fluminense – PPGCI/UFF 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Rosa Inês de Novais Cordeiro (Membro Interno) 

Universidade Federal Fluminense – PPGCI/UFF 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Marta Ribeiro Rocha e Silva de Senna  (Membro Suplente Externo) 

Fundação Casa de Rui Barbosa – PESQUISADORA/FCRB 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Michely Jabala Mamede Vogel (Membro Suplente Interno) 

Universidade Federal Fluminense – PPGCI/UFF 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a cada cidadão e cidadã 

brasileiros que contribuíram, nos últimos 

27 anos, para que eu pudesse usufruir do 

ensino público ofertado pelo nosso país. 

 

Considerado o contexto histórico 

pandêmico presente, dedico esta tese, em 

especial, a cada profissional de saúde que 

lutou por nós e a cada servidor público 

que esteve à frente (e nos bastidores) 

desta batalha pela sobrevivência da 

humanidade. 



8 

AGRADECIMENTO  

 

Agradeço, primeiramente, a Deus, por ter me permitido chegar – no auge de uma crise 

mundial de saúde sem precedentes – até este marcante momento, resultado de muitas outras 

lutas, todas vencidas com dedicação, honestidade e vigor, sempre com Seu aporte e 

autorização. 

À minha avó Hilda que, em cada peça de roupa lavada para fora, colaborava e investia 

na minha formação pessoal e profissional. E à minha tia avó, Aidê, que em suas reiteradas 

demonstrações de carinho, em nossos agradáveis cafés da tarde, dizia: eu te amo, José. Meu 

profundo agradecimento a ambas que, em vida, fizeram muito por mim e, em sua atual 

ausência, em algum plano, continuam a zelar pela minha existência. 

Ao meu avô Patrício, também ausente, por seu apoio à garantia da subsistência de 

nossa família nos momentos mais difíceis do início da minha vida. 

À minha mãe, Angélica, e ao meu pai, Antônio, que com seus exemplos pessoais 

ajudaram-me a criar os contornos mínimos necessários de vida. Ela me deu o gene da 

organização. Ele, o desejo por trabalhar pela comunidade. Ao reconhecer neles boas 

referências, e falhas, me tornei mais humano e compreensivo. Minha especial e emocionada 

gratidão. 

Ao meu irmão, Luciano, que junto comigo, é um sobrevivente de uma estrutura 

familiar pouco convencional, o que não nos impediu de traçarmos nossos próprios horizontes 

de vida. Meu muito obrigado por sempre acreditar em mim e no meu potencial.  

Ao meu sobrinho, Renan, motivo da nossa alegria e símbolo da nossa continuidade 

familiar, para quem tento transmitir, em atos como o deste momento, a mensagem que, nesta 

vida, somos nós que escrevemos nossas próprias páginas. E, como responsáveis, devemos 

zelar pelo nosso melhor.  

À minha irmã de coração, Nathália Junca, pelos muitos anos de trocas, reflexões e 

conclusões que, em conjunto, ajudaram no nosso leve caminhar pela vida. Uma pessoa cuja 

presença no meu cotidiano fortaleceu toda a jornada. Uma amizade, cuja tradução, se faz 

menos em palavras e muito mais em ação e sintonia. E não tenho dúvidas: um “Bem” que 

traduz a mais perfeita interpretação do livro de provérbios 18:24: “há um amigo que é mais 

chegado do que um irmão”. 

À minha também irmã de coração, Nathália Nascimento, grande amiga e parceira 

para todos os momentos. Um ser humano único e insubstituível, cuja amizade e carinho 

recíprocos são requisitos essenciais para a minha plena qualidade de vida. Tê-la por perto é, 



9 

literalmente, um privilégio! Obrigado pela impecável leveza de todos os dias, tornando nosso 

cotidiano uma bolha de afeto, carinho, respeito e fraternidade!  

Ao meu também irmão de coração, Ellington Ramos, cujo exemplo de vida é motivo 

de inspiração e cuja parceria é fundamental. Sua força e generosidade são marcas que admiro 

e que tento agregar ao meu dia a dia. Obrigado por estar por perto! 

Ao meu parceiro e amigo, Reinaldo Santana, com quem pude contar nos últimos 

anos, nutrindo-me de cooperação, paciência e constante espírito de colaboração. É sempre 

meu primeiro ouvinte, quando desejo realizar uma palestra particular. Meu agradecimento 

especial! 

À minha parceira Camilla Campoi, ser humano ímpar, que foi fundamental para que 

eu chegasse ao doutorado e, em especial, por tornar-se parte nuclear do meu dia a dia como 

uma das mais brilhantes e generosas amigas com quem, tenho certeza, sempre poderei contar. 

Temos, por aí, muito café ainda para tomar nessa jornada louca da vida! 

À minha grande amiga Bianca Panisset, um presente que a vida me deu. Pessoa 

iluminada que sempre me incentiva e cuja origem em comum nos ajuda a estabelecer muitas 

conexões, trocas e aprendizados. Nunca se esqueça disto: para mim, é, sem sombras de 

dúvidas, um luxo ter você por perto. 

À minha orientadora, professora e pesquisadora, Dra. Lucia Maria Velloso de 

Oliveira, que aceitou o desafio de nortear minha trajetória acadêmica a partir do doutorado. 

Foi um prestígio, de causar inveja a muitos, contar com a sua confiança para esta missão. Tive 

acesso a uma orientação atenta, participativa, organizada, inteligente, dedicada e ainda me foi 

oportunizada uma vasta experiência, com diferentes feedbacks, e sofisticados toques de 

aprimoramento, tanto relativos à postura acadêmica, que melhoraram minha capacidade como 

pesquisador, como em âmbito pessoal. O alinhamento da necessária rigidez da orientação e a 

minha obsessão particular em atendê-la criaram um espaço de afeto e respeito mútuo na 

relação entre orientador e orientando, o que em muito colaborou para o sucesso da pesquisa. 

Obrigado por toda essa riqueza ofertada e, em especial, pela generosidade de cada uma de 

suas ações. 

Aos professores da banca, Dra. Ana Maria Barcellos Malin, Dr. José Maria 

Jardim, Dra. Maria Teresa Navarro de Britto Matos, Dra. Ana Célia Rodrigues, Dra. 

Rosa Inês de Novais Cordeiro, Dra. Marta Ribeiro Rocha e Silva de Senna e Dra. 

Michely Jabala Mamede Vogel, meu agradecimento por se dedicarem a ler este texto e por 

contribuírem com suas experiências acadêmicas de sucesso para a melhoria da presente 

pesquisa. Minha humilde reverência e respeito a história de todos! 



10 

Meus agradecimento aos professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFF (PPGCI/UFF), aos professores e colegas do Programa de 

Pós-Graduação em Administração da UFF (PPGAd/UFF), aos professores e colegas do 

Instituto A Vez do Mestre e da Universidade Cândido Mendes (IAVM/UCAM), aos 

professores e colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), aos 

professores e colegas da Escola Técnica Estadual Santa Cruz (ETESC/FAETEC) e aos 

professores e colegas da Escola Estadual Municipalizada Carmem Menezes Direito 

(E.E.M.CMD), em especial, na última, às professoras Janille Maia (Ciências), Elizalice 

(Geografia), Lucia e Márcia Domingues (Matemática) e Marinazia (Língua Portuguesa). A 

toda essa minha base educacional ao longo de quase três décadas: o hoje não existiria sem 

vocês! 

Meus agradecimentos ainda aos amigos que fiz no Hospital Federal de Bonsucesso e 

no Ministério da Saúde (HFB/MS), local de grande aprendizado, na figura de Paulo 

Eduardo, Juliana Eymard, Arlene Gidra, Carla Santos, Simone Silva e à competente 

equipe que tive o prazer de liderar no Serviço de Pessoal Inativo daquela instituição.  

Aos colegas da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), instituição da qual hoje 

faço parte e cuja missão instigou a continuidade dos meus estudos, na figura dos colegas 

Ricardo Fonseca, Ana Paula Paladino e Victor da Fonseca de Mello, que ajudaram na 

compreensão de termos acerca de suas áreas de expertise, e Raphael Carretero, Claudia 

Rocha, Andréa Lyrio, Amanda Britto e Andréa Magalhães pela fiel torcida. Meus 

agradecimentos também aos meus primeiros parceiros diários nessa instituição, cujo apoio e 

conforto em momento crucial da minha vida demonstraram todo o seu respeito e amizade por 

mim: Renata Barbatho, Rennan Sorrentino e Alexandre Rabelo. Eterna gratidão a todos! 

A querida Zuleide, minha parceira para assuntos do lar, que talvez tenha achado que 

em nada contribuiu com este trabalho, quando em realidade ajudou-me a manter a 

organização da minha vida cotidiana mesmo numa fase de multitarefas. Meu singelo 

obrigado! 

Aos colegas técnicos, docentes e alunos da unidade Estácio de Sá de São João de 

Meriti (UNESA/SJM), onde pude confirmar que o melhor lugar para fazer a diferença é no 

seio da vida docente, local que espero, muito em breve, ter em definitivo o meu assento 

cativo. 

Ao querido Flávio Mello pela revisão técnica aplicada nesta tese e nas muitas 

emergências acadêmicas que a ele propusemos no decurso do doutorado e seus 

desdobramentos (resumos, artigos e demais textos para eventos nacionais e internacionais). 



11 

Um agradecimento ultra-especial à psicóloga Patrícia Perobeli e ao psicanalista 

Marcus Sodré que, em momentos diferentes da minha vida, foram responsáveis por trazer 

importantes reflexões e equilíbrio emocional em períodos desafiantes dessa curta história. 

Ao mais novo e fofo morador da minha casa: meu filho-cão Pandolpho José que 

conseguiu romper décadas de voo solo, trazendo ao meu cotidiano um pouco da necessária 

desordem e, ao mesmo tempo, o equilíbrio para lidar com minha persistente mania de 

organização. “Love Au!”. 

E, por fim, a todos (as) aqueles (as) que eventualmente não tenham sido mencionados 

aqui, mas cuja proximidade, em algum grau, tenha contribuído para o sucesso das metas 

passadas, deste hercúleo trabalho e como ponte dos muitos objetivos do futuro: gratia 

cantantes! 

Com carinho, Zé Antonio.  



12 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao mesmo tempo, encorajo os 

participantes do encontro a se dedicarem 

ao governo da administração pública com 

espírito de serviço, procurando 

testemunhar com serenidade e atitude 

construtiva os valores da transparência e 

honestidade [...]” – Jorge Mário 

Bergólio, Papa Francisco, em carta 

direcionada ao fórum dos 

administradores da região da Campânia 

(Itália e Vaticano, 2019). 



13 

RESUMO 

 
Esta tese tem por tema central uma discussão que correlaciona a transparência pública como 

resultado do desempenho de “dispositivos de acesso à informação”, analisados no âmbito do 

Poder Executivo na esfera federal brasileiro. Defende-se a existência de uma limitada efetividade 

da transparência das informações públicas, ainda que a infraestrutura de acesso à disposição da 

administração do Executivo federal, aparente favorecê-la. Questiona-se em que medida a referida 

esfera/poder vem possibilitando, com foco na efetividade, estes dispositivos à sociedade. 

Pressupõe-se que o interesse no acesso à informação no Brasil se aproxima mais de uma resposta 

política a uma preocupação genuína com o zelo pela transparência das informações públicas, e 

isto se refletiria nas possibilidades e limitações que cercam os diferentes dispositivos, cuja 

capacidade de contribuir para a transparência pública ficaria mitigada. No intuito de possibilitar o 

aclaramento dessas posições, adota-se como objetivo geral investigar um conjunto de dispositivos 

que determinam o acesso à informação, estabelecendo a relação entre a qualificação destes – no 

escopo de suas finalidades – e sua condição de proporcionar efetividade às ações de transparência 

pública oriundas da gestão do Executivo federal. Como desdobramento desses objetivos, buscou-

se: a) discutir os conceitos de transparência e acesso à informação pública e seus temas 

transversais; b) apontar como o acesso à informação, na figura do conceito de dispositivo, se 

vincula à efetividade da transparência pública; c) contextualizar o acesso à informação no Brasil 

nas perspectivas legal, tecnológica e arquivística; e d) contribuir para o aperfeiçoamento da 

transparência pública no âmbito do Executivo na esfera federal brasileira. O estudo se justifica por 

possibilitar um debate de primeira ordem: o papel estratégico da informação pública para a 

efetividade da transparência nas democracias. Além disso, tem por motivação o reconhecimento 

que o direito à informação se insere como um postulado fundamental, cuja reiterada discussão 

ajuda em sua garantia. Como metodologia, esta pesquisa ancorou-se na análise de documentos 

acerca de três dispositivos e, em cadeia, três objetos: “dispositivo legal-informacional”, tendo 

como objeto a legislação federal de garantia do acesso e da transparência em vigência entre os 

anos 2011 e 2018; “dispositivo tecnológico-informacional”, tendo como aporte um grupo de 

painéis gerenciados pelo governo federal, destinados à consulta pública pela sociedade, e de onde 

foram extraídos dados relevantes à pesquisa; e, por fim, o “dispositivo arquivístico-

informacional”, com foco no Arquivo Nacional brasileiro, órgão central destinado à gestão de 

documentos do Executivo federal, cuja análise se deu, prioritariamente, sobre seus relatórios de 

gestão e normativos referentes ao órgão. Neste trajeto teórico-metodológico, temos a contribuição 

original do trabalho, explicitada na discussão sobre o tema transparência pública a partir de uma 

proposta que considera sua efetividade atrelada à gestão de dispositivos de acesso à informação, e 

cujo percurso analítico-metodológico pode se desenvolver a partir de diferentes objetos. A 

investigação não aborda discussões nos níveis de governo municipal, estadual ou distrital, 

focalizando o nível federal no âmbito do Poder Executivo, visto que a proposta é avaliar como o 

escopo da administração central, que responde conceitualmente pelas políticas públicas, e é uma 

referência para os demais entes federativos, tem gerido os seus diferentes “dispositivos de acesso 

à informação”, apontando, assim, boas práticas e sinalizando possíveis melhorias com 

direcionamento à transparência. Tem seu recorte no período 2011 (advento da LAI) e 2018 

(governo Michel Temer), eventualmente estendendo-se alguns anos antes ou depois, quando a 

pesquisa assim o exigiu. Os resultados da pesquisa ratificam que o Brasil possui um escopo legal, 

tecnológico e arquivístico que pode possibilitar o acesso à informação. No entanto, revelam-se 

limitações que se configuram como graves impeditivos que obstruem a efetividade das ações 

destinadas à transparência do poder público federal. 

 

Palavras-chave: Transparência Pública. Acesso à Informação. Dispositivos. Legal-

Informacional. Tecnológico-Informacional. Arquivístico-Informacional. Efetividade.   
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ABSTRACT  

 
This thesis has as its central theme a discussion that correlates public transparency as a result of 

the performance of “information access devices”, analyzed within the scope of the Executive 

Branch at the Brazilian federal level. The existence of a limited effectiveness of the transparency 

of public information is defended, although the access infrastructure available to the 

administration of the federal Executive appears to favor it. It is questioned to what extent the said 

sphere / power has made it possible, with a focus on effectiveness, for these devices to society. It 

is assumed that the interest in access to information in Brazil is closer to a political response than 

to a genuine concern with the zeal for the transparency of public information, and this would be 

reflected in the possibilities and limitations that surround the different devices, whose ability to 

contribute to public transparency would be mitigated. In order to make it possible to clarify these 

positions, the general objective is to investigate a set of devices that determine access to 

information, establishing the relationship between their qualification – within the scope of their 

purposes – and their condition of providing effectiveness to the actions of public transparency 

arising from the management of the federal Executive. As a result of these objectives, we sought 

to: a) discuss the concepts of transparency and access to public information and its transversal 

themes; b) to point out how access to information, in the figure of the device concept, is linked to 

the effectiveness of public transparency; c) contextualizing access to information in Brazil from a 

legal, technological and archival perspective; and d) to contribute to the improvement of public 

transparency within the scope of the Executive at the Brazilian federal level. The study is justified 

by enabling a first-order debate: the strategic role of public information for the effectiveness of 

transparency in democracies. In addition, it is motivated by the recognition that the right to 

information is inserted as a fundamental postulate, whose repeated discussion helps to guarantee 

it. As a methodology, this research was anchored in the analysis of documents about three devices 

and, in chain, three objects: “legal-informational device”, having as object the federal legislation 

to guarantee access and transparency in force between the years 2011 and 2018; “Technological-

informational device”, with input from a group of panels managed by the federal government, 

intended for public consultation by society, and from which relevant research data was extracted; 

and, finally, the “archival-informational device”: focusing on the Brazilian National Archive, a 

central body for the management of documents by the federal Executive, whose analysis was 

given, primarily, on its management reports and regulations regarding the body. In this 

theoretical-methodological path, we have the original contribution of the work, which is made 

explicit in the discussion on the topic of public transparency based on a proposal that considers its 

effectiveness linked to the management of access to information devices, and whose analytical-

methodological path may develop from different objects. The investigation does not address 

discussions at the municipal, state or district government levels, focusing on the federal level 

within the scope of the Executive Branch, since the proposal is to assess how the scope of central 

administration, which responds conceptually for public policies, and is a reference for the other 

federative entities, have managed their different “information access devices”, thus pointing out 

good practices and signaling possible improvements aimed at transparency. It has its cut in the 

period 2011 (advent of LAI) and 2018 (government Michel Temer), eventually extending some 

years before or after, when the research required so. The survey results confirm that Brazil has a 

legal, technological and archival scope that can enable access to information. However, 

limitations are revealed to be serious impediments that hinder the effectiveness of actions aimed at 

the transparency of the federal public power. 

 

 

Keywords: Public Transparency. Access to information. Devices. Legal-Informational. 

Technological-Informational. Archival-Informational. Effectiveness. 
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RESUMEN  

 
Esta tesis tiene como tema central una discusión que correlaciona la transparencia pública como 

resultado del desempeño de los “dispositivos de acceso a la información”, analizados en el ámbito 

del Poder Ejecutivo a nivel federal brasileño. Se defiende la existencia de una efectividad limitada 

de la transparencia de la información pública, aunque la infraestructura de acceso con que cuenta 

la administración del Ejecutivo federal parece favorecerla. Se cuestiona hasta qué punto dicha 

esfera / poder ha hecho posible, con un enfoque de efectividad, que estos dispositivos para la 

sociedad. Se asume que el interés por el acceso a la información en Brasil está más cerca de una 

respuesta política a una preocupación genuina por el afán por la transparencia de la información 

pública y esto se vería reflejado en las posibilidades y limitaciones que rodean los diferentes 

dispositivos, cuya capacidad para contribuir a la se mitigaría la transparencia pública. Para 

posibilitar el esclarecimiento de estas posiciones, el objetivo general es investigar un conjunto de 

dispositivos que determinan el acceso a la información, estableciendo la relación entre su 

calificación –en el ámbito de sus propósitos– y su condición de dotar de efectividad a las acciones 

de transparencia pública derivada de la gestión del Ejecutivo federal. Como resultado de estos 

objetivos, se buscó: a) discutir los conceptos de transparencia y acceso a la información pública y 

sus temas transversales; b) señalar cómo el acceso a la información, en la figura del concepto de 

dispositivo, está vinculado a la efectividad de la transparencia pública; c) contextualizar el acceso 

a la información en Brasil desde una perspectiva legal, tecnológica y archivística; y d) contribuir 

al mejoramiento de la transparencia pública en el ámbito del Ejecutivo a nivel federal brasileño. 

El estudio se justifica al permitir un debate de primer orden: el papel estratégico de la información 

pública para la efectividad de la transparencia en las democracias. Además, está motivado por el 

reconocimiento de que el derecho a la información se inserta como un postulado fundamental, 

cuya repetida discusión ayuda a garantizarlo. Como metodología, esta investigación se ancló en el 

análisis de documentos sobre tres dispositivos y, en cadena, tres objetos: “dispositivo jurídico-

informativo”, teniendo como objeto la legislación federal para garantizar el acceso y la 

transparencia vigente entre los años 2011 y 2018; “Dispositivo tecnológico-informativo”, con 

insumos de un grupo de paneles gestionados por el gobierno federal, destinados a la consulta 

pública de la sociedad, y de los cuales se extrajeron datos de investigación relevantes; y, 

finalmente, el “dispositivo archivístico-informativo”: focalizado en el Archivo Nacional brasileño, 

organismo central para la gestión de documentos del Ejecutivo federal, cuyo análisis se dio, 

principalmente, sobre sus informes de gestión y normativa sobre el organismo. En este camino 

teórico-metodológico, tenemos el aporte original del trabajo, que se hace explícito en la discusión 

sobre el tema de la transparencia pública a partir de una propuesta que considera su efectividad 

ligada a la gestión de los dispositivos de acceso a la información, y cuyo camino analítico-

metodológico puede desarrollarse de diferentes objetos. La investigación no aborda discusiones a 

nivel de gobierno municipal, estatal o distrital, con foco en el nivel federal en el ámbito del Poder 

Ejecutivo, ya que la propuesta es evaluar cómo el alcance de la administración central, que 

responde conceptualmente a las políticas públicas, y es un referente para las demás entidades 

federativas, han gestionado sus diferentes “dispositivos de acceso a la información”, señalando 

buenas prácticas y señalando posibles mejoras orientadas a la transparencia. Tiene su corte en el 

período 2011 (advenimiento de LAI) y 2018 (gobierno Michel Temer), extendiéndose 

eventualmente algunos años antes o después, cuando la investigación lo requirió. Los resultados 

de la encuesta confirman que Brasil tiene un ámbito legal, tecnológico y archivístico que puede 

permitir el acceso a la información. Sin embargo, las limitaciones se revelan como serios 

impedimentos que dificultan la efectividad de las acciones dirigidas a la transparencia del poder 

público federal. 

 

Palabras clave: Transparencia pública. Acceso a la información. Dispositivos. Legal-

Informativo. Tecnológico-Informativo. Archivística-Informativa. Eficacia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de transparência pública é entendido, com certa recorrência, como o 

retorno informacional que o poder público presta à sociedade acerca da aplicação de seus 

recursos – auferidos, em regra, por intermédio de impostos –, que, por sua vez, deveriam ser 

traduzidos em ações, serviços e políticas públicas destinados à população. 

Reconhecemos que esta perspectiva traduz em certa medida o tema e compreendemos 

ser possível um aspecto extensivo desta visão, sobre o qual nos dedicamos nesta pesquisa, que 

foi elaborada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF), entre os anos de 2017 e 2020. 

Dentre as diferentes possibilidades discursivas, que aqui não se esgotam, afirmamos 

que a transparência pública é o principal resultado de natureza informacional oriunda da 

gestão e articulação de diferentes instrumentos de acesso à informação à disposição do poder 

público, utilizados para garantir sua efetividade, isto é, proporcionar o impacto que se almeja 

quando da transmissão da informação de natureza pública à sociedade. Assim sendo, 

entendemos a transparência pública como a decorrência positiva de um processo que emerge a 

partir de como as normas, as tecnologias digitais e os arquivos públicos estão configurados no 

cenário informacional brasileiro.  

Fundamentados nesta definição autoral e considerado o contexto brasileiro, adotamos 

como tese a existência de uma limitada efetividade da transparência das informações públicas, 

ainda que, a infraestrutura de acesso à disposição da administração do executivo federal, 

aparente favorecê-la. Defendemos a existência de fatores de ordem conceitual, gerencial, 

política e social que limitam a capacidade de se garantir a transparência das informações 

públicas no Brasil, quando analisados criticamente os recursos informacionais definidos pelo 

Estado. Dentre tais recursos, as normas de acesso, os painéis informativos de governo e a 

gestão dos arquivos, os quais não estão aptos a sustentar um processo que assegure a difusão 

da informação para a sociedade, possibilitando-nos evidenciar a situação de opacidade 

persistente que frustra a efetividade do processo de transparência pública nos moldes 

brasileiros. 

Efetividade é um conceito que se circunscreve nos chamados “3 Es”: eficaz (quando se 

faz algo atendendo ao objetivo proposto – corresponde ao “fazer”); eficiente (quando se faz 

algo atendendo ao objetivo e com o melhor uso de meios e recursos possíveis – corresponde 

ao “fazer melhor”); e, por fim, efetivo (a relação entre o que se objetiva realizar e o que de 
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fato é entregue – corresponde, portanto, a “criar ou possibilitar impacto através daquilo que se 

faz”). 

Nesse escopo, podemos afirmar que a efetividade é a decorrência da relação eficácia-

eficiência das ações anteriores. Logo, para o estudo da transparência pública, demarcamos as 

duas últimas variáveis como corresponsáveis diretas no impacto (efetividade) das ações 

destinadas à promoção da informação pública, representando uma condição sine qua non para 

o sucesso das ações destinadas à transparência. 

Em geral, o conceito de efetividade vincula-se ao impacto gerado por um produto ou 

serviço, mensurado em um dado momento. Todavia, no âmbito desta pesquisa, ele é abordado 

limitando-se a expectativa de produzir o efeito ao qual se propõe no âmbito da discussão de 

acesso à informação, a partir da análise de instrumentos institucionais formais que estruturam 

a cadeia informacional no Brasil. Sob este enfoque, adotamos o conceito do ponto de vista das 

condições institucionais em que o poder público vem promovendo para garantir a 

transparência. 

Estas perspectivas, adotadas como âncora nesta tese, traduzem a compreensão de 

diferentes eixos. Dentre eles, destacamos três de maior interesse para a pesquisa, que 

entendemos circunscrever-se no âmbito da Ciência da Informação (CI), sobre o qual 

aplicamos o recorte da investigação: a existência de normativos legais que oportunizam e 

garantem o acesso à informação; a adoção da internet como fonte de consulta e 

disponibilização de informações públicas para os cidadãos; e a gestão das instituições que 

zelam pelos documentos (fonte de informação) que retratam a atividade do poder público. 

Selecionamos estes pontos por entendermos que uma legislação que privilegia o 

acesso à informação é fundamento para pavimentar ações de transparência pública, uma vez 

que permite segurança jurídica1 aos diversificados agentes interessados, quer seja no ato de 

dar publicidade às informações, por parte dos governos2, quer seja no ato de solicitar as 

mesmas, por parte da população em geral.  

Nesse mesmo sentido, o uso da internet como meio de propagação da informação é um 

reconhecido instrumento para o acesso, pois nele podem ser apresentados, traduzidos e 

compilados um conjunto de dados destinados ao acesso, para diferentes usos, e com a rapidez 

que o mundo contemporâneo e globalizado exige.  

 
1 Segurança de que a legislação e as ações de cunho jurídico permitirão que a justiça seja feita, mantendo-se a 

harmonia entre a aplicação de normas e o funcionamento da sociedade. 
2 “Sistema ou modo pelo qual se rege um Estado” (HOUAISS, 2009). 
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Além disso, os arquivos públicos3, possuem, pela natureza de suas atividades e de sua 

função social, um papel protagonista no acesso à informação pública, visto que neles se 

gerenciam documentos que podem subsidiar respostas às diferentes demandas por acesso da 

sociedade e do próprio poder público. 

Nesse escopo, ao contextualizarmos a situação da gestão pública brasileira, 

poderíamos afirmar que o país possui uma estrutura que favorece o processo de transparência. 

Em especial, essa afirmativa se ratificaria ao mencionarmos a existência de uma lei de acesso 

à informação de abrangência nacional (Lei nº 12.527, de 18/11/2011); ao destacarmos a 

disponibilização de portais de serviços governamentais – dentre eles o chamado “Portal da 

Transparência” – que possibilitam a pesquisa e a apresentação à sociedade de informações 

públicas; e ao reconhecermos que temos uma instituição arquivística secular, como é o caso 

do Arquivo Nacional, que responde pela gestão de documentos no domínio do Executivo 

federal. 

Todavia, o discurso supra de um possível “Brasil transparente”4, quando considerados 

estes três enfoques em particular (lei, internet e arquivo), não se configura como efetiva 

plataforma de acesso à informação, pois não é a mera existência desses aportes que garante a 

efetividade da transparência administrativa. Reconhecemos ser importante tê-los por si só 

como instrumentos para o acesso, mas entender sua capacidade de serem efetivos compreende 

diagnosticar como se assentam e articulam à realidade socioinstitucional brasileira. 

Quando analisada, no início de 2020, a queda na colocação do país no ranking da 

organização não-governamental (ONG) Transparência Internacional (TI), temos indícios de 

um “Brasil opaco”. Em sucessivos relatórios acerca do índice de percepção de corrupção 

(IPC), nos quais o Brasil, em 2016, ocupava o 79º lugar e, três anos mais tarde, em 2019, 

aparece posicionado no 106º lugar, dentre 180 nações pesquisadas (Relatórios da 

Transparência Internacional, 2016-2019), denota-se que o retrocesso na posição na avaliação 

sobre corrupção – um dos efeitos mais nocivos gerado pela fragilidade da transparência 

 
3 Arquivo Público é a instituição responsável por recolher, conservar e dar acesso à sociedade aos fundos de 

valor público e histórico oriundos da ação humana e de suas instituições. Ainda de acordo com a Lei nº 

8.159/1991 “Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício 

de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em 

decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. § 1º - São também públicos os conjuntos 

de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas 

da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades” (BRASIL, 1991). 
4 Em analogia ao nome do programa criado pela Controladoria-Geral da União do Brasil, que tem por objetivo 

“juntar esforços no incremento da transparência pública e na adoção de medidas de governo aberto”, conforme 

sítio eletrônico da instituição. 
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governamental – traduz um sinal de alerta, reforçando que o país tem ainda um caminho a 

percorrer no assunto, mesmo com uma infraestrutura de acesso informacional estabelecida.  

Relativizamos um pouco o uso do IPC como material empírico, visto que o mesmo 

reflete a perspectiva da mídia e de empresários, em síntese. Porém, essa percepção, oriunda de 

uma avaliação da maior organização internacional que estuda a relação transparência x 

corrupção, indica-nos caminhos a trilhar no âmbito da Ciência da Informação, para que, 

cientificamente, e sobre as premissas da teoria da informação, pudéssemos discorrer um 

trabalho de pesquisa. 

A demora na promulgação de uma lei de acesso à informação, já prevista na carta 

constitucional de 1988; a ascensão das ferramentas digitais de governo – entre eles portais – 

antes mesmo de uma norma de acesso informacional e, tão relevante quanto, as notícias que 

colocam o Arquivo Nacional brasileiro como um órgão periférico na gestão governamental, 

são outros elementos que instigaram uma observação científico-metodológica sobre 

transparência e os instrumentais que podem (ou não) favorece-la, isto é, efetivá-la. 

Estas são, portanto, as evidências preliminares que utilizamos para percorrer uma 

investigação sobre transparência pública (ou transparência administrativa), inquietados pela 

percepção empírica acerca do recorte: legislação de acesso, tecnologia a serviço da 

informação e instituições de guarda de documentos, que retratam o exercício da atividade 

pública. 

É oportuno ressaltar que os três aspectos do recorte, ora adotados, não são os únicos 

que podemos nos fundamentar para uma avaliação fiel dos motivos que impedem o país de ser 

uma referência no campo da transparência pública. Diferentes fatores – entre eles políticos, 

sociais e históricos – têm suas contribuições nesse contexto. Por outro lado, usando-os como 

objetos, podemos ter possibilitadas algumas explicações críticas acerca das condições pelas as 

quais estão estruturados os diferentes meios para o acesso informacional no país. 

Evidenciamos que essa análise crítica abrange os fatores que podem estar limitando a 

efetividade desses “instrumentos” na realidade brasileira, refletindo-se sobre a qualidade do 

arcabouço legal, tecnológico e arquivístico como marcos mínimos institucionais capazes de 

promover o acesso à informação e possibilitar, por conseguinte, a transparência pública 

quando utilizados em sua máxima capacidade de funcionamento. 

Nesse sentido, chamamos “instrumentos ou recursos” como “dispositivos” que, 

através de um conjunto de ações, respondem por inicializar uma logística que favorece o 

acesso à informação e, assim, podem proporcionar uma transparência pública mais efetiva. 
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Não estamos afirmando que eles produzem informação de modo autônomo. Mas, sim, 

são o lócus ao qual qualquer cidadão ou interessado recorre para garantir seu direito de obter 

uma informação. Por este motivo, adotamos nesta tese o conceito de “dispositivos de acesso 

à informação”. 

Como “dispositivo”, consideramos a compreensão do filósofo Michel Foucault, para 

quem o conceito marca “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais filantrópicas” 

(FOUCAULT, 2012, p. 364).  

Por sua vez, a adoção de “acesso à informação” se fundamenta na concepção da Carta 

Constitucional brasileira de 1988, que previu, em seu artigo 5º, que “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 

1988) e definiu a disciplina para o “acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo” (BRASIL, 1988), conforme chancelado em seu artigo 37, 

que detalha os princípios que devem nortear a administração pública5.  

Além disso, apensa-se ao conceito de acesso, o reconhecimento – pela Carta Maior em 

seu artigo 216, ao tratar do “patrimônio brasileiro” – de que “cabem à administração pública, 

na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem” (BRASIL, 1988). 

Converge ainda nesse contexto, o uso de autores da Ciência da Informação que 

discutiram o conceito de acesso e de informação, por diferentes perspectivas, como os 

pesquisadores José Maria Jardim, Lucia Maria Velloso de Oliveira, Aldo Albuquerque 

Barreto, Sandra Braman, Rafael Capurro, Birger Hjorland e outras referências da área que 

estarão dispostas ao longo do trabalho e em suas referências bibliográficas finais. 

Diante disso, compreendemos a justaposição do termo “dispositivos de acesso à 

informação” como instrumentos recursivos em poder da administração governamental, 

capazes (se aproveitados em suas potencialidades) de proporcionar o acesso às informações 

geradas pelo poder público a toda a comunidade, aumentando o nível de transparência. 

Estes dispositivos, na concepção desta pesquisa, estruturam-se em três diferentes 

ramificações. São elas: 

 
5 Corresponde ao conjunto de agentes e instituições responsáveis por promover e ofertar serviços públicos à 

sociedade. 
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• Dispositivo legal-informacional: correspondente ao conjunto de normativos 

legais promulgados que estabelecem os critérios essenciais ao acesso à informação 

pública. Abarca os seguintes objetos e possibilidades de estudo: constituição, leis 

complementares, leis executivas, portarias e outros recursos jurídicos. 

• Dispositivo tecnológico-informacional: correspondente aos serviços via internet 

empregados para a disponibilização da informação em meio digital, quer seja no 

âmbito da prestação de serviço direto ou na publicidade dos dados e informações 

para a pesquisa de diferentes usuários e interessados. Envolve os seguintes objetos 

e possibilidades de estudo: Portais, páginas, sites, subsites6, mídias sociais e outros 

recursos tecnológicos análogos. 

• Dispositivo arquivístico-informacional: correspondente às instituições 

arquivísticas públicas que têm como missão, na concepção teórica brasileira, a 

gestão de documentos do poder público. Circunda os seguintes objetos e 

possibilidades de estudo: arquivos públicos das diferentes esferas de poder 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e diferentes entes (União, estados/distrito 

federal e municípios). 

Podemos entendê-los, portanto, como uma “metáfora das engrenagens”; estas 

precisam, para o bom funcionamento do todo, que haja um alinhamento e o devido cuidado 

com sua manutenção. Ou seja, os dispositivos, além de existirem, precisam se inter-relacionar 

e necessitam possuir condições reais de produzir o efeito que deles se espera e para os quais 

existem no encadeamento necessário à promoção da informação que culmina na 

transparência. 

Um dificultador desta garantia ocorre pelo fato de que o mesmo ente (o Estado) que 

produz a informação é o seu gestor. Por conseguinte, este, que pode ser considerado uma 

robusta organização – com diferentes partícipes e grupos de interesses – precisa de certa 

atenção e vigilância, pois, como aponta Morgan, quando discute os “interesses, conflitos e 

poder” (MORGAN, 2011, p. 145-146) no âmbito das instituições vistas como sistemas 

políticos, “algumas organizações [...] podem ser muito autoritárias, enquanto outras podem 

ser modelos de democracia” (MORGAN, 2011, p. 146). 

Estas concepções antônimas, democracia (poder compartilhado com o povo) e 

autocracia (poder centralizado em um), representam um jogo de forças complexo que envolve 

 
6 Há diferenças, no âmbito da informática, entre estes termos. Nesta tese, para todos os efeitos, adotar-se-á o 

conceito de site para todas as possibilidades. 
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a noção do agente condutor das ações de Estado, ou seja, o governo, que carrega consigo suas 

ideologias e pode influir no contexto informacional. 

Um determinado governo pode, por exemplo, se dizer democrático infringindo uma 

série de elementos balizadores deste aspecto. Logo, na mínima possibilidade dessas 

características emergirem, entendemos ser razoável colocar em questão a discussão sobre a 

estrutura da informação pública, produzida e garantida por dispositivos criados e gerenciados 

pelo Estado (que possui seu monopólio), a partir de uma investigação crítica que analise e 

contextualize a configuração de diferentes ferramentas informacionais, evidenciando-se, para 

tanto, suas possibilidades e limitações. 

Nesse sentido, a partir destas discussões que serão aprofundadas no decorrer da 

pesquisa, convém elencar a questão central que pavimenta a investigação deste trabalho 

científico, colocando, em avaliação e evidência, a transparência pública da administração 

federal: em que medida esta esfera vem possibilitando, com foco na efetividade, “dispositivos 

de acesso à informação” à sociedade? 

Como pressuposto, defendemos que o interesse do poder público no acesso à 

informação no Brasil se aproxima mais de uma resposta política do que a uma preocupação 

genuinamente voltada para a finalidade universal do direito ao acesso e com o zelo pela 

transparência das informações públicas e isto se reflete nas possibilidades e limitações de 

atuação dos diferentes “dispositivos de acesso à informação”, cuja capacidade de contribuir 

para a transparência governamental fica esvaziada e mitigada.  

Coadunamos, assim, que a identificação da relação entre as possibilidades7 e 

limitações8 do contexto informacional analisado nos ajuda a compreender e responder o 

pressuposto apontado, em especial quando consideramos como estruturantes a figura da 

legislação (dispositivo legal-informacional), dos sites de governo (dispositivo tecnológico-

informacional) e dos arquivos públicos (dispositivo arquivístico-informacional). 

Nesse sentido, alçados pela tese apresentada, pela questão de pesquisa e pela 

pressuposição inicial, compreendemos como objetivo geral deste trabalho investigar um 

conjunto de dispositivos que determinam o acesso à informação pública brasileira, 

estabelecendo a relação entre a qualificação destes – no escopo de suas finalidades – e sua 

condição de proporcionar a efetividade nas diferentes ações de transparência pública oriundas 

da gestão federal. 

 
7 Corresponde aos elementos que possibilitam a efetividade da transparência pública em um dispositivo. 
8 Corresponde aos elementos que limitam a efetividade da transparência pública em um dispositivo. 
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Desse modo, sob este foco ampliado, a presente investigação trabalhará com os 

seguintes objetivos específicos: a) discutir os conceitos de transparência e acesso à 

informação pública e seus temas transversais; b) apontar como o acesso à informação, na 

figura do conceito de dispositivo, se vincula à efetividade da transparência pública; c) 

contextualizar o acesso à informação no Brasil nas perspectivas legal, tecnológica e 

arquivística; e d) contribuir para o aperfeiçoamento da transparência pública no âmbito do 

Executivo federal do Brasil. 

É oportuno salientar o papel da Ciência da Informação (CI) na discussão que ora se 

constrói. Ao recorrermos à pesquisadora Maria Odila Kahl Fonseca, traduz-se da autora em 

referência a indicação que a CI é a “ciência do armazenamento e recuperação da informação” 

(FONSECA, 2005, p. 19). Esta suscinta afirmação torna por si só relevante o papel da área, 

cujo centro de atuação é nuclear para esta tese: a gestão de dispositivos responsáveis por 

possibilitar o acesso à informação. Além disso, ampliando um pouco mais este escopo teórico 

acerca da CI, Le Coadic compreende a Ciência da Informação como: 

 

uma dessas novas interdisciplinas, um desses novos campos de 

conhecimento onde colaboram entre si, principalmente, a psicologia, a 

linguística, a informática, a matemática, a lógica, a estatística, a sociologia, a 

economia, o direito, a filosofia, a política e as telecomunicações. (LE 

COADIC, 1996, p. 22, grifo nosso). 

 

Logo, a natureza colaborativa apontada permite inferir que estudar informação envolve 

diversas ciências as quais, integradas ao campo da CI, possibilitam uma melhor compreensão 

sobre o complexo processo informacional em torno de temas como o proposto nesta tese. 

Essa possibilidade interdisciplinar molda uma das justificativas da escolha do tema 

desta pesquisa: se, por um lado, falar de informação encontra amparo na Ciência da 

Informação, por outro, a discussão sobre o papel do poder público e sua atuação sobre a 

transparência, encontra na Administração, área protagonista para estudos organizacionais, um 

campo de apoio substancial. 

A escolha do tema que abordamos nesta pesquisa tem por motivação também o 

reconhecimento pelo qual estudos sobre a “transparência pública” devem ser mais fomentados 

e explorados no universo acadêmico – em especial no campo da Ciência da Informação – a 

fim de contribuir para um debate de primeira ordem: o papel estratégico da informação 

pública para a efetividade da transparência nas democracias. 

O tratamento atribuído à gestão da informação pública determina a qualidade de um 

regime democrático, que tem na definição da estratégia para o acesso informacional um dos 
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indicativos acerca dos princípios que norteiam as práticas estatais. Neste caso, em específico, 

o direcionamento para um livre e consistente acesso à informação que garanta efetivamente a 

transparência corresponde a um desses postulados caros à sobrevivência das sociedades 

modernas. Além disso, tem por explicação o reconhecimento de que o direito à informação se 

insere como um postulado fundamental, cuja reiterada discussão ajuda em sua garantia e é o 

que ora nos propomos a realizar. 

Acrescentam-se às motivações da investigação o interesse do autor desta pesquisa no 

assunto em decorrência de sua vinculação ao serviço público federal há quinze anos; a 

expertise advinda da área de formação do mesmo (administrador, especialista em gestão 

pública e mestre em administração) e seu alinhamento com a área de Ciência da Informação, 

no doutorado, abrindo um campo de convergência entre os estudos organizacionais e as 

teorias informacionais que favorecem e oportunizam a discussão científica acerca da 

transparência pública como resultado da ingerência (ou falta de) sobre os “dispositivos de 

acesso à informação”. 

O trabalho foi realizado a partir da necessária reflexão teórica, assim como de leituras, 

de experiências e vivências práticas do pesquisador-autor e, em especial, das inquietações que 

emergiram nos últimos quatro anos a partir das ações do grupo de pesquisa liderado pela 

Professora Dra. Lucia Maria Velloso de Oliveira, resultando em capítulo de livros e e-books 

publicados, trabalhos completos documentados em anais de eventos nacionais e 

internacionais, resumos, banners, comunicações em eventos científicos, organização de 

seminários, palestras realizadas e cursos sobre o assunto em discussão, conforme se 

depreende do Apêndice A.  

Ainda sobre a estruturação da pesquisa, é oportuno salientar que adotou-se no texto 

um recorte teórico baseado nas referências bibliográficas levantadas9 no início do percurso 

doutoral, no ano de 2017 (Apêndice N), a partir do qual desdobraram-se as demais escolhas 

teóricas em consonância aos seguintes eixos temáticos: “Transparência Pública/Acesso à 

Informação”; “Governança, Estado, Administração e Política Pública”, “Ciência da 

Informação e Teoria da Informação”; “Assuntos Transversais/Intersectivos Críticos” e 

“Complementar – Metodológico-Analítico”, computando-se 200 referências que subsidiaram 

o aporte bibliográfico e as escolha de autores da pesquisa que se sucederam no decurso da 

 
9 As referências do trabalho foram definidas a partir do uso de reconhecidos sites como SCIELO, banco de teses 

e dissertações da CAPES, bem como acesso ao material disponível na Biblioteca Central do Gragoatá, da 

Universidade Federal Fluminense, e do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, da Fundação Casa 

de Rui Barbosa, tendo chegado ao recorte literário-teórico a partir da avaliação constante no apêndice N, que foi 

chancelado pela orientadora. 
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pesquisa. Além disso, foram utilizados autores sugeridos pela banca na fase de qualificação da 

pesquisa, ocorrida em novembro de 2019. 

A partir desta formação, este trabalho, que visa contribuir para a ampliação das 

discussões sobre transparência administrativa e acesso informacional, justifica-se também por 

estar sendo desenvolvido próximo a duas importantes comemorações: o 32º aniversário da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 5 de outubro de 

1988, e a comemoração dos 72 anos da elaboração da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH)10, criada por um esforço coletivo de nações, culminando em sua 

proclamação na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 

1948. 

A Carta Nacional de 1988, elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita, buscou 

adotar, em alguns aspectos do texto, as iniciativas propostas pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, visto que, no final dos anos 1980, o país saía de um regime militar com 

flagrantes violações aos direitos dos cidadãos. 

Em um curto resgate histórico ao período antecedente à CRFB/1988, a última 

afirmativa é ratificada, em especial, verificando-se que o país já havia passado, sob diferentes 

contextos políticos, por outras seis Cartas Maiores. São elas: a de 1824, com as decisões 

centradas no Imperador (dom Pedro I), respaldada pelo chamado Poder Moderador11; a de 

1891, conhecida como a primeira Constituição Republicana12; a de 1934, criada a partir de um 

golpe de Estado empreendido por Getúlio Vargas; a de 1937, chamada de Constituição do 

Estado Novo, num segundo momento do golpe getulista, com destaque para a inserção da 

pena de morte como possibilidade prevista no documento constitucional; a de 1946, que 

tentou resgatar os direitos democráticos amplos; e a de 1967, que foi criada na ditadura 

militar, iniciada em 1964, com uma sorte de violações aos direitos individuais e coletivos 

(entre eles os de natureza informacionais); até a Carta de 1988 ora vigente (CENTRO 

CULTURAL CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013). 

 
10 Documento elaborado após a Segunda Guerra Mundial, no qual se estabeleceu um conjunto de artigos, pelos 

quais se propôs a adoção de medidas em favor de direitos e liberdades fundamentais (dentre elas informacionais) 

para as nações. 
11 “[...] o Poder Moderador estava acima dos demais poderes e a eles se sobrepunha, cabendo a seu detentor força 

coativa e a atribuição de nomear e demitir livremente ministros de Estado, membros vitalícios do Conselho de 

Estado, presidentes de província, autoridades eclesiásticas, o Senado vitalício, magistrados do Poder Judiciário, 

bem como nomear e destituir ministros do Poder Executivo. O imperador era ainda inimputável e não respondia 

judicialmente por seus atos” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 235). 
12 Diploma legal que contou com a relevante participação do advogado, jurista e orador Rui Barbosa, que foi um 

de seus coautores, respondendo também pela criação do instituto do habeas corpus, possibilitando a libertação 

de pessoas em caso de abusos de poder. 
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Dessa forma, o contexto histórico-cronológico instável apresentado no período de 

transição do fim do império para a fase republicana do Brasil e, principalmente, o momento 

conturbado que antecedera a promulgação da CRFB de 1988 indicavam a necessidade de se 

consolidar os direitos tão subjugados ao longo do século XX com a nova Carta. 

Essa inclinação à proteção dos direitos essenciais ficou mais latente quando se 

estabelecem, na CRFB/1988, as chamadas “cláusulas pétreas”, ou seja, aquelas que não 

podem ser modificadas do texto constitucional, definidas pelo art. 60 § 4º, dentre elas: 1) a 

forma federativa de Estado; 2) o voto direto, secreto, universal e periódico; 3) a separação dos 

Poderes; e 4) os direitos e garantias individuais (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Dentre esses direitos individuais, estão o direito à informação, como reconhecimento 

dos direitos humanos, e, por extensão, o direito ao adequado acesso à informação, numa 

tentativa de deixar no passado uma fase cuja discussão sobre a gestão da informação pública 

não seria oportunizada. 

Portanto, para que não revivamos episódios históricos pouco memoráveis, faz-se 

necessário mantermos constante rediscussão sobre as práticas adotadas, a fim de reafirmarmos 

a importância de elementos mínimos necessários à existência de um Estado democrático de 

direito13, dentre eles a transparência pública. 

Expostos estes condicionantes, é relevante entender o conceito de transparência, que 

exige a compreensão de uma infinidade de perspectivas e que, em maior ou menor grau, 

relacionam-se à clareza ou à nitidez de um objeto, ato ou ação. Essa visão preliminar vai ao 

encontro da definição atribuída pelo Dicionário Houaiss (2018), que descreve transparência 

como uma “qualidade ou condição do que é transparente”. Esta mesma obra elucida alguns de 

seus principais sinônimos: “claridade, cristalinidade, diafaneidade, evidência, limpidez, 

nitidez, perspicuidade, pureza, translucidez, transluzimento” (idem). 

Esmerados nas definições supracitadas, podemos afirmar que uma das possibilidades 

de discussão sobre a “transparência” envolve sua abordagem no âmbito público – isto é, a 

“transparência pública –, o que abrange compreendermos as condições que o Estado pode 

criar para viabilizar uma efetivo acesso a suas informações. Porém, a perenidade de uma 

cultura a favor da transparência pode encontrar obstáculos nas circunstâncias de governo 

(executor das ações de Estado), em interesses político-ideológicos contrários a uma política 

 
13 “O Estado democrático de direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o 

respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através 

do estabelecimento de uma proteção jurídica” (Revista Âmbito Jurídico). Disponível em: 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/o-estado-democratico-de-direito/. Acesso em: 21 

jun. 2020. 
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informacional consistente e permanente, e na articulação em favor da boa gestão, que o 

serviço público, em alguns aspectos, acaba por frustrar. 

Nesta pesquisa, para melhor compreensão da abordagem de transparência pública 

adotada, contaremos com o aporte subsidiário da Teoria Geral dos Sistema (TGS) e o conceito 

de Rede (CR). 

A TGS foi estabelecida a partir dos estudos do biólogo Ludwig von Bertalanffy, após 

a Segunda Guerra Mundial, e tinha por fundamento a ideia de que “a organização é um 

sistema aberto que deve se adaptar ao seu meio ambiente” (MOTTA; VASCONCELOS, 

2008, p. 163), sinalizando que diferentes estímulos ambientais (internos ou externos) podem 

modificar a estrutura organizacional, ou seja, alteram o fluxo contínuo que se estabelece para 

atender a um objetivo definido para um processo ou procedimento organizacional.  

Dentre as abordagens da TGS, é apresentado um clássico modelo no qual as variáveis 

“inputs” ou “entradas” (insumos, matérias-primas, informação, recursos humanos, recursos 

materiais, energia) são processadas, resultando em “outputs” ou “saídas” (produtos e 

serviços) (ibidem, p. 190, grifo nosso). Estes, por sua vez, são revistos por meio de um 

processo de “feedback” (ou retroação) em um ciclo contínuo de atuação e reavaliação.  

É sobre esta perspectiva que também compreendemos a transparência pública, sendo 

seu “input” o “acesso à informação”, que passa pelo mesmo processamento na figura do 

“dispositivo de acesso à informação”, e cujo “output”, ou produtos/serviços, resultam nos 

diferentes graus de “transparência” proporcionados à sociedade. 

Por sua vez, a ideia de sistema, concebida como esse conjunto de etapas, denota uma 

avaliação isolada. Nesse sentido, além da compreensão da transparência pública a partir do 

quadrinômio “input – process – output – feedback”, faz-se necessário compreendê-la de modo 

integrado (em rede), já que os elementos analisados na pesquisa (legislação, tecnologia e 

arquivo), no que diz respeito ao seu papel frente às emergências informacionais, precisam, em 

nosso entendimento, terem um alinhamento mínimo. 

Por isso, adicionalmente, construímos nossa análise sobre transparência considerando 

a conotação em rede. O conceito de rede se contrapõe à ideia hierarquizante criada no 

conceito de “sistema”, possibilitando uma articulação colaborativa de natureza mais vertical e 

cruzada, permitindo ainda uma majoração da análise “[...] do que a soma do que cada ator 

solitário poderia realizar sem colaboração” (GOLDSMITH; EGGERS, 2011, p. 23).  

Ou seja, uma rede se assemelha a uma “teia”, através da qual se podem realizar 

diferentes conexões. Nesse sentido, para a discussão da transparência pública, usamos a 

concepção de rede como um meio pelo qual os diferentes “dispositivos de acesso à 
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informação” podem se conectar, visto que possuem, em algum grau, corresponsabilidades no 

processo público-informacional. 

Frisamos que estas concepções, que são de uso subsidiário ao estudo, visam esclarecer 

a dimensão analítica da transparência que adotamos (conforme citado na sessão pertinente do 

tema central da tese) e, ao fim do trabalho, no âmbito das discussões e resultados da pesquisa. 

Posto isto, e considerados os temas transversais que abarcam as discussões desta tese, 

passamos a demarcar o campo empírico e metodológico adotados no desenvolvimento da 

pesquisa. 

A seção 1, Transparência: conceitos, contextos e abordagens, apresenta os aspectos 

da transparência e suas nuances sob as óticas conceitual e histórica. Para isso, recorreremos à 

etimologia da palavra, sua mutação e compreensão mais contemporânea, e as ramificações 

que o conceito apresenta na visão de teóricos que consubstanciem a discussão sobre o tema 

central.  

Adotamos o uso de dicionários reconhecidos pela área de Ciências Humanas e Sociais, 

entre eles os vocabulários de Raphael Bluteau, de 1728, e de Antônio de Moraes e Silva, de 

1789, ambos disponibilizados on-line pela Universidade de São Paulo (USP). Do ponto de 

vista histórico, relatamos o surgimento da lei de transparência sueca, a influência da Glasnost 

na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e o papel de outros países na 

valorização da transparência estatal.  

Nesta seção, são apontados também os conceitos de gestão e governança pública 

(entre eles, o da informação), e como impactam a transparência administrativa. Também 

apresentamos como a comunidade internacional vem se articulando e influenciando no tema, 

sendo estabelecido, por parte de diferentes instituições multilaterais, como requisito para 

apoio (em especial relativos a financiamentos) às nações. Por fim, realizamos algumas 

considerações comparativas entre Brasil, México e Reino Unido no escopo de suas ações 

representativas sobre o tema central da pesquisa. 

A seção 2, Transparência: política pública, Estado e dispositivos de acesso, discute o 

papel das políticas públicas no escopo das ações de informação e o papel do Estado como 

agente promotor da necessária articulação institucional em prol da informação pública. A 

importância da informação é igualmente discutida, demonstrando a relevância do conceito  

para o estudo. Por fim, apresentamos as inclinações preliminares dos diferentes dispositivos 

que estruturam uma política de transparência (que, defendemos, a rigor não existir) em sua 

ramificação pública no Brasil. 
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Já na seção 3, Abordagens direcionadas ao acesso à informação, é explicitado como a 

legislação, a tecnologia e o arquivo se configuram como objetos dos “dispositivos de acesso à 

informação”. Alinhados a esta trajetória, buscamos compreender o acesso à informação no 

Brasil, que tem se desenvolvido e ampliado nos últimos anos, mas que, mesmo assim, como 

pressupomos nesta pesquisa, não tem se traduzido na efetividade que se espera à 

transparência. Nesse sentido, visando compreender esse argumento, o enfoque da pesquisa se 

desenvolveu sobre os dispositivos de acesso denominados “legal-informacional”, 

“tecnológico-informacional” e “arquivístico-informacional”, aqui já definidos. 

A contextualização sobre o primeiro dispositivo abordado, “legal-informacional”, se 

fundamentou em uma discussão teórica sobre a relevância de uma legislação para a 

efetividade do acesso à informação. O segundo, “tecnológico-informacional”, abarcou um 

estudo sobre a ascensão e gestão das ferramentas web – em especial os sites administrados 

pelo governo federal – para a promoção de serviços com foco na disseminação da informação 

pública. Por fim, detalhamos o terceiro dispositivo, “arquivístico-informacional”, localizando 

a importância das instituições arquivísticas no processo de acesso à informação considerando 

seu lugar como organizações do Estado responsáveis pela gestão de documentos produzidos 

pela administração pública. Empreendemos, ainda no âmbito da seção 3, uma discussão sobre 

as oportunidades e fragilidades conjunturais/contextuais que influenciam o acesso à 

informação e, por conseguinte, a transparência no Brasil. 

Na seção 4, intitulada “Dispositivos de Acesso”: observação e descrição da 

configuração informacional brasileira, apresentamos a trajetória metodológica geral da 

pesquisa e onde se desenvolveu a execução da mesma, que, em linhas gerais, se fundamentou 

em uma incursão crítica, pautada sobre o referencial teórico disposto ao longo do trabalho e 

seus elementos mais representativos no escopo amostral levantado.  

Desse modo, desenvolvemos um modelo triangular de análise que contempla os 

“dispositivos de acesso à informação”, constituindo-se em uma proposta sistemática de estudo 

crítico, oriunda da imersão do autor na configuração da legislação brasileira de acesso; no 

manuseio e levantamento de dados por parte do mesmo, na condição de um usuário14, de 

painéis de governo selecionados; e na observação e avaliação dos relatórios de gestão do 

maior arquivo público do país, caracterizando-se, nesta abordagem tripartite, o aspecto 

aplicado e teórico inovador da pesquisa para a área de Ciência da Informação. 

 
14 Optamos por não utilizar a base de dados abertos e sim uma incursão nos referidos painéis na condição de 

usuários daquelas páginas de internet. 
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Aprofundando um pouco mais a questão metodológica, entendemos que a pesquisa, 

quanto à finalidade, insere-se como uma pesquisa básica. Quanto à sua abordagem, sua 

inserção é de natureza predominantemente qualitativa, conjugada com elementos 

quantitativos. Com relação aos seus objetivos, compreende-se como descritiva. E, quanto aos 

procedimentos adotados, estrutura-se na análise de documentos oficiais.  

Nesta etapa, foram trabalhados dispositivo a dispositivo e os respectivos objetos que o 

compõem, conforme discorremos na sequência. 

Para o denominado dispositivo “legal-informacional”, foi realizada uma análise 

crítico-qualitativa dos seguintes normativos: Constituição Federal de 5 de outubro de 1988; 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 200015; Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 199116 (e, 

subsidiariamente, sua regulamentação pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002); Lei nº 

9.507, de 12 de novembro de 199717; Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 201118 (e, 

subsidiariamente, sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012); Lei nº 

13.460, de 26 de junho de 201719 (e, subsidiariamente, sua regulamentação pelos Decretos nº 

9.094, de 17 de julho de 2017 e nº 9.492, de 5 de setembro de 2018); Decreto nº 5.482, de 30 

de junho de 200520; Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 201621; e o Decreto nº 9.203, de 22 de 

novembro de 201722. 

A seleção dos normativos supracitados foi realizada a partir do levantamento feito para 

o período 1988-2018 (Apêndice B). Foram avaliados por duas perspectivas – relativas: a) ao 

impacto para a efetividade da transparência pública; e b) à adequabilidade aos objetivos deste 

estudo –  e considerando “0” – Pouco Impacto a “5” – Muito Impacto, com a seleção 

exclusiva dos documentos considerados de “grau médio” “5” (cinco), e que estivessem em 

vigência no interstício de 2011 e 2018, ainda que sua promulgação tenha sido posterior, após 

avaliação criteriosa do pesquisador-autor. 

Para este aspecto, destacamos que o uso da legislação, como apoio para a 

compreensão do contexto analisado, encontra respaldo na filosofia. Montesquieu aponta, em 

sua obra L'Esprit des lois, que “As leis, no significado mais amplo, são as relações necessárias 

que derivam da natureza das coisas [...]” (MONTESQUIEU, 1748, p. 21). Portanto, em nosso 

entendimento, a legislação e sua configuração representam o retrato de um tempo, de um 

 
15 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
16 Lei de Arquivos. 
17 Lei do Habeas Data. 
18 Lei de Acesso à Informação. 
19 Lei de Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos. 
20 Decreto do Portal de Transparência. 
21 Decreto de Dados Abertos. 
22 Decreto de Governança Pública. 
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momento, e indicam as diretrizes que os governantes adotaram para sustentar os direitos e 

deveres de uma nação, entre eles os relacionados ao acesso e à transparência pública. 

Para o dispositivo “tecnológico-informacional”, verificamos como os portais de 

transparência governamental indicam a efetividade da transparência a partir do 

produto/serviço informacional disponibilizado. Nesse escopo, além de suscinta qualificação 

das páginas, foram analisados dados extraídos dos painéis disponibilizados na rede mundial 

de computadores e administrados pela Controladoria-Geral da União (CGU), órgão com 

competências de planejamento e monitoramento do acesso à informação no Brasil. Portanto, 

as páginas analisadas foram as seguintes: Painel “Lei de Acesso à Informação”; Painel 

“Monitoramento de Dados Abertos”; Painel “Integridade Pública”; Painel “Resolveu”?; 

Painel “Correição em Dados”; Painel de Benefícios (Previdenciários e Bolsa Família); e, por 

fim, Painel “Contratações Relacionadas à COVID-19”. O recorte corresponde a todos os 

painéis da CGU em vigência, não sendo analisado somente o Painel “Gasto de TI”, que esteve 

em manutenção durante toda a etapa da incursão metodológica. 

A opção por este segundo ponto de análise, ainda no âmbito da seção 4, ocorreu em 

virtude da relevância que a governança da Tecnologia da Informação (TI) tomou ao longo dos 

anos. Akabane ratifica este entendimento quando afirma que a governança de TI busca 

“avaliar e orientar a utilização da TI para apoiar a organização e monitorar o seu uso para 

alcançar os resultados planejados” (AKABANE, 2012, p. 53). Neste sentido, compreender as 

práticas adotadas pela TI, refletidas na produção da informação dos referidos painéis 

governamentais, possibilita verificar em que medida os dados extraídos deles apontam para a 

efetividade da transparência pública. 

Por fim, verificamos o dispositivo “arquivístico-informacional”, para o qual se adotou 

como objeto de análise o Arquivo Nacional do Brasil (AN), avaliado em três dimensões: 

orçamentária (envolvendo a capacidade de se manter e investir em suas funções), funcional 

(avaliação do quadro de pessoal necessário às suas atividades) e documental (avaliação do 

exercício de suas ações no âmbito da gestão de documentos públicos federais). A análise se 

desenvolveu sobre os Relatórios de Gestão do período 2011 e 201823, bem como através do 

uso do regimento interno da instituição, disponíveis na internet. Subsidiariamente, foram 

utilizados ainda o regimento interno do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)24 e do 

 
23 O exercício 2019 não havia sido homologado pelo TCU e 2020 não estava em posse do órgão de controle 

citado até o fechamento da investigação. 
24 “Órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por 

finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema 

Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 
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Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA)25, face a questões que surgiram no 

decurso da investigação. 

A opção pela análise do AN ancora-se na premissa de que não existe acesso à 

informação sem documentos organizados, tratados e avaliados. Este papel compete à 

Arquivologia, no escopo da chamada “Gestão de Documentos” e que, segundo o preâmbulo 

da Lei nº 8.159/1991, que instituiu a chamada Política Nacional de Arquivos Públicos, 

corresponde ao: 

 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

(BRASIL, 1991). 

 

Esta ação técnico-gerencial é relevante, pois, se não implementada adequadamente, 

impossibilita o acesso aos documentos – e, por conseguinte, a seus dados e informações –, 

facilita erros e propicia irregularidades da administração, entre elas a corrupção, amparada 

pela opacidade decorrente da ausência de tratamento adequado à atividade de gestão 

documental. 

Portanto, o AN, que, segundo seu sítio eletrônico, tem por finalidades “[...] o pleno 

acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-

administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de 

conhecimento científico e cultural” (ARQUIVO NACIONAL, 2019), torna-se um campo de 

investigação ideal para a discussão sobre acesso à informação e transparência, e sobre a 

necessidade de se valorizar este espaço de referência como propulsor de direitos humanos 

fundamentais, tão importante para o poder público quanto para a sociedade e seus cidadãos. 

Isto vai ao encontro do que expõe a pesquisadora Lucia Maria Velloso de Oliveira, 

que afirma: “O empoderamento dos arquivos também é o empoderamento do cidadão, que 

ocupa lugar tão central nesse processo quanto o próprio Estado” (OLIVEIRA, 2014, p. 38). 

Ou seja, os arquivos públicos (nacional ou locais), bem gerenciados e adotando as medidas de 

gestão de documentos necessárias, com apoio político e de infraestrutura, contribuem para a 

promoção e o acesso à informação direcionada à população, o que ratifica nossa escolha de 

análise. 

 
especial aos documentos de arquivo” (disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/acesso-a-

informacao/institucional/o-conselho. Acesso em: 2020). 
25  Órgão que tem por finalidade “garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os 

aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais” (conforme Decreto nº 4.915/2003 e disponível em: 

http://siga.arquivonacional.gov.br/index.php/finalidade. Acesso em: 2020). 
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Complementam a incursão metodológica desta tese, a realização de consulta fazendo 

uso do “Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão” (e-SIC), quando da 

necessidade de compreender os aspectos documentais, conforme questões propostas no 

Apêndice C, bem como o uso de projetos de leis (ou justificativas) – na esfera da análise legal 

– e a utilização de painéis do Ministério da Economia (ME), dentre eles o de “Orçamento 

Federal” e o “Estatístico de Pessoal”, para a análise do Arquivo Nacional e as dimensões de 

temas correspondentes. 

Dentre os produtos oriundo do percurso metodológico desta tese, destacamos que, para 

cada objeto analisado foi estabelecido um correspondente quadro final com a identificação 

das possibilidades e limitações no escopo estudado, tendo por foco compilar os elementos que 

defendemos influir na efetividade da transparência pública brasileira, conforme estrutura 

disposta no Apêndice D. 

O referido caminho metodológico, seus produtos, e o aporte teórico selecionado visam 

atender ao que se exige de uma tese, que “deverá ser elaborada com base em investigação 

original, devendo representar trabalho de real contribuição para o tema escolhido”, conforme 

prescrito na determinação do Parecer Federal nº 977, de 1965, também chamado “Parecer 

Sucupira”. Salientamos que, segundo Brasileiro, “pela própria etimologia, originalidade 

significa ‘volta às fontes’, ou seja, um retorno à origem, à essência, à verdade” 

(BRASILEIRO, 2013, p. 162). Nesse sentido, a autora aponta que ser original não é inventar 

algo novo. Mas, sim, retornar às fontes e, a partir destas, estabelecer novas conexões 

conceituais e contributivas ao processo de pesquisa científico, como ora propomos. 

Portanto, nossa contribuição original está explicitada na discussão sobre o tema 

transparência pública a partir de uma proposta que considerou sua efetividade atrelada à 

gestão e articulação de diferentes “dispositivos de acesso à informação” e sua capacidade de 

responder às urgentes demandas informacionais da sociedade.  

As identificações feitas nas análises fizeram emergir questões inovadoras e 

reacenderam outras através de um prisma analítico e conjuntural. Além disso, a proposta 

constituída, em que pese hercúlea e centralizada no Executivo federal, possibilitou um 

percurso metodológico-analítico com potencial de se desenvolver a partir de diferentes 

objetos e esferas do poder público brasileiro. 

Isto é, o “dispositivo legal-informacional” pode ser estudado também a partir da 

legislação estadual ou municipal; o “dispositivo tecnológico-informacional” pode ser 

analisado pela perspectiva de outras ferramentas digitais (Facebook, Instagram e demais 

mídias sociais). Do mesmo modo, o “dispositivo arquivístico-informacional” pode contemplar 
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a análise de arquivos vinculados a outras instâncias da federação, seguindo os trajetos e 

perspectiva que ora adotamos. 

Entendemos que a essência deve ser a mesma: uma análise da efetividade a partir de 

uma visão crítica, assentada em documentos oficiais, e considerando a função combinada da 

legislação (postulado formal do acesso à informação), da tecnologia (interpretação do 

produto/serviços de acesso à informação) e do arquivo (na sua missão circunscrita a gestão de 

documentos como aporte para o acesso à informação). 

Aproximando-nos do encerramento do trabalho, a seção 5, criada no escopo das 

discussões e resultados, intitulada Transparência pública: entre possibilidades e limitações, 

utilizamos o material compilado na seção metodológica, comentando, interpretando e 

analisando, com base na teoria disposta no trabalho, os dados produzidos a partir dos 

diferentes dispositivos e seus objetos, permitindo-nos estabelecer as relações necessárias com 

foco em obter a resposta da questão central de pesquisa e comprovar nossa tese. 

Os resultados apontam que há prejuízos à efetividade da transparência pública no 

Brasil, no âmbito da análise dos dispositivos estudados, em especial no que diz respeito ao 

dados interpretados a partir dos painéis de governo e a gestão do Arquivo Nacional, estando a 

legislação necessitando de aperfeiçoamento, mas com regular capacidade de instrumentalizar 

o acesso. 

A investigação não aborda discussões nos níveis de governo municipal e 

estadual/distrital, focalizando o nível federal, com predomínio do Poder Executivo. A 

proposta visou avaliar como o escopo da administração central, que responde pela elaboração 

conceitual das políticas públicas e é uma referência para os demais entes federativos, tem 

gerido os seus diferentes “dispositivos de acesso à informação”. 

Apontamos, desta feita, boas práticas e sinalizamos possíveis melhorias com 

direcionamento à transparência. Por outro lado, indicamos a possibilidade de estudos futuros 

relevantes à continuidade da discussão. 

Com isso, diante das considerações e dos diversos argumentos elencados, foi possível 

atender um dos objetivos centrais deste trabalho doutoral: contribuir para o avanço da 

transparência pública através da compreensão de seus dispositivos de acesso e a consequente 

possibilidade de fortalecimento e aperfeiçoamento dos instrumentos que sustentam um Estado 

democrático de direito no Brasil em âmbito informacional. 
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1 TRANSPARÊNCIA: CONCEITOS, CONTEXTOS E ABORDAGENS 

 

“Na prática, transparência pode 

significar muitas coisas” 

(TAPSCOTT; TICOLL, 2005) 

 

Esta seção visa entender o conceito de transparência e, em especial, de transparência 

pública. Acerca deste assunto, realizamos apontamentos históricos, buscando localizar 

diferentes aspectos que tornaram a palavra polissêmica, permitindo diferentes interpretações e 

sua alocação no contexto da discussão informacional do poder público (subseção 1.1). No 

bojo do debate, agregamos o conceito de governança pública da informação, que tem na 

transparência uma de suas premissas balizadoras. Nesta etapa, destacamos a diferença entre 

governança e gestão e indicamos como a primeira se revela fundamental na discussão do 

acesso (subseção 1.2). Apontamos ainda as possíveis influências do cenário internacional no 

âmbito temático da seção, reforçando a relevância da transparência das informações entre 

organismos multilaterais e sua adoção e configuração em outros países ao longo do globo 

(subseção 1.3). 

 

1.1 Transparência em conceitos 

 

De modo geral, transparência é o grau de nitidez pelo qual se consegue enxergar algo. 

No entanto, embora conceituar transparência pareça algo simples, em realidade, o conceito 

carrega em si uma gama de possibilidades descritivas que variam de acordo com o contexto 

no qual está inserido. Frisamos que esta não é uma característica exclusiva do conceito-chave 

de pesquisa (transparência), pois também se aplica a outros vocábulos nos mais diferentes 

idiomas. 

A última afirmação encontra amparo numa citação feita por Capurro e Hjorland, 

publicada pelos autores na Annual Review of Information Science and Technology e traduzida 

na revista brasileira Perspectiva em Ciência da Informação: 

 

O estudo da história de uma palavra, da sua etimologia, não está relacionado, 

como a própria palavra etimologia à primeira vista sugere (do grego, 

étymon) que, aparentemente, pode ser a base de sua formação e de seu uso; 

mas, em vez disso, com a inter-relação de seus diferentes usos 

(particularmente sua tradução em outras línguas e contextos), inclusive 

suas metáforas e metonímias (CAPURRO; HJORLAND, 2003, p. 155, grifo 

nosso). 
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Logo, a figura do contexto é relevante para se compreender a evolução de um 

conceito. Isto se aplica à palavra transparência, que, dependendo do aspecto abordado, tem 

sentidos diferentes, apontando para sua natureza linguística polissêmica, como veremos a 

seguir. 

No campo material, um objeto, como um copo de vidro, passa a ser transparente se há 

a possibilidade de verificar com perfeição, através dele, o que existe do seu lado oposto. 

Quanto mais nítido for possível enxergar, mais transparente pode-se dizer que ele é. 

Em um momento de diálogo, por exemplo, pode haver ou não transparência 

dependendo do emissor e do receptor, quer seja pelo linguajar utilizado, quer seja pelo idioma 

e outros meios simbólicos das expressões faladas e não-faladas adotadas nas relações de 

comunicação e de mensagem. 

É possível também, na literatura, extrair o sentido da transparência como característica 

cultural de um discurso, como na obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa: “Tornava 

a ter fé na clareza de Medeiro Vaz, não desfazia mais nele, digo. Confiança – o senhor sabe – 

não se tira das coisas feitas ou perfeitas: ela rodeia é o quente da pessoa” (GUIMARÃES 

ROSA, 2001, p. 72, grifo nosso). 

Assim sendo, a condição léxica da palavra transparência é fruto de discussão entre 

muitos autores, desde pesquisadores e dicionaristas até instituições científicas. 

Chevalier aponta que “a transparência designa, inicialmente, a propriedade de um 

corpo que se deixa atravessar pela luz e permite distinguir, através de sua espessura, os 

objetos que se encontram atrás” (CHEVALIER, 1998, p. 251). Ainda segundo o autor, a 

transparência ocorre em alguns graus, podendo: 

 

ser realmente transparente, ou seja, límpido e fazer aparecer com 

nitidez os objetos que recobre, ou somente translúcido, se ele não 

permite, ainda que seja permeável à luz, distinguir nitidamente esses 

objetos, ou ainda diáfano, se a luz que ele deixa filtrar não permite 

distinguir a forma desses objetos. Por extensão, a transparência 

designará o que se deixa penetrar, alcançar levemente, o sentido 

escondido que aparece facilmente, o que pode ser visto, conhecido de 

todos ou ainda que permita mostrar a realidade inteira, o que exprime 

a verdade sem alterá-la. (CHEVALIER, 1998, p. 251, - tradução do 

Prof. José Maria Jardim, grifos nossos). 

 

A visão do pesquisador francês Jacques Chevalier traz consigo um significado 

extensivo de transparência que se aproxima ao encontrado em nossa investigação na base de 

dados do Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNTRL), entidade de 

pesquisa apoiada pela Nancy-Université, da França. 
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Na referida base, foi possível verificar que a palavra transparência tem uma de suas 

primeiras definições datada do ano 1380, sendo identificada como “caractère de ce qui laisse 

voir les objets à travers soi” (“característica daquilo que permite ver objetos através de si” – 

tradução nossa). 

Apontamos ainda a descrição do vocábulo no sistema da entidade que, em 1763, passa 

a ter a concepção do conceito deslocada do seu sentido qualitativo-material, “clareza de um 

objeto”, para um escopo qualitativo-incorpóreo, sendo definida como a “qualité des choses 

intelligibles faciles à comprendre”, ou seja, “qualidade de coisas inteligíveis fáceis de 

entender” (tradução nossa). 

No Vocabulário histórico-cronológico do português medieval26, lançado pela 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) em 2014, não identificamos menção à palavra 

transparência. Mas, entre as crônicas apresentadas, dentre alguns de seus termos, é possível 

perceber indicativos de que o contexto da narrativa se aproxima do que hoje, mais 

usualmente, denominamos transparência. Este é o caso do termo medieval “clareza” 

(sinônimo hoje de transparência): “[...] rrequeremos aa tua rreal clareza que sempre com 

firme desejo vivas em temor do senhor Deus [...]” (CUNHA, 2014, p. 538). 

Nessa mesma linha, o dicionarista Antônio de Moraes e Silva definiu transparência 

como: “Diafaneidade, transluzamento; transparência do vidro que dá passada à luz” 

(MORAES E SILVA, 1789, p. 797). Em outra perspectiva, o dicionário elaborado por Luiz 

Maria da Silva Pinto também se aproximou da definição de Moraes e Silva, imputando ao 

conceito o sentido daquilo “que dá passagem; que deixa passar a luz” (SILVA PINTO, 1832), 

mantendo o vocábulo no âmbito de discussões físico-científicas. 

O padre Raphael Bluteau, em seu Vocabulario Portuguez e Latino, de 1728, também 

abordou o significado de transparência, elencando uma das mais completas definições do 

termo identificadas na pesquisa histórica a que tivemos acesso. A fim de apresentar ipsis 

litteris a detalhada e precisa definição, destacamos, na sequência, a figura 1. 

 

 

 

 

 

 
26 Respeitado vocabulário com 72.120 palavras da língua portuguesa utilizado entre os séculos XIII e XV, 

correlacionadas à mais de 15.000 palavras do português atual. Obra iniciada em 1979 e concluída, em sua versão 

impressa, no ano de 2014 pela equipe da área de Filologia da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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Fonte: Bluteau, 1728 – Biblioteca Brasiliana da USP 

 

O lexicógrafo Raphael Bluteau aponta a transparência como a qualidade daquilo que 

tem a possibilidade de ser atravessado pela luz e agrega a concepção que traz o conceito de 

transparência como algo puro, limpo. 

Destaca também que, diante da delicada situação para se definir o vocábulo, optou por 

entendê-lo como algo translúcido, como aponta este trecho: “Contentarnoshemos com 

chamrlhe, Corporis pellucidi, ou translucidi, ou translucentis pefpicuitas” (BLUTEAU, 

1728). 

Mesmo assim, a figura 1 denota haver uma dificuldade histórica para o sentido da 

palavra, quando o autor menciona que “não temos palavra própria [...]” e aponta a 

necessidade de se buscar em outros autores. 

Numa visão mais contemporânea, o Dicionário Eletrônico Aulete aborda e amplia as 

definições sobre transparência, sugerindo que a palavra tem os seguintes significados: 

 

S.F. 1. Característica ou estado do que é transparente; 2. Folha de plástico 

transparente em que se imprimem textos, gráficos, desenhos etc. para serem 

projetados em tela pelo retroprojetor; 3. Fig. Qualidade de quem demonstra 

sinceridade e/ou lisura: Sua transparência fez com que ganhasse a admiração 

dos amigos; 4. Adm. Publ. Princípio pelo qual se exige que a 

administração pública preste contas de seus atos através dos meios de 

comunicação. 5. Fís. Fração de energia radiante transmitida por um sistema, 

o mesmo que transmitância. (DICIONÁRIO ELETRÔNICO AULETE, 

2019, grifo nosso). 

 

Esta última citação aponta transparência como denotação de características, 

qualidades, processos físico-científicos (como a maioria dos dicionaristas já aqui citados) e 

FIGURA 1: Definição de Transparência 
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sinaliza a vinculação do termo com a administração pública, o que é de maior relevância para 

esta pesquisa. 

A definição do dicionário Aulete permite que entendamos a transparência pública 

como uma ação governamental direcionada para a publicidade de seus dados e informações, o 

que se traduz em repensar os meios de promoção do acesso à informação. Transparência 

pública, portanto, seria um preceito que impõe ou encarrega a administração pública a 

conceder informações sobre todos os seus atos pelos mais variados meios de comunicação e 

informação (AULETE, 2018). 

Do ponto de vista histórico-contextual, a vinculação entre transparência, acesso à 

informação e administração pública é mais antiga do que imaginamos. Uma das primeiras 

propostas legais direcionadas ao acesso, por exemplo, ocorreu na Suécia, que tem ainda em 

vigência a legislação mais antiga sobre o tema, datada de 2 de dezembro de 1766, e cujo teor 

possibilita o acesso público aos documentos oriundos do parlamento e do governo daquele 

país nórdico. 

Na visão de Mendel, o direito à informação, basilar ao processo de transparência, tem 

um longo percurso. Afirma o autor acerca do avanço desta perspectiva legalista: 

 

Outro país com um extensor histórico de legislação sobre direito a 

informação é a Colômbia, cujo Código de Organização Política e Municipal 

de 1888 permitia aos indivíduos solicitar documentos sob o controle de 

órgãos governamentais ou contidos em arquivos do governo. Os EUA 

aprovaram uma lei de direito à informação em 1967, que foi seguida por 

legislação na Dinamarca (1970), Noruega (1970), França (1978), Países 

Baixos (1978), Austrália (1982), Canadá (1982) e Nova Zelândia (1982) 

(MENDEL, 2009, p. 26). 

 

Um outro exemplo conhecido da ideia de transparência pública ocorreu na extinta 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), quando o então presidente Mikhail 

Gorbachev instalou no país uma política denominada “Glasnost”, através da qual se visava 

permitir uma abertura do governo, e isto envolvia mais transparência, permitindo uma 

discussão que, até aquela época, era inviável no país socialista. 

Catani, ao discorrer sobre obra de Lenina Pomeranz, “esclarece que a perestroika – 

que começou a ser gradativamente implantada a partir de 1985, com a ascensão de Mikhail 

Gorbatchev ao poder na URSS – além de envolver transformações básicas na economia, 

contemplou, igualmente, transformações na esfera das instituições sociais e políticas” 

(CATANI, 1990, p. 1). E destaca trecho da autora: 
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A glasnost (transparência), como abertura democrática, abriu caminho para a 

reforma do Estado e para as discussões ideológicas, nas quais a 

reconstituição da história e a crítica da burocracia e das deficiências da 

organização social e da burocracia, assim como a formação do homem 

soviético, substituindo a versão formal da realidade, indicam as questões 

reais que hoje se põem no país. (POMERANZ apud CATANI, 1990, p. 11). 

 

Observa-se que, diferentemente da Suécia, cuja legislação de transparência é um 

modelo para o mundo, a abertura proposta pela “Glasnost” colaborou para a desintegração da 

URSS, pois, em algum grau, foi possibilitado ao povo soviético um reexame de sua história, 

marcada por pouca liberdade de pensamento, culminando na dissolução daquela nação em 

outros países. 

Por outro lado, a existência de uma legislação de acesso à informação ou de 

transparência nem sempre garante a possibilidade de publicidade das informações. Podemos 

mencionar, como exemplo, os Estados Unidos. Segundo Tapscott e Ticoll, “houve uma época 

em que as empresas conseguiam guardar as coisas para si mesmas. Muitas nem mesmo 

publicavam relatórios anuais até os anos 1930, quando a legislação norte-americana exigia 

que o fizessem” (TAPSCOTT; TICOLL, 2005, p. 09). 

No entanto, por razões “econômicas, tecnológicas, sociais e sociopolíticas”, a 

transparência no âmbito organizacional (privado) passou a ter relevância, motivada, 

principalmente, pelos seguintes fatores: “o sucesso das economias de mercado e da 

globalização; a ascensão do trabalho do conhecimento e das redes de negócios; a difusão das 

tecnologias de comunicação e fatores demográficos” (ibidem, p. 26). 

No âmbito público, Tapscott e Ticoll mencionam que “desde a guerra fria, os países a 

perseguiam (a transparência) como modo de verificar a observância das regras de controle 

armamentistas” (ibidem, p. 22, grifo nosso). Os autores afirmam que, durante a guerra 

ideológica travada à época, “Ronald Reagan tinha prazer em provocar o primeiro-ministro da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mikhail Gorbachev, com o provérbio 

russo ‘confie, mas verifique’” (idem). 

Mas, em realidade, uma das tendências a prestar informações foi, em âmbito da 

administração pública, incentivada após a elaboração do documento chamado “Public Service 

Oriented” (PSO), na Grã-Bretanha, nos anos 1990. Segundo Abrucio, o documento procurou 

“encontrar novos caminhos abertos pela discussão gerencial, explorando suas potencialidades 

e preenchendo boa parte de suas lacunas” (ABRUCIO, 1997, p. 26). 
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Entre eles, afirma o autor: “Toda a reflexão realizada pelos teóricos do PSO levava aos 

temas do republicanismo e da democracia, utilizando-se de conceitos como accountability, 

transparência, participação política, equidade e justiça [...]” (ABRUCIO, 1997). 

A principal diferença entre o modelo gerencial27 – predominante naquele momento – e 

o PSO correlacionava-se ao fato de o primeiro possuir uma ótica acerca dos demandantes dos 

serviços públicos como clientes ou consumidores (visão privada), enquanto o segundo 

observava os usuários da atividade pública como cidadãos (visão pública) (ibidem, p. 26-27). 

Compreendemos que deveria ser a partir da visão cidadã sobre quem são os usuários 

dos serviços públicos é que surge, na administração estatal, uma busca maior por 

transparência nas informações produzidas por este ente, numa ótica preliminar. 

A visão cidadã para a administração pública ultrapassa a ideia de enxergar o cidadão 

como um cliente (visão empresarial) ou como contribuinte (visão estatista), considerando o 

indivíduo como um ser que deve gozar de direitos fundamentais (como a informação), que 

ultrapassam a satisfação de suas necessidades (percepção-cliente) ou a mera aplicação de seus 

impostos nos serviços públicos (percepção-contribuinte). 

Oportunamente, nesta discussão sobre transparência, cabe traçar um paralelo entre o 

exercício da ação pública em comparação ao que se desenvolve no campo da gestão privada, 

pois esta dicotomia organizacional influência a perspectiva que se tem sobre a informação. 

A atividade pública ou de governo pode ser compreendida por uma natureza singular e 

que não pode ser minimizada ao formato de gestão da iniciativa privada, pois o objetivo da 

administração estatal é, ou deveria ser, o bem comum28, ao passo que a função da empresa é o 

lucro; ou seja, visões diferentes. Ademais, os recursos do governo são oriundos dos cidadãos, 

desejosos por gastos que lhes atendam mais e melhor em sua vida cotidiana, enquanto, na 

empresa privada, o dinheiro advém de uma relação mercantil entre o produtor ou prestador de 

serviço e o cliente. Com relação às decisões, o governo deveria tomá-las de modo 

democrático; em contraposição, o empresário pode optar por decidir de modo individual, sem 

grande obrigatoriedade de transparência – ou com opacidade (OSBORNE; GAEBLER29, 

1994 apud ABRUCIO, 1997). 

Essa cultura de opacidade, que não estaria, em tese, evidente entre as características 

das organizações privadas – sobretudo pelas exigências impostas por acionistas, mercado e 

demais envolvidos no sistema empresarial –, também não pode ou não deveria acometer a 

 
27 Modelo de gestão pública com foco nos resultados e na visão do cidadão como cliente. 
28 Em linhas gerais, considera-se os benefícios compartilhados por todos. 
29 OSBORNE, D.; GAEBLER, T. Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o 

governo. Brasília: MH Comunicação, 1994, p. 21-23. 
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administração pública, justamente pela necessidade (legalmente definida) de se prestar contas 

à população dos recursos quantitativos (como gastos e distribuição de orçamentos) e 

qualitativos (efetiva prestação de serviços), ambos frutos do “investimento” do cidadão no 

próprio Estado. 

É sob esta perspectiva, numa abordagem com foco no conceito de “resultados”, que o 

conceito de accountability inicia uma gradual introdução às ações da administração pública 

brasileira, em especial a partir da tentativa de implementação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho Estado (PDRAE) nos anos 1990. 

Pinho e Sacramento (2009) apontam que accountability: 

 

[...] traz implicitamente a responsabilização pessoal pelos atos praticados e 

explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no 

âmbito público ou no privado. Constatou-se ainda quão antiga é essa 

palavra nesse idioma, pois desde 1794 ela consta no dicionário. Em outras 

palavras, se na realidade brasileira esse termo não tem existência no final do 

século XX, na realidade inglesa do final do século XVIII ele aparece. 

(PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1347). 

 

Accountability em âmbito público é um conceito complexo – assim como 

transparência – que possibilita todos os meios, de dados às informações, por parte do Poder 

Estatal, e o surgimento de novos métodos que permitam a participação dos cidadãos de modo 

protagonista no âmbito das ações de transparência (SALGADO, 2015, p. 37, adaptado).  

Embora muito usual no campo das Ciências Administrativas e Contábeis, 

accountability envolve outras ciências que influenciam diretamente sua consecução. Entre 

elas, podemos citar a Arquivologia. No texto Accountability and acessibility: ensuring the 

evidence of e-governance in Australia, os autores Cunningham e Phillip mencionam que: 

 

Além de ser uma fonte importante de memória nacional e cultural, e lugares 

de pesquisa acadêmica, os arquivos nas democracias são destinados a ajudar 

a proteger os direitos dos governados. Os arquivos fornecem um meio de 

ajudar na accountability democrática, um meio de capacitar os cidadãos 

contra a má administração, a corrupção e a autocracia. (CUNNINGHAM; 

PHILLIP, 2005, p. 303, tradução nossa). 

 

O conceito, supracitado para a área arquivística, é de tal maneira relevante que Richard 

Pearce Moses o fez figurar no Glossary of archival and records terminology, da Society 

American Archivists (SAA), definindo a palavra como “a capacidade de responder, explicar 

ou justificar ações ou decisões pelas quais um indivíduo, organização ou sistema é 

responsável” (PEARCE-MOSES, 2019, tradução nossa). 
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Das proposições realizadas por Cunningham e Phillip (2005) e Pearce-Moses (2019), 

depreende-se, portanto, que o arquivo é um instrumento que favorece a accountability. Do 

mesmo modo, o estudo dessas organizações e da gestão de seus documentos corrobora para 

fundamentar as discussões sobre o fluxo ideal de informações que possa contribuir para a 

efetividade da transparência. 

Os diferentes estudos necessitam estar ancorados na organização da informação, cuja 

disponibilização para o cidadão não é suficiente se não vier acompanhada de instrumentos 

pelos quais se permita compreendê-la, analisá-la e até mesmo questioná-la. Pressupomos, 

porém, que, no âmbito da gestão pública, esta configuração não tem sido efetiva. Esse 

panorama pode estar vinculado à resistência em se entender o papel da administração pública, 

sobretudo no Brasil, que passou por inúmeras crises institucionais desde golpes a outros 

conflitos de viés antidemocrático. 

Ademais, o sentido de transparência esteve concentrado nas discussões sobre objetos 

(se algo tangível é claro, límpido ou que possibilite ver o outro lado) ou pela opinião sobre o 

comportamento humano (quando analisamos se uma pessoa é transparente, se está sendo 

clara, sincera em suas posições) (BLUTEAU, 1728; MORAES E SILVA, 1789; SILVA 

PINTO, 1832). Ou seja, no passado, a transparência não tinha o corpus semântico mais 

importante para este estudo: papel informacional característico de uma ação estatal frente aos 

seus administrados. 

No entanto, é possível afirmar que a transparência administrativa deriva deste 

entendimento primário do termo, em especial como representação da “clareza” de um 

indivíduo para com os outros. Logo, a transparência do “eu”, ou do indivíduo, migra para a 

transparência das organizações, que são constituídas por coletivos de indivíduos (ou coletivos 

de “eus”). 

Essa visão filosófico-gerencial encontra amparo na própria definição de organização 

no campo das Ciências Administrativas. Segundo Maximiano, organização é “um sistema de 

recursos que procura alcançar objetivos” (MAXIMIANO, 2004, p. 209). E o autor 

complementa, destacando que o processo organizacional tem por atribuição “dividir o 

trabalho, atribuir responsabilidades a pessoas e estabelecer mecanismos de comunicação e 

coordenação” (ibidem, p. 210). Comunicação e coordenação são, portanto, pautas de uma 

agenda de transparência, sendo possível verificar que estão relacionadas ao propósito de 

subsidiar a relação informacional entre instituições e seu público (interno ou externo). 

Em uma perspectiva organizacional, a transparência, por vezes, se vincula às 

organizações (privadas e públicas) e como estas disponibilizam suas informações para seus 
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respectivos públicos: os acionistas (visão empresarial) ou o cidadão (visão estatal). Do ponto 

de vista histórico, embora a transparência fosse mais relacionada à análise de objetos, a partir 

da administração gerencial – “substituta” dos modelos patrimonialista e burocrático – o 

conceito passa a se traduzir, cada vez mais, ao exame de sentidos das relações estabelecidas 

entre indivíduos e entre estruturas fundamentais da sociedade, entre elas as organizacionais: 

entidades privadas, instituições não-governamentais sem fins lucrativos, empresas públicas, 

governos, Estado e a sociedade civil30. 

Destacamos acima, entre aspas, a palavra substituta pois, em realidade, não se pode 

afirmar categoricamente que ocorrera uma substituição entre esses modelos, mas, sim, uma 

possível coexistência deles em diferentes contextos e intercaladas proporções, o que ainda 

corroboraria para um processo de transparência precário, já que a ideia patrimonial, a 

concepção burocrática e a perspectiva gerencial atuam em extremos da gestão pública. 

O conceito de administração patrimonial (ou patrimonialismo) advém do clássico 

Economia e sociedade, de Max Weber, através do qual compreendeu-se esta perspectiva de 

gestão como uma inexistente separação entre o que se é público e privado. Há, neste modelo, 

uma fusão entre o(s) interesse(s) particular(es) e a ação pública (TORRES, 2004, p. 144). A 

ideia patrimonial se sustenta por uma prática que não impõe limites às ações do administrador 

que, por sua vontade unilateral, toma decisões e define processos sem a devida isonomia que 

se espera para agir. É um modelo que tem suas origens no período absolutista, fase histórica 

onde os monarcas tinham poderes amplos e irrestritos, pois exerciam as funções executivas, 

legislativas e judiciárias de modo unilateral e sem se preocuparem com a participação, já que 

o posto que ocupavam correspondia a uma decisão celestial que lhes atribuíam poder de agir 

conforme sua conveniência. 

Já o conceito de administração burocrática também vem do texto weberiano. Em 

trecho extraído da obra Sociologia da burocracia, organizada por Edmundo Campos, Weber 

destaca o sentido da administração burocrática: “A fonte [...] da administração burocrática 

reside no papel do conhecimento técnico que, através do desenvolvimento da moderna 

tecnologia e dos métodos econômicos na produção de bens, tornou-se totalmente 

indispensável” (WEBER apud CAMPOS, 1978, p. 25). A burocracia, trabalhada por Weber 

na obra Ensaios da sociologia, tem, como elementos característicos, a adoção de 

 
30 Para Giddens e Sutton (2017, p. 37 e 335), respectivamente, sociedade é o “conceito para descrever 

instituições e relações sociais estruturadas entre uma grande comunidade de pessoas que não podem ser 

reduzidas a um mero acúmulo ou agregação de indivíduos”. Estes autores marcam sua diferença em relação a 

sociedade civil: que corresponde a “[...] esfera da sociedade composta por todas as redes, associações de 

voluntários, clubes [...] independente do governo”. 
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regulamentos, entendidos como leis e regulamentos administrativos; um conjunto de “deveres 

oficiais” e o uso de métodos (WEBER, 1982, p. 229). Ainda segundo o autor, a burocracia se 

caracterizava por três aspectos: jurisdição, hierarquia e administração. 

Detalhamos, assim, estes três aspectos: o princípio de áreas de jurisdição fixas e 

oficiais – cujo componente principal é a ordenação da administração a partir de normas; o 

princípio da hierarquia dos postos e dos níveis de autoridades – onde se configura a existência 

de “mando e subordinação”, ou seja, um processo hierárquico, indicando uma relação com a 

possibilidade democrática de uma autoridade inferior poder solicitar ao superior a discussão 

de decisões. E, por fim, a compreensão pela qual a “[...] administração de um cargo moderno 

se baseia em documentos escritos (“os arquivos”), preservados em sua forma original ou em 

esboço” (WEBER, 1982, p. 229-230). 

Ou seja, a técnica, adotada por uma gestão mais profissional e menos pessoal (em 

contraposição à ideia patrimonial), corroboraria para a “[...] redução de conflitos [entre eles 

de interesses], a constância de propósito, a confiabilidade e a ordenação legal” (GURGEL; 

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2009, p. 39, grifo nosso, adaptado). Estes autores apontam 

ainda que a teoria da burocracia apresentava as seguintes características: “racionalidade; 

separação entre a propriedade e a gestão; legalidade das determinações e decisões; 

impessoalidade no trato; especialização das funções; meritocracia; hierarquia; formalidade e 

estabilidades” (ibidem, p. 38). 

Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, demarca com assertividade 

a diferença entre a ideia patrimonialista e a burocrática, quando menciona que: 

 

Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se 

como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os 

benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário 

e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, 

em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para se 

assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. (HOLANDA, 2014, p. 146). 

 

Por fim, a administração gerencial objetiva a eficácia31, eficiência32 e efetividade33 de 

recursos. Segundo Paradela e Costa (2013, p. 87), este perfil de gestão visava adotar no 

serviço público um gerenciamento próximo ao que se realiza nas organizações privadas. 

Portanto, entre algumas das características deste modelo, estariam: ampliação do controle 

 
31 Atingimento de objetivo, sem preocupação com os meios pelos quais consegui-lo (TORRES, 2004, p. 175). Relaciona-se 

às ações, a concretude de uma finalidade. 
32 Atingir os objetivos pelo uso dos melhores meios e recursos (idem). Relaciona-se aos meios. 
33 Relação entre necessidade e oportunidade e verificação do atendimento dos objetivos (idem). Relaciona-se ao impacto. 
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econômico-financeiro; definição clara de objetivos e metas; foco na análise do desempenho; 

“direcionamento para o mercado” e “estímulo à adoção de um estilo de gestão mais 

empreendedor” (PARADELA; COSTA, 2013, grifo nosso). 

Os três modelos de administração apresentados foram aplicados ao longo dos anos, 

movimentando-se de uma posição que confundia a relação público-privada; adotando-se 

ferramentas mais rígidas no intento de controlar essa ambiguidade de papéis a partir da ideia 

burocrática; e esta, por sua vez, ao tornar-se disfuncional34, contribuindo para que emergisse 

um novo tipo de gestão – gerencial – que flexibiliza o papel estatal e oportuniza medidas de 

cultura organizacional mais próximas à realidade empresarial ou da iniciativa privada, entre 

elas as diretrizes para a transparência das informações. 

Isso, porém, não impediu que, em pleno avanço da adoção da ideia gerencial – que, no 

Brasil, se fortaleceu a partir de 1995 –, persistissem dificuldades em se definir transparência e 

como colocá-la em execução. Esta afirmação é ratificada quando, em verbete escrito por 

Christopher C. Hood, na Encyclopedia of democratic thought, catalogado pela British Library 

e pela Library of Congress, o autor profere a seguinte afirmação: 

 

[...] o significado exato dessa palavra muito usada é difícil de determinar. Na 

verdade, é comumente usada para significar uma série de coisas diferentes, 

como divulgação, clareza de políticas, consistência ou uma cultura de 

sinceridade. Não há nenhum tratado moderno clássico que abranja todos 

esses significados. Mesmo o autoritário New Palgrave Dictionary of Law 

and Economics (1998) não tem nenhuma entrada para esse termo 

amplamente usado. (HOOD, 2000, p. 863). 

 

Entretanto, a enciclopédia destaca que o conceito, em seu uso mais comum, em início 

dos anos 2000, denotava: “governo de acordo com regras fixas e publicadas, com base em 

informações e procedimentos acessíveis ao público e (em alguns usos) em campos de 

atividade claramente demarcados” (HOOD, 2000, p. 863, grifo nosso). 

O pressuposto por Hood vai ao encontro da compreensão de Vaz, Ribeiro e Matheus. 

Estes apontam, no âmbito de uma discussão sobre governo aberto, que a transparência pública 

está relacionada “às possibilidades de tornar os dados do governo acessíveis a todos, 

eliminando as restrições tecnológicas, de legislação e acessibilidade, garantindo o acesso 

irrestrito e o uso dos dados pelos cidadãos” (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010, p. 49). 

Michener, Contreras e Niskier destacam que “a transparência é o “oxigênio da 

democracia”, propiciando a afirmação dos direitos democráticos e as leis de acesso à 

 
34 “Disfunção da burocracia”: termo que designa a “má burocracia”. Diferente do que fora previsto por Weber. Fenômeno 

que excede e enrijece a proposta burocrática, segundo a visão de Robert Merton. 
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informação, fornecendo a mais ampla base jurídica para a transparência em qualquer lugar” 

(MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2016, p. 01). 

O pesquisador José Maria Jardim, em sua obra pioneira no assunto sobre 

transparência, afirmava, em fins dos anos 1990: 

 

Situada em polo diametralmente oposto ao da opacidade e construída por 

oposição a ele, a noção de transparência permitiria ancorar e fixar a 

representação de uma administração diferente, capaz de renovar 

profundamente o sentido das suas relações com a sociedade. A 

transparência torna-se o conceito chave para exprimir a dinâmica de 

evolução que afeta sistemas administrativos europeus e norte-americanos 

após os anos setenta, ocasionando importantes reformas. A este conceito 

estão associadas noções como “casa de vidro”, “terceira geração de direitos 

do homem” e “democracia administrativa”. Esta situação coincide com 

uma difusão mais global da transparência, um valor em ascensão nas 

sociedades contemporâneas. (JARDIM, 1999, p. 56). 

 

Ou seja, o autor ratifica a compreensão da importância da transparência e como esta 

representaria um valor fundamental para as democracias. Além disso, o pesquisador explicita 

os polos antagônicos do termo (transparência x opacidade), indicando o campo de debates e 

embates que permeiam as discussões sobre a informação pública a cargo do Estado, ainda que 

esta dicotomia não seja a única possibilidade admitida para a análise do assunto. 

Em complementação a esta discussão, em artigo publicado pela Revista EBAPE/FGV, 

Michener e Bersch apontam que “transparência” incorpora duas condições necessárias e 

indicam que nem sempre o termo atende a estes dois requisitos: 

 

[...] 1) visibilidade, como na “renderização da luz”, um objeto totalmente 

visível”; e 2) inferibilidade, que pode ser inferida com algum grau de 

precisão, por exemplo. “O desprezo do autor pela política populista era 

transparente”. Mostramos que o uso do termo “transparência” muitas vezes 

não cumpre uma ou ambas as condições necessárias. Longe de idealizar o 

conceito de “transparência”, nossa conceituação bidimensional permite graus 

contínuos de transparência, de pobre a excelente qualidade. (MICHENER; 

BERSCH, 2013, p. 234). 

 

Tanto Jardim (1999) quanto Michener e Bersch (2013) apontam a existência de graus 

de transparência, que transitam entre dois polos, “opacidade x transparência” ou “visibilidade 

x inferibilidade”, respectivamente. Adicionando o pensamento de Chevalier (1998), esta visão 

passa a ser sustentada na ideia de transparência como o trinômio “límpido”, “translúcido” e 

“diáfano”. Acreditamos, assim, que todos estes contrapontos direcionam a discussão sobre 
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transparência como resultado de diferentes polos, com dependência ou interferência de 

diferentes contextos, atores e instrumentos institucionais. 

Em publicação na revista mexicana de Ciências Políticas e Sociais da Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), intitulada Fundamentos de la transparencia en la 

sociedad contemporânea, Berrones afirma que: 

 

A transparência experimentou um conjunto de processos que combinam 

relacionamentos tensos entre opacidade e publicidade; segredo e notícias, 

sujeitos e cidadãos; clareza-obscuridade; centralismo burocrático e 

liberdades individuais e coletivas; privilégios e igualdade que mostram como 

o poder público é concebido e implementado com a intervenção de atores, 

organismos, estratégias, tempos e objetivos específicos. Essas dicotomias 

estão presentes em diferentes graus de impacto na rota que leva ao 

fortalecimento da transparência como política pública. Isso significa que a 

democratização do poder, sua distribuição, abertura e acessibilidade, não se 

configuram como ações ou processos mecânicos, mas fazem parte de lutas, 

pressões, demandas e respostas que, combinadas, dão vida ao avanço das 

sociedades modernas. (BERRONES, 2016, p. 199, tradução nossa). 

 

Aponta-se, nesta perspectiva, que transparência é um campo de relações 

“diametralmente opostas” - como apontara Jardim (1999) -, duais - como também 

estabelecem Michener e Bersch (2013) - e multilaterais e multicontextuais, pelas quais fatores 

diversos e difusos se contrapõem (BERRONES, 2016). 

Ademais, deixa-se claro que a participação de múltiplos atores no debate sobre a 

transparência pública, como em toda decisão coletiva, envolve interesses de grupos dentro do 

Estado (políticos e governantes de todas as esferas – recorte de nosso interesse de pesquisa) e 

fora dele (mercados interno e externo, empresas e conglomerados transnacionais), pois 

transparência pública é informação e seu uso – e, principalmente, como a repassamos – é 

sinônimo de controle e, principalmente, de poder (BERRONES, 2016, p. 199). 

Esta afirmativa é sustentada por Fox, Haight e Palmer-Rubin em estudo científico 

apresentado na revista Gestión y Política Pública (2011), também do México: 

 

Se “informação é poder”, as reformas voltadas para a transparência têm o 

potencial de redistribuir o poder. O poder dos interesses adquiridos depende 

muitas vezes do controle discricionário e privilegiado da informação, de 

modo que uma divulgação pública mais ampla geralmente produz tanto 

perdedores quanto vencedores. Por causa disso, as reformas em favor de um 

governo aberto podem gerar resistência. (FOX; HAIGHT; PALMET-

RUBIN, 2011, p. 4, tradução nossa). 
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O uso da informação estatal35 leva, portanto, a acreditarmos que os administradores 

públicos podem definir os mecanismos prioritários de acesso à informação e configurá-los de 

acordo com os seus interesses, mesmo quando estão conscientes do quão fundamental é a 

legítima transparência para a democracia. 

Essa forma de pensamento na era gerencial demonstra que a visão patrimonial pode 

estar implícita, já que o detentor de poder não almeja dividi-lo ou redistribuí-lo, podendo 

utilizar sua condição de “moderador” (ou de “decisor”) para dificultar, com o suporte dos 

meios burocráticos disfuncionais, essa necessária divisão ou redistribuição. 

Mas isso não deveria ocorrer, pois a ideia de acesso com fins de transparência, 

principalmente na esfera pública, objetiva proporcionar igualdade e não manipulação ou 

qualquer outra forma de fidelização ou clientelismo36, e a manutenção desta cultura 

conflituosa representa uma afronta ao bom andamento da concepção republicana. 

O ex-ministro brasileiro Bresser-Pereira ratifica este entendimento, ao afirmar que “a 

transparência efetiva da coisa pública e de sua gestão é a garantia mais concreta da 

democracia participativa contra a violação dos direitos republicanos e a privatização da res 

publica” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 91). Ao mesmo tempo, Bresser-Pereira menciona a 

ideia de “transparência efetiva”, que, em nossa visão, só pode vir a ocorrer se a relação entre 

sociedade e Estado estiver balizada por uma igualdade de condições, que, no mundo 

capitalista, não se configura pela sua própria natureza e pela concepção desigual que o 

sustenta. 

Essa concepção ganha força nos estudos de Bairral, Silva e Alves, para os quais “a 

transparência é um elemento da comunicação entre cidadão e gestor público, um contrato 

social tácito em que, na perspectiva da clássica teoria da agência, o principal (cidadão) delega 

ao agente (gestor público) uma atividade de seu interesse e monitora sua realização” 

(BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015, p. 645). 

Essa configuração estabelece uma relação delicada de conflitos, que Bairral, Silva e 

Alves (2007) chamam de “assimetria informacional”, sendo, na visão destes, uma situação 

gerada por três fatores. Primeiro, o administrador público pode gerenciar e conduzir o 

processo de acesso à informação à sua maneira. Segundo, esta escolha por parte do agente 

público impacta no status quo tanto do próprio quanto do cidadão. E no terceiro, e mais 

complexo de todos, “as ações do agente dificilmente são observáveis pelo principal (cidadão), 

 
35 Nesta tese, adotamos informação estatal como sinônimo de informação governamental, visto que o ente 

“Estado” tem suas ações atreladas ao “governo”, reagindo de acordo com um determinado contexto político. 
36 Condição que impõe uma troca de favores entre o detentor de poder/decisão e aquele que necessita da 

informação. 
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o que leva à existência da assimetria informacional37” (BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015; 

SLOMSKI, 2007). 

Seria, neste contexto, um retorno aos interesses do particular sobre o público (visão 

patrimonialista); um jogo de interesses sopesados, que tenderiam a levar a administração 

pública a fomentar o sigilo como regra. E, por fim, o afastamento total, embora não explícito, 

da transparência – e a sustentação da opacidade – na gestão pública, inviabilizando que os 

cidadãos participem e se envolvam tanto na tomada de decisão quanto no controle da 

execução de tudo aquilo que se relaciona com a administração pública. 

Além disso, só é possível proporcionar controle e monitoramento se existem 

adequados acesso, participação e gestão isonômica e técnica. Logo, abordar transparência 

pública, no seu sentido de “prestar contas” (ou accountability), é discutir a capacidade de 

proporcionar acesso à informação com foco na efetividade, cuja definição, recorrendo-se ao 

Dicionários Houaiss abarca: 

 

Caráter, virtude ou qualidade do que é efetivo. Faculdade de produzir um 

efeito real. Capacidade de produzir o seu efeito habitual, de funcionar 

normalmente. Capacidade de atingir o seu objetivo real. Realidade 

verificável; existência real; incontestabilidade. Disponibilidade real. 

Possibilidade de ser utilizado para um fim. Qualidade do que atinge os seus 

objetivos estratégicos, institucionais, de formação de imagem etc. 

(HOUAISS, 2018). 
 

 

Assim, nossa compreensão, criada a partir da discussão até aqui realizada, coaduna a 

ideia de que as ações direcionadas ao acesso à informação são o meio pelo qual a 

transparência se “materializa” ou, em melhor definição, se torna “efetiva”. Do mesmo modo 

como o tipo de material com o qual se fabrica um objeto influi em sua transparência, o tipo de 

condução ou gestão, numa perspectiva micro – ou governança, numa perspectiva macro – são 

atributos para avaliar os instrumentais (dispositivos) de sustentação e promoção do acesso 

informacional, influindo no resultado dinâmico entre o polo da opacidade e seu outro extremo 

de nosso interesse38: a transparência. 

Logo, compreendemos transparência como um resultado dependente de diferentes 

ações, recursos e instrumentos a cargo do poder público. Visualizamos o vocábulo para além 

de algo “translúcido”, denotando-o como o resultado intangível da articulação de meios 

utilizados, de modo inteligente, pelos quais se pode (ou não) obter a informação. Podemos, 

 
37 Obstáculos legais, políticos, sociais, gerenciais (entre outros) ao acesso à informação. 
38 Adotamos a relação transparência x opacidade como enfoque, embora reconheçamos a existência de outras 

possibilidades relacionadas à qualidade da informação. 
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então, entender a transparência como parte de um sistema, sendo este composto por “entrada”, 

“processamento”, “saída” ou “resultado” e, por fim, o “feedback” ou “retroalimentação”. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura 2 elucida parte da ideia da Teoria Geral dos Sistemas39, mas na sua 

abordagem para a transparência. Nela, defendemos que o acesso à informação passa por um 

processamento que se estrutura em algumas dimensões (legislação, informatização, 

documentação), mas não se esgota nelas.  

Ainda assim, restritos a eles por ora, ao analisarmos a figura, verificamos que o 

“acesso à informação” se configura como o início de um pleito do cidadão, que tem o direito 

de obter o acesso, independentemente de motivação, pois todas as informações em posse do 

poder público devem ser acessíveis, resguardando-se apenas o respeito à intimidade e as 

informações de natureza sigilosa.  

Nesse mesmo sentido, entendemos que o acesso não pode ter limitações ou obstáculos 

quando de seu processamento, ou seja, a demanda pelo acesso informacional impõe uma 

“estrutura legal” que proporcione essa ação; “meios tecnológicos” que expandam a dimensão 

desse acesso; e, por fim, que a “documentação decorrente da ação público-governamental” 

esteja adequadamente resguardada e organizada, já que tem relevância como meio de prova, 

de história, de memória e dela se extraem informações.  

Logo, na inexistência destes critérios mínimos, traduzidos no centro da figura 2, os 

graus de transparência resultantes do sistema apontado serão insatisfatórios e não atenderão 

 
39 A Teoria Geral dos Sistema foi criada pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, definindo um conjunto 

de elementos que interacionam entre si e cujas partes são interdependentes. No campo da Administração, essa 

teoria foi adotada pois a organização é, por vezes, considerada um “organismo vivo”, exigindo que seus 

problemas sejam analisados de modo holístico e macro orientado. 

FIGURA 2: Transparência como um sistema 
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aos princípios direcionados à boa gestão pública, em especial aqueles preceituados na Carta 

brasileira de 1988: “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 

(BRASIL, 1988). 

Por conseguinte, depreende-se que a qualidade do meio de acesso (entrada/input) 

impacta o grau da transparência (saída/output). Portanto, o resultado – variável: límpido, 

translúcido ou diáfano, como propôs Chevalier (1998, p. 251) – é a qualidade/graus da 

transparência e os meios são os seus dispositivos que proporcionam o acesso à informação. E 

essa qualidade do acesso necessita ser aperfeiçoada (retroação/feedback), possibilitando que o 

ciclo sistêmico contribua constantemente para o resultado da melhoria contínua da 

transparência. 

Embora reconheçamos que a ideia de sistema possa parecer pouco flexível, a 

concepção ora em análise não se trata de um conceito estático-hierárquico, como geralmente 

se propõe. Mas, sim, a identificação de etapas fundamentais de um processo que contribua 

para explicitar como as diferentes partes influenciam a relação entre o acesso à informação e a 

propagação da transparência pública em seu conjunto. 

Uma outras perspectiva para o estudo da transparência pública insere-se no conceito 

de rede. Segundo Goldsmith e Eggers, a ideia de rede, que vem sendo difundida entre os 

diferentes governos, traz uma relação menos hierárquica e enrijecida, contando, em especial, 

com uma mudança do setor público, que abrange: 

 

Governos como terceira parte: o aumento, já de várias décadas, do uso de 

empresas privadas e organizações sem fins lucrativos – em oposição ao uso 

de servidores do governo – na prestação de serviços e cumprimentos de 

metas de políticas; Governo coordenado: a crescente tendência de agências 

governamentais múltiplas, muitas vezes até mesmo em múltiplos níveis de 

governo, de unirem-se na prestação de serviço integrados; Revolução 

Digital: os recentes avanços tecnológicos, que permitem às organizações 

colaborar, em tempo real, com parceiros externos, de formas anteriormente 

impossíveis; Demanda do consumidor: crescente demanda dos cidadãos 

por maior controle sobre suas próprias vidas e por mais opções e variedade 

de serviços governamentais. Exige-se a tecnologia de prestação de serviços 

customizada que foi semeada no setor privado (GOLDSMITH; EGGERS, 

2011, p. 24-25, grifos nosso). 

 

Em relação à concepção em rede, observam-se quatro aspectos relevantes que podem 

ser aplicados ao estudo sobre a transparência pública: a participação da iniciativa privada na 

gestão da informação, como referência, em que pese sejam necessários cuidados na migração 

de ideias do mundo “empresarial” e sua aplicação à área pública, visto que estas possuem 

diferentes papéis e realidades, além de um provável conflito de interesses nesse 
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relacionamento; a adoção de coordenação, buscando uma solução de cooperação e integração 

dentre os diferentes instrumentos (ou dispositivos) direcionados ao acesso à informação 

pública; o uso da tecnologia como aporte à prestação de serviço de informação ao cidadão; e, 

por fim, o atendimento às necessidades dos cidadão, cujas realidades devem ser consideradas 

quando se estruturam ações direcionadas à promoção do acesso e da transparência das 

informações públicas. Em alusão a este entendimento e ao disposto na figura 2, entendemos 

que a ideia de integração entre os diferentes instrumentos de acesso à informação também é 

um requisito essencial para a análise da efetividade da transparência pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A figura 3 aponta, com referência suscinta da conceituação de rede, que elementos 

relacionados ao acesso direcionado à transparência – como a legislação de acesso, o uso da 

informatização como aporte ao serviço de informação e o papel da gestão sobre a 

documentação – precisam ser coordenados, atuando em cooperação, visando a garantia da 

transparência. 

Entendemos que a transparência como sistema ou como rede só pode ser aperfeiçoada 

se, e somente se, os atores40 puderem participar na máxima possibilidade de igualdade de 

condições possíveis. Além disso, essa participação democrática evita ou mitiga os efeitos da 

assimetria informacional, já que a participação de diferentes atores propicia uma vigilância 

sobre a monopolização da informação sob a égide do Estado, representando, portanto, 

requisito para o controle democrático da mesma. 

Com especial enfoque nessa última abordagem, a noção de acesso à informação passa 

a ser encarada como um processo fundamental ao acesso democrático nas abordagens que 

 
40 Cidadãos, políticos, empresas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos, grupos políticos e 

outros. 

FIGURA 3: Transparência como uma rede 
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discutem como evitar que a informação seja tratada de modo assimétrico na sociedade 

(JARDIM, 1999, p. 75). 

Como resultado dessa perspectiva apontada pelo pesquisador José Maria Jardim, 

verificou-se, ainda que tardiamente, que temos como desdobramentos a criação de normativos 

legais sobre o acesso à informação (como a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012) e 

dados abertos, conforme se configurou a partir do Decreto nº 8.777, de 10 de fevereiro de 

2016. Assim, ainda que apresentando algum tipo de limitação quanto à sua abrangência e 

impacto para a sociedade, ambos os normativos representam marcos no direcionamento para a 

mitigação de assimetrias informacionais, a universalização do acesso e, por conseguinte, a 

promoção e sustentação da democracia. 

Esse acesso democrático se traduz em graus maiores ou menores de transparência em 

uma sociedade que foi direcionando seu interesse, pouco a pouco, por informação, podendo 

ela também ser chamada de “sociedade da transparência”. Frisamos, porém, que há quem 

desacredite dessa chamada “sociedade da transparência”, como é o caso do filósofo coreano 

Byung-Chul Han, para quem aquela “[...] é uma sociedade de desconfiança e de suspeita, que, 

em virtude do desaparecimento da confiança, agarra-se ao controle” (BYUNG-CHUL HAN, 

2017, p. 110). Em outras palavras, o autor destaca que a exigência por transparência configura 

um fracasso social, visto que os valores morais básicos são frágeis e, por isso, a transparência 

emergiria como um “imperativo social” (ibidem, p. 111-112). 

Concordamos em certa medida com esse conceito divergente de transparência e o que 

ele representa, como expõe o filósofo. Mas, reconhecemos também que abordar transparência 

pública hoje é discutir a sociedade (mesmo esta tomada por um imperativo social, como 

apontou aquele autor) e o papel do Estado como partícipe deste campo de conflito. 

No Brasil, um país reconhecido como em desenvolvimento, esta relevância em se 

discutir tais temas é fundamental, pois a jovem democracia do país ainda passa por ajustes de 

pesos e contrapesos em muitos aspectos do cenário nacional. Isto resta claro quando, no 

âmbito informacional, se verifica que a primeira Lei de Acesso à Informação só veio a ser 

concebida 23 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda que esta 

garantia já figurasse como previsão constitucional explícita. 

Nesta discussão, adicionamos ainda a chegada do conceito de transparência pública no 

Brasil que, equivocadamente, foi muito atrelado à ideia de prestar contas financeiras, 

resquício dos embates e crises fiscais que o país atravessou nos anos 1980-1990, levando a 

procrastinar discussões mais amplas sobre o papel da informação pública e de seu acesso na 

perspectiva qualitativa. 



73 

Um dos mais importantes elementos que corroborou para a emergência do conceito de 

transparência no Brasil foi a saída de um Estado ditatorial (1964-1988) e a reabertura em 

direção à democracia (1985-1988), tema importante no cenário em discussão. O clamor 

popular por medidas democráticas era pujante já a partir de 1983, quando se começava a falar 

em “Diretas Já”, um movimento que reivindicou o direito à escolha dos presidentes da 

República por meio do voto popular. Este episódio histórico trazia consigo também o anseio 

pelo fim da censura, pelo resgate dos direitos civis e o direito à informação que são elementos 

de um contexto assentado no sentido mais amplo de democracia. 

O conceito de democracia é vasto e condiciona a uma discussão teórica profunda. 

Entretanto, para esta pesquisa, centralizamo-nos na percepção da democracia na visão de 

Bobbio, Matteucci e Pasquino que a discutem a seguir: 

 

Para não nos perdermos em discussões inconcludentes é necessário 

reconhecer que nas duas expressões "Democracia formal" e "Democracia 

substancial", o termo Democracia tem dois significados nitidamente 

distintos. A primeira indica um certo número de meios que são 

precisamente as regras de comportamento acima descritas 

independentemente da consideração dos fins. A segunda indica um certo 

conjunto de fins, entre os quais sobressai o fim da igualdade jurídica, 

social e econômica, independentemente dos meios adotados para os 

alcançar. Uma vez que na longa história da teoria democrática se 

entrecruzam motivos de métodos e motivos ideais, que se encontram 

perfeitamente fundidos na teoria de Rousseau segundo a qual o ideal 

igualitário que a inspira (Democracia como valor) se realiza somente na 

formação da vontade geral (Democracia como método), ambos os 

significados de Democracia são legítimos historicamente. Mas a 

legitimidade histórica do seu uso não autoriza nenhuma ilação sobre a 

eventualidade de terem um elemento conotativo comum. Desta falta de um 

elemento conotativo comum é prova a esterilidade do debate entre fautores 

das Democracias liberais e fautores das Democracias populares sobre a 

maior ou menor democraticidade dos respectivos regimes. Os dois tipos de 

regime são democráticos segundo o significado de Democracia escolhido 

pelo defensor e não é democrático segundo o significado escolhido pelo 

adversário. O único ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir é 

que a Democracia perfeita — que até agora não foi realizada em 

nenhuma parte do mundo, sendo utópica, portanto — deveria ser 

simultaneamente formal e substancial. (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 329, grifos nossos). 

 

Salientamos a afirmativa que entende a democracia como imperfeita, não se obtendo 

êxito, segundo os autores, em nenhuma “parte do mundo”. Esta posição, à qual concordamos, 

permite compreender que, ainda que imperfeita, a democracia é o melhor sistema político que 

as sociedades alcançaram. Isto defendemos pois, no âmbito da discussão informacional, 

democracia é vigor para a publicidade e para a informação transparente. 
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Embora haja outras visões do mesmo autor sobre “democracia”, é oportuno apontar 

uma das definições mais relevantes ao escopo desta tese: “governo da democracia como 

governos do poder público em público” (BOBBIO, 2015, p. 18). Isto denota que a democracia 

é, em primeiro lugar, o espaço de representatividade. E, esta, para se confirmar, necessita de 

visibilidade, pois, como aponta Bobbio, “é por trás do véu da invisibilidade que amadurecem 

e se difundem os grandes e pequenos vícios que minam pela raiz os sistemas democráticos” 

(BOBBIO, 2015, p. 18). 

Nesse sentido, observamos que a existência de democracia é pressuposto para a 

existência da transparência pública. Sem a primeira, não há a segunda. Logo, com a 

redemocratização, no caso brasileiro, oportunizou-se um espaço para a emergência do 

conceito. Entretanto, embora convivamos hoje num sistema democrático, a concepção de 

transparência pode estar restrita, em especial pelas limitações do próprio sistema democrático, 

como apontamos. 

No Brasil, esta concepção restrita de transparência encontrou lugar no Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), aqui já citado, e que foi um documento da 

agenda reformista concebida no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1994-2001). Lustosa ratifica este entendimento restritivo adotado pelo plano, quando afirma 

que o PDRAE e as demais reformas alçadas no período FHC “tentaram enfrentar apenas o 

problema do esgotamento financeiro do Estado brasileiro” (LUSTOSA, 2006, p. 153). Mas o 

autor é categórico: 

 

Esse tipo de reforma é incapaz de alterar as relações entre Estado e 

sociedade, valorizando o interesse do cidadão enquanto consumidor de bens 

públicos, incorporando a sua participação, superando a neutralidade 

burocrática e mudando o sentido de responsabilidade pública. (Idem, grifo 

nosso). 

 

O texto do autor indica a existência de ações, no PDRAE, que alteram a relação 

“Estado x sociedade”, e nossa compreensão é que isto passa por um modelo de transparência 

pública que não privilegie apenas o aspecto orçamentário-financeiro, como também ratifica o 

autor, ainda que reconheçamos que a fazenda pública, historicamente, seja um dos 

norteadores da vigilância estatal sobre os cidadãos – vide a obrigatoriedade de imposto de 

renda anual. 

Para que não repitamos o viés do estudo da transparência com enfoque exclusivamente 

quantitativo, devemos refletir, em especial, sobre os aspectos qualitativos acerca: da adoção 

de dispositivos legais que estruturem um legítimo sistema de informação pública, como leis, 
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decretos e demais normativos; a verificação de quais meios de comunicação são adotados pelo 

governo com fins de atender ao seu público alvo, base do princípio constitucional da 

publicidade41; da avaliação do papel de instituições fundamentais ao acesso informacional, 

como é o caso das instituições arquivísticas; da promoção de mudanças na cultura do serviço 

público, abrangendo o modo de pensar dos servidores e de sua “clientela”, o cidadão, nesta 

abordagem; do fomento a uma sociedade cada vez mais organizada e articulada; e, por fim, da 

promoção de uma publicidade estatal que contribua para a efetiva divulgação da informação, 

fazendo esta chegar a diferentes públicos, quer sejam eles dos centros urbanos ou do interior; 

quer sejam ricos ou pobres. 

Para além disso, é preciso, no contexto de protocolos para tornar a informação pública, 

que exista uma atuação tanto “ativa” quanto “passiva” acerca da transparência. Acerca destes 

últimos aspectos, segundo a cartilha Acesso à Informação Pública – uma introdução à Lei    

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), da Controladoria-Geral 

da União (CGU), eles correspondem a dois tipos de transparência: 

 

Transparência Ativa: A Administração Pública divulga informações à 

sociedade por iniciativa própria, de forma espontânea, independentemente de 

qualquer solicitação. Transparência Passiva: A Administração Pública 

divulga informações sob demanda em atendimento às solicitações da 

sociedade. (CGU, 2011, p. 24, grifos nossos). 

 

Ou seja, a transparência ativa equivale a uma atuação proativa por parte da 

administração pública, na qual estão, entre suas características, a disponibilização de 

informações em “dados abertos”. Estes, segundo a definição da Open Knowledge 

Internacional, em síntese, “são abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, 

utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando sujeito a, no 

máximo, exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura” (OPEN 

KNOWLEDGE INTERNACIONAL, 2018, grifo nosso). O dado aberto pode, por exemplo, 

favorecer a criação de aplicativos de pesquisa de preços relativos à combustíveis, luz, água, 

promovendo eventual acesso a quem possa interessar. Pode, também, contribuir em pesquisas 

científicas que tracem panoramas acerca de temas de interesse público, como violência, saúde 

e outros assuntos no escopo dos dados disponibilizados pela administração pública em acesso 

livre (Open Access). 

 
41 Diferenças comparadas a outros elementos essenciais à informação: publicidade (protocolo de divulgação da 

informação); accountability (prestação de informação) e transparência (resultado mais positivo do processo de 

informar). 
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Já a transparência passiva é uma atuação reativa da administração pública, pela qual o 

cidadão tem direito a solicitar informações dos órgãos públicos e estes devem, nos prazos da 

lei, repassá-los aos interessados, respeitados os limites de acesso às informações pessoais e 

aquelas classificadas em grau de sigilo. Um exemplo brasileiro dessa configuração é o 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), pelo qual qualquer um pode obter informações dos 

órgãos e entidades da administração estatal, como previsto na Lei de Acesso à Informação, a 

qual será discutida com mais detalhes oportunamente em seção posterior. 

Mas há um passo além sobre a dicotomia entre transparência ativa e passiva: a 

qualidade dessa informação disponibilizada depende, necessariamente, da articulação e do 

planejamento das instituições que a possui. 

Um dado aberto (ação de transparência ativa), disponibilizado na internet de modo 

inadequado e sem o uso de extensões abertas, acaba por não ajudar o cidadão (estudantes, 

pesquisadores e o indivíduo, em sua vontade e necessidade cotidiana de se informar), pois 

impõe a ele mais um dificultador no já assimétrico processo de acesso.  

Do mesmo modo, quando este mesmo cidadão faz um pedido de acesso à informação 

(ação de transparência passiva), a resposta, se não objetivamente elucidada, mantém uma 

desnecessária – por vezes descuidada – prática de opacidade. Por outro lado, o solicitante 

precisa saber o que quer da administração pública e como obter tal informação, ficando 

delegado ao Estado ofertá-lo condições estruturais (internet) e sociais (educação) para atender 

sua finalidade. Esta escolha configura a adoção de um valor social ou princípio fundamental 

para a função estatal comprometida com a democracia.  

Afirmamos isto porque a transparência é um princípio de governança (em linhas 

gerais, ato, ações e valores como princípios do ato de governar) que possibilita o 

accountability, permitindo o controle social por parte dos cidadãos que, em conjunto, podem 

contribuir para o cerceamento de práticas abusivas no âmbito da gestão estatal (SILVA; 

BARBOSA; HORTALE, 2016). Entretanto, compreendemos que não há governança, em 

especial pública, sem que haja uma gestão que priorize boas práticas e atividades com 

qualidade e integridade pública42.  

Logo, o conceito de transparência pública vai muito além do simples atendimento ou 

conformidade às leis e regulamentos estabelecidos (compliance), fundamentando-se também 

na qualidade do acesso e de forma dependente dos agentes promotores deste e como encaram 

esta prerrogativas do ponto de vista de seus valores e de suas concepções ideológicas. 

 
42 Relaciona-se aos valores e condutas éticas necessários no âmbito do poder público. 
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Observa-se, assim, que há uma possibilidade antagônica na discussão sobre o acesso – 

em certa medida, pouco explorado discursivamente –, que vai um passo além da posição 

filosófica defendida pelo autor Byung-Chul Han (2017), aqui já mencionado. Se este encara a 

sociedade da transparência como sinônimo de um mundo em suspeição, é possível que sua 

afirmativa seja reforçada – e talvez ratificada – pelo contexto ideológico em que vivemos, 

fundamentando uma visão de mundo “naturalmente” segregadora. 

Tratar-se-ia, aplicando ao estudo sobre transparência, de uma visão que possibilita 

concebê-la como sinônimo de atendimento às perspectivas ideológicas assentadas nas visões 

das configurações assimétricas informacionais: a) patrimoniais-burocráticas; e                        

b) gerencialistas, defendidas por este pesquisador-autor e fruto das reflexões ora em comento. 

A percepção da transparência como patrimonial-burocrática se estrutura no conceito 

de patrimonialismo (confusão na relação público-privado) e na “disfunção da burocracia” 

(aqui, o modelo enrijecido de administração pública, e não o proposto orginalmente por Max 

Weber). 

Neste caso, a administração pública, por meio de suas políticas, adota medidas de 

acesso à informação, sopesados seus anseios particulares (patrimonial), inviabilizando os 

meios pelos quais se obtém o acesso (burocracia): quer seja por legislações inconsistentes e 

incoerentes, quer seja por serviços de acesso à informação pública com obrigatoriedades que 

trazem obstáculos à obtenção da informação. 

Nesse contexto, cria-se uma configuração de acesso informacional assimétrico 

patrimonial-burocrático, que se caracteriza por impor dificuldades para o acesso por meio de 

vontades pessoais e pouco racionais, mas que estariam respaldadas, subjacentemente, por uma 

“pseudoburocracia”, ou uma disfunção da burocracia, necessária ao cumprimento da ação. 

Por sua vez, a percepção da transparência como gerencialista se aproxima do conceito 

de gerencialismo, mas com algumas diferenças importantes. Enquanto “gerencial” é aquilo 

que provém da necessidade de se gerir e, portanto, da adoção de práticas e técnicas de gestão 

essenciais ao processo organizacional, a ação “gerencialista” ou “ideologia gerencialista”, na 

concepção do teórico Vincent de Gaulejac: 

 

[...] valoriza a mobilidade e a flexibilidade, transformando não só o modo de 

organização das empresas, mas o conjunto da sociedade. Em um mundo 

caracterizado pela integração, estratificação, centralização e hierarquização, 

esse novo modelo introduz a instabilidade, a ruptura, a precariedade e a 

insegurança. A busca da produtividade acarreta uma diminuição dos 

empregos protegidos e a rejeição dos trabalhadores com desempenho 

insuficiente. As tarefas não qualificadas e os empregos operários são 
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automatizados ou confinados a empresas externas que não beneficiam seu 

pessoal com as mesmas vantagens. (GAULEJAC, 2007, p. 246). 

 

Observa-se que a ideologia gerencialista traz, no seu escopo, as assimetrias pertinentes 

ao modelo de produção capitalista para o campo organizacional. 

Oportunamente, cabe resgatar um dos pontos que Paradela e Costa (2013) destacaram 

como características da administração gerencial: “o direcionamento para o mercado” (agente 

central de atuação do capital). Portanto, se o foco deste modelo é o mercado, sopesar a adoção 

de práticas de gestão em contextos diversos ao da iniciativa privada é um desafio posto no 

mundo neoliberal. Bourdieu, na obra Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão 

neoliberal, descreve que o conceito neoliberal – uma versão moderna do liberalismo 

econômico/capitalista – embora se coloque como difusor de boas práticas para os Estados, em 

realidade “coloca em risco todas as estruturas coletivas capazes de resistirem à lógica do livre 

mercado” (BOURDIEU, 1998, p. 137). 

Colocar “em risco” é uma tradução para a manutenção de pressupostos capitalistas: 

existência de desigualdades, periferias e um contínuo processo de obsolescência. Logo, estas 

características do capital – marcadas também em âmbito informacional: diferentes 

tratamentos da informação (inexistência de dados organizados e meios de acesso), 

obsolescência de infraestruturas legais (legislações não adequadas ao contexto) e a alocação 

de instituições como periféricas na estrutura organizacional das administrações centrais (como 

os arquivos públicos) – esculpem o que, nesta tese, definimos como configuração de acesso 

informacional assimétrico gerencialista. 

Logo, com a emergência da administração gerencial, que trouxe práticas de empresas 

para o âmbito do serviço público, podemos inferir que esta também trouxera consigo sua 

ideologia, através da qual os mecanismos de acesso seriam concebidos não pensando no 

cidadão, mas, sim, em atender esta agenda pautada numa ideologia gerencialista, amparada 

pelo naturalizado processo econômico-capitalista, e não gerencial, resultado da atividade 

essencial ao funcionamento das organizações. 

A ideologia, assim como nos conceitos de “transparência” e “informação”, é um termo 

que tem vários sentidos e denotações. Um dos estudos mais amplos sobre ideologia foi 

realizado por Eagleton, para quem as concepções do vocábulo ideologia se expressariam nas 

seguintes definições: 
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[...] o processo de produção de significados, signos e valores na vida social; 

um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe 

social; ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante; ideias 

falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; 

comunicação sistematicamente distorcida; aquilo que confere certa posição a 

um sujeito; formas de pensamento motivadas por interesses sociais; 

pensamento de identidade; ilusão socialmente necessária; a conjuntura de 

discurso e poder; o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o 

seu mundo; conjunto de crenças orientado para a ação; a confusão entre 

realidade linguística e realidade fenomenal; oclusão semiótica; o meio pelo 

qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social; o 

processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. 

(EAGLETON, 1997, p. 15-16, grifos nossos). 

 

Acompanhando a visão de Eagleton, que explicita a ideologia como possível reflexo 

do poder político dominante, Marilena Chauí afirma que “a ideologia é um instrumento de 

dominação de classe e, tal como, sua origem é a existência da sociedade em classes 

contraditórias e em luta” (CHAUÍ, 2008, p. 95). Ainda, sobre as principais determinações que 

constituem a ideologia, esta autora contemporânea destaca: 

 

A divisão da sociedade em classes realiza-se como separação entre 

proprietários e não-proprietários das condições e dos produtos do trabalho, 

como divisão entre exploradores e explorados, dominantes e dominados, e, 

portanto, realiza-se como luta de classes. Esta não deve ser entendida apenas 

como os momentos de confronto armado entre as classes, mas como o 

conjunto de procedimentos institucionais, jurídicos, políticos, policiais, 

pedagógicos, morais, psicológicos, culturais, religiosos, artísticos, usados 

pela classe dominante para manter a dominação. E, como todos os 

procedimentos dos dominados, para diminuir ou destruir essa dominação. A 

ideologia é um instrumento de dominação de classe. (CHAUÍ, 2008, p. 96, 

grifo nosso). 

 

Por fim, para o filósofo esloveno Slavoj Žižek, ideologia é uma “doutrina, um 

conjunto de ideias, crenças e conceitos direcionados a nos convencer de sua ‘veracidade’, mas 

sendo utilizada como um inconfesso interesse particular de poder” (ŽIŽEK, 1996, p. 15). 

Respeitadas as mais diversas concepções sobre o termo “ideologia”, e que não se 

esgotam neste resumido debate, apontamos neste trabalho a concepção que elenca o processo 

ideológico como a naturalização de ações por parte do Estado, cuja avaliação cautelosa se faz 

necessária. Ou seja, essa naturalidade, bem fundamentada, pode, por exemplo, esconder na 

administração gerencial uma ideologia gerencialista capitalista por meio de discursos de 

difícil questionamento. 

David Harvey ratifica esta compreensão quando afirma: “O capitalismo internaliza 

práticas tanto canibais como predatórias e fraudulentas” (HARVEY, 2013, p. 124). Nesse 
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texto, o autor faz também menção a Rosa Luxemburgo, para quem seria “[...] preciso esforço 

para discernir, nesse emaranhado de violência política e lutas pelo poder, as leis férreas do 

poder econômico” (idem). 

Trazemos à baila essa visão crítico-ideológica pois, no escopo dessas definições, é 

possível também refletir em que medida a transparência pode ser apenas um discurso, que, 

numa avaliação meticulosa, se apresenta dissonante da realidade, como impõem os 

pressupostos dos ideólogos-gerencialistas. Talvez, nesse contexto, pudéssemos chamá-la na 

verdade de uma “pseudotransparência”, pela qual o direcionamento informacional não é 

ratificado pela prática ou pela operacionalização do nosso sistema anti-opacidade 

(instrumentos que balizam o acesso à informação). 

Citamos dois exemplos para este contexto: 1) o papel do arquivo que administra os 

documentos das administrações públicas em todos os níveis, mas que não é valorizado pelos 

entes governamentais (instituição necessária no discurso, mas não empoderada na prática); 2) 

o esforço dos governos em criar portais de transparência, considerando que a internet, no 

Brasil, ainda não é uma realidade igualitária e, muito menos, a capacidade do cidadão em 

compreender aquilo que está disponível via web (promoção de cultura de tecnologia como 

discurso de acesso informacional, mas num país com população sem computador, sem 

internet – e, quando a tem, com pífia qualidade ou até mesmo não se levando em conta 

possível analfabetismo funcional). 

Estas questões permeiam incoerências nos caminhos adotados pela administração 

pública no trato informacional, mas que, a partir de um discurso ideológico bem 

fundamentado, imputam a ideia de que há ações de transparência mesmo quando apontamos 

que estes dispositivos se demonstram falhos ou precários. Por estes motivos nos interessamos 

em analisar estes dispositivos que podem revelar, a partir de uma reflexão crítica, 

inadequações na concepção de transparência pública adotada em nosso país. 

Na incapacidade do usuário do serviço público identificar, por exemplo, a importância 

do arquivo como um dispositivo fundamental ao acesso, mas, eventualmente, valorizar um 

portal (mesmo que não tenha condição de usá-lo), é que se fundamentaria a possibilidade de 

uma ideologia subjacente sobre as políticas de transparência e acesso, criadas por um discurso 

harmônico, bem delimitado, mas carreado de eufemismos, como indicam Eagleton (1997), 

Chauí (2008) e Žižek (1996). 

Esta visão é uma das muitas possibilidades do significado político de transparência, 

como demonstramos na discussão desta seção. Porém, resgatando a epígrafe deste ponto: “[...] 

transparência pode significar muitas coisas”, conforme apontaram Tapscott e Ticoll (2005, p. 
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22), elencamos a seguir alguns dos inesgotáveis sentidos deste vocábulo a partir da revisão 

teórica e das discussões até aqui apresentadas. 

Compreendemos que transparência é aquilo que é atravessado por luz; que se concebe 

a partir de várias matizes, graus e significados; representação de possíveis ideias verdadeiras; 

característica daquilo que se permite ver através de algo material ou não; pureza e limpidez; 

ato honesto de divulgação das políticas públicas; cultivo de características sinceras; pulmão 

democrático; campo de relações antagônicas necessárias; sinônimo de sociedade a favor de 

regras morais e indicativo de sua derrota moral; regras “do jogo” bem definidas e claras; 

expressão real dos mais nobres direitos democráticos; uma filosofia que deveria permear a 

administração pública em todos os seus atos; um processo que percorre a adequada 

recuperação da informação e sua interdependência dos  mecanismos ou dispositivos de acesso 

informacional; uma ideologia discursiva mas não efetiva, internalizada pelas práticas 

capitalistas (BLUTEAU, 1728; CHEVALIER, 1998; ŽIŽEK, 1996; EAGLETON, 1997; 

JARDIM, 1999; HOOD, 2000; CHAUÍ, 2008; HARVEY, 2013; MICHENER; 

CONTRERAS; NISKIER, 2016; BARRONES, 2016; BYUNG-CHUL HAN, 2017; CNTRL, 

2018; AULETE, 2018). 

Neste ponto, definimos, complementarmente, nossa concepção de transparência 

pública: o grau mais alto da qualidade informacional, resultante das melhores e mais genuínas 

ações, práticas e estratégias direcionadas à promover o acesso à informação pública, 

envolvendo, em especial, os recursos legais, as plataformas tecnológicas empregadas para 

informar e os arquivos públicos como agentes protagonistas deste processo por serem 

pavimentos para a garantia do acesso como aporte para a cidadania e para os respeito aos 

direitos humanos individuais e coletivos. 

Logo, entendemos também que é na inexistência destes condicionantes que se 

configura a opacidade e, por conseguinte, se inviabiliza a efetividade informacional necessária 

aos direitos da sociedade com relação aos serviços de informações a que todos deveriam ter 

providos, na perspectiva democrática. 

Além disso, esta composição teórica, fruto de toda a investigação desta seção, permite 

que compreendamos e possamos discutir a transparência por diferentes nuances (que não se 

findam nestas) – entre elas, a transparência quanto ao seu nicho organizacional (privado ou 

público); quanto à sua finalidade (quantitativa ou qualitativa); quanto aos instrumentos de 

acesso à informação (de “baixa qualidade-efetividade” e com “alta qualidade-efetividade) –, 

como apontamos nos quadros de 1 a 3 a seguir. 
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QUADRO 1: Transparência quanto ao objetivo da informação no nicho organizacional 

 PRIVADO PÚBLICO 

EFEITOS 

Atende aos acionistas e investidores. Atende ao cidadão. 

Visa ao lucro e à rentabilidade. Visa ao bem comum. 

Proporciona ambiente favorável para os ideais 

econômicos. 

Proporciona ambiente adequado para 

atender aos anseios de informação da 

população e do Estado. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 2: Transparência quanto ao foco da finalidade da informação pública 

 QUANTITATIVA QUALITATIVA 

EFEITOS 

Sinaliza direcionamento à gestão de recursos 

orçamentários, contábeis e financeiros do 

Estado numa ótica de racionalização dos 

recursos públicos. 

Sinaliza direcionamento à gestão de índices 

e taxas qualitativas da administração pública 

(número de homicídios por número de 

habitantes; taxa de óbito de crianças recém 

nascidas etc.). 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

QUADRO 3: Transparência quanto aos “instrumentos/recursos de acesso à informação” pública 

 BAIXA QUALIDADE-EFETIVIDADE ALTA QUALIDADE-EFETIVIDADE 

EFEITOS 

Proporciona dispositivos marginalizados, 

embora importantes para a consecução da 

transparência. 

Proporciona dispositivos pensados e 

empoderados para atender as boas práticas 

de governança pública quanto à 

transparência estatal. 

Atua com baixa possibilidade de eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Atua com alta possibilidade de eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Adota de uma Configuração de Acesso 

Assimétrico Patrimonial-Burocrático ou 

Gerencialista. 

Gere com base na administração pública 

gerencial e práticas simétricas/igualitárias, 

favorecendo políticas informacionais como 

instrumentos de direitos humanos. 

Traduz o escopo de limitações dos 

instrumentos/recursos. 

Traduz o escopo de possibilidades dos 

instrumentos/recursos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 1 estabelece uma configuração pela qual trabalha-se a transparência a partir 

do nicho ao qual se atrela: ou ao âmbito privado (e sua finalidade lucrativa) ou ao campo das 

instituições públicas (e sua função social), como Abrucio (1997) já observava. Nesta 

ilustração, compreendemos, primeiramente, que o campo “privado” percebe a transparência 

como requisito para atendimento aos interesses dos diferentes stakeholders (fornecedores, 

proprietários, clientes, governos, comunidade do entorno, acionistas), que desenvolvem 

papéis relevantes para os objetivos de uma empresa, em especial ações relacionadas a 

investimentos e à expansão de mercados consumidores. 

Na mesma medida, observamos que a transparência, neste caso, visa à rentabilidade, 

pois companhias cada vez mais abertas e com dados disponíveis agregam confiabilidade ao 
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mercado, possibilitando o aumento de sua carteira de clientes e de investidores, o que também 

amplia a lucratividade. 

Além disso, numa perspectiva mais ideológica e menos gerencial, a transparência de 

empresas privadas pavimenta os anseios capitalistas sobre o acesso à informação, pois, 

através desta, é possível a identificação de oportunidades para a criação, a ampliação e a fusão 

de negócios prósperos que movimentem a economia, além de contribuir para o mapeamento e 

a criação de possíveis clientelas, trazendo, mais uma vez, retorno para os empresários.  

Já a perspectiva sobre a transparência no contexto “público” é condicionada como um 

dos pilares da boa prestação de serviços ao cidadão ou ao contribuinte. Portanto, no contexto 

público, tem-se por visão o conceito de bem comum, ou seja, a ideia pela qual aquilo que é 

público deve ser compartilhado por todos, já que tudo que o Estado possui é proveniente dos 

esforços de cada cidadão. Por isto, sendo esta sentença uma hipótese verdadeira, compete ao 

ente “Estado” favorecer um ambiente adequado para que as ações públicas, inclusive as de 

natureza informacional, possam ser bem gerenciadas e partilhadas por e com todos. 

Na sequência, o quadro 2 apresenta dois aspectos da teoria sobre a transparência: a 

quantitativa, sobre a qual as questões do orçamento estatal são mais prementes; e a 

qualitativa, sobre a qual a análise se fundamenta na discussão das políticas públicas e na 

efetiva prestação de serviços ao cidadão. 

Podemos também chamá-las de accountability quantitativa e accountability 

qualitativa, respectivamente. A visão “quantitativa” sobre a transparência tem um caráter 

mais estatístico-racional, ou seja, quanto mais dados disponíveis, mais o Estado ou a 

sociedade podem ter a noção da capacidade econômica, financeira e orçamentária de uma 

nação, buscando meios para racionalizar esses número em prol da “saúde” das contas 

públicas. 

Por outro lado, a perspectiva de transparência para o uso “qualitativo”, utiliza esses 

mesmos dados para monitorar e repensar políticas públicas que tenham por finalidade 

melhorar a vida da população. A grande lacuna que separa estas duas percepções concentra-se 

na ideia de que não se é possível pensar isoladamente os recursos públicos, devendo-se primar 

por uma gestão quantitativa-qualitativa a ser planejada de modo a respeitar a necessária 

economicidade estatal, mas com equilíbrio que favoreça e oportunize a qualidade de vida de 

toda a sociedade envolvida. 

Por fim, e de maior relevância para esta tese, está a questão que permeia o quadro 3 – 

a discussão sobre a existência ou não de qualidade-efetividade nos instrumentos/recursos de 

acesso à informação pública –, adotando questões que abordam a relação entre marginalização 
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e empoderamento das instituições; eficiência e ineficiência da gestão pública; e assimetrias 

(ideológicas ou não) e simetrias, no processo de acesso à informação pública, relativas à 

transparência. 

Entendemos que dispositivos classificados como de “baixa qualidade-efetividade”, 

ou obsoletos, frustram a expectativa pelo pleno acesso informacional, já que estes aproximam 

a ação estatal da opacidade e, por conseguinte, distanciam-na da transparência. A existência 

de legislação e a ausência de zelo direcionado ao seu cumprimento; portais de serviço web do 

governo estruturados exclusivamente sob a ótica da informática, sem uma preocupação com o 

usuário (e desprendidos da realidade social do país); a precarização da infraestrutura de 

órgãos relevantes para o acesso à informação, como a Controladoria-Geral da União (que 

monitora a Lei de Acesso à Informação) ou o Arquivo Nacional (que responde pela gestão de 

documentos da administração pública no Executivo federal), periferizam e inviabilizam a 

efetividade da transparência. 

Tais dispositivos contribuem para a geração de posturas assimétricas informacionais, 

já que a marginalização de alguns deles contribui para que a infraestrutura precária e a pouca 

(ou nenhuma) condição de exercício de uma atividade com finalidade informacional 

justifiquem barreiras ao acesso aos dados/informação sob a guarda da administração pública. 

Na mesma medida, quando analisamos a proposta de transparência pública entendida 

como “alta qualidade-efetividade”, entendemos esta como uma possibilidade estabelecida 

em três pontos fundamentais: a) valorização de “instrumentos/recursos de acesso à 

informação” com o intuito de proporcionar a ampliação da cidadania e o respeito aos direitos 

humanos fundamentais, dentre eles o de o cidadão poder se informar; b) atuação estratégica 

pensando formas para que o funcionamento desses “meios” possa ocorrer visando o tripé 

eficiência-eficácia-efetividade, o que pode ser contemplado pela governança e pelas políticas 

públicas de Estado; e c) a concepção pela qual a administração pública deve agir com foco em 

reduzir as possibilidades de assimetrias e desigualdades informacionais, já que a mitigação 

destas favorecem a promoção de um Estado democrático de direito sólido, justo e igualitário. 

É oportuno frisar que esta última abordagem será a adotada nesta pesquisa, uma vez 

que o desdobramento da tese se pauta pela efetividade dos chamados “instrumentos/recursos 

de acesso à informação”. Desdobram-se, desta perspectiva, dois critérios basilares da 

pesquisa: 

a) possibilidades: corresponde ao escopo analítico das condições possíveis que podem 

direcionar a instrumentalização do acesso à informação a legitimar a efetividade da 

informação pública na figura da transparência; 
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b) limitações: corresponde ao escopo analítico das condições desfavoráveis dos meios 

para obtenção do acesso, que precisam ser aperfeiçoados, e que, suas lacunas, não colaboram 

para o direcionamento do acesso à informação, que pode sustentar a efetividade da 

transparência. 

O confronto crítico entre estas perspectivas traça, em nossa compreensão, a capacidade 

do Estado brasileiro, na figura do Poder Executivo federal, de proporcionar efetividade à 

transparência das informações públicas. 

Trata-se de uma opção que trabalha questões retroativas e tempestivas, pois possibilita 

o estudo, por exemplo, de uma legislação vigente, mas promulgada em outra época; abarca a 

análise de serviços tecnológicos cuja disponibilização é pretérita, mas a configuração analítica 

é a presente; e envolve o estudo de uma instituição cuja missão foi sendo moldada de acordo 

com o contexto histórico-social ao qual nos submetemos. Isto sinaliza a dimensão que Albert 

Meijer destaca em seu texto Government transparency in historical perspective: from the 

Ancient Regime to Open Data in The Netherlands, publicado no International Journal of 

Public Administration: 

 

Muitas análises da transparência do governo se concentram em 

desenvolvimentos novos e até futuros. As tecnologias de informação 

e comunicação são vistas como um importante fator de transparência, 

e geralmente se igualam às informações em um site do governo. Essas 

análises são úteis para entender os problemas atuais, mas geralmente 

deixam de colocá-los em perspectiva (histórica). Isso resulta em uma 

ênfase excessiva na “novidade” dos desenvolvimentos atuais e na 

falha em posicioná-los nas transições de longo prazo na governança. 

(MEIJER, 2015, p. 189, tradução nossa). 

 

Ou seja, o autor traz a concepção pela qual compreender transparência vai além do 

“novo”, exigindo que se valorize a contextualização histórica e, principalmente, o necessário 

processo de pensar uma efetiva governança pública pautada pela compreensão da trajetória do 

acesso à informação e de seus elementos garantidores, dentre eles a legislação, a tecnologia e 

os arquivos como nos propomos a realizar nesta pesquisa. 

Ainda em relação à transparência pública, a abordagem sobre governança é decisiva 

para a melhor ou pior qualidade dos dispositivos pelos quais um dado (ou informação, em seu 

sentido lato sensu) é estruturado e disponibilizado, uma vez que o estilo de administração 

pública influi na relação entre transparência e opacidade. 

No Brasil, essa estruturação necessita estar fundamentada no princípio do direito da 

transparência pública, que é dividido em dois pelo pesquisador Túlio Vianna, na obra 
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Transparência pública, opacidade privada: o direito à informação e o direito ao acesso 

(VIANNA, 2007, p. 203-204). 

Estes direitos correlacionam-se ao tipo de governança pública (em especial, seus 

princípios) adotado no âmbito da gestão estatal. Quando se reconhece a informação e o acesso 

como direitos mínimos relevantes, começa-se a configurar uma governança pública da 

informação que tem, na transparência, um de seus princípios mais caros para nossa discussão. 

Logo, a transparência, no seu significado de resultante da efetividade do acesso à 

informação pública, e seu contexto, como prática da ação de Estado, passa a requerer também 

uma cultura de governança, que impacta as diferentes possibilidades de ofertar-se acesso 

informacional, pois envolve os valores que carreiam o poder público, como será melhor 

estudado na subseção a seguir. 

 

1.2 Transparência e governança pública da informação 

 

A discussão sobre transparência não pode vir desatrelada de uma abordagem sobre 

governança, pois há uma relação intrínseca entre elas no âmbito da gestão pública e no 

desdobramento das ações para implementação de suas políticas. Essa convergência se dá na 

medida em que a “boa governança”, segundo a literatura, tem, entre seus princípios, a 

transparência das organizações. 

O conceito de governança, que, na língua portuguesa, é derivado da palavra governo, 

possui diferentes interpretações e sentidos. Este pode ser definido como o modo pelo qual 

empresas, organizações sem fins lucrativos, igrejas, governo, ou qualquer outro grupo, 

organizado e estruturado a partir das premissas da Administração, se relacionam com seu 

público (interno e externo), como se envolvem em causas que impactam a comunidade e de 

que forma se posicionam com relação à sua conduta ética no plano empresarial e político. 

Essa afirmação vai ao encontro do que afirma Costa: “o conceito está associado a 

mudanças nos processos e estruturas por meio dos quais a sociedade é gerida, envolvendo a 

redefinição de limites entre governos e organizações privadas com ou sem fins lucrativos” 

(COSTA, 2017, p. 332). 

Originalmente concebido do inglês governance, o conceito de governança tem suas 

definições nos postulados do Banco Mundial (BM). Portanto, assim como a transparência, 

infere-se que esta diretriz organizacional se agregou ao campo público-estatal, 

contextualizada pela adoção de uma administração mais gerencial, cujas características 
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envolvem a busca por resultados e a visão do cidadão como cliente, conforme destacamos na 

subseção 1.1 e como propõem organismos multilaterais da envergadura do BM. 

Esta afirmação se coaduna ao exposto por Jardim, que afirma: “Ela [a governança] 

data do início dos anos de 1990, impulsionada pelo Banco Mundial, sob a perspectiva de 

novas formas de exercício da capacidade dos governos para produzir, implementar e avaliar 

políticas públicas” (JARDIM, 2018, p. 13). 

O Banco Mundial, segundo o sítio eletrônico da Organização das Nações Unidas 

(ONU), é “uma agência especializada independente, do Sistema das Nações Unidas, e a maior 

fonte global de assistência para o desenvolvimento, proporcionando cerca de US$ 60 bilhões 

anuais em empréstimos e doações aos 187 países-membros”. É uma instituição, portanto, de 

grande poder financeiro, que estabelece regras e influencia seus países partícipes a adotarem 

melhores práticas e reformas como requisitos para a concessão de empréstimos e 

financiamentos. 

Harvey ratifica esta visão quando menciona, em sua obra O neoliberalismo: história e 

implicações, que tanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) quanto o Banco Mundial 

representam centros de propagação e implantação do que chamou de “fundamentalismo do 

livre mercado” (HARVEY, 2011, p. 32). Ou seja, medidas de amplo alcance que determinam 

as políticas públicas em países-membros da entidade e que são, muitas vezes, fiadores de 

aportes financeiros essenciais à gestão destas nações. 

Ainda sobre o BM, tem-se que o mesmo produz, periodicamente, um relatório 

intitulado Governance and the law, onde são listadas as boas práticas a serem adotadas pelas 

nações favorecidas pela instituição. Em uma das versões do documento, expedida no ano de 

2017, o banco apresenta uma definição de governança e cita suas características: 

 

[...] o processo pelo qual atores estatais e não estatais interagem para projetar 

e implementar políticas dentro de um determinado conjunto de regras 

informais que moldam e são moldadas pelo poder. Este Relatório define 

poder como a capacidade de grupos e indivíduos de fazer com que 

outros ajam no interesse desses grupos e indivíduos, trazendo resultados 

específicos. Dependendo do contexto, os atores podem estabelecer um 

governo como um conjunto de instituições estatais formais (um termo usado 

na literatura para denotar organizações e regras) que aplicam e implementam 

políticas. Também dependendo do contexto, os atores estatais 

desempenharão um papel mais ou menos importante de respeito aos 

atores não estatais, tais como organizações da sociedade civil ou lobbies de 

negócios. Além disso, a governança ocorre em diferentes níveis, de 

organismos internacionais, a estados nacionais, instituições, agências 

governamentais locais, comunidades ou associações empresariais. Essas 

dimensões geralmente se sobrepõem, criando uma complexa rede de 
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atores e interesses (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 3, tradução e grifos 

nossos). 

 

Como o próprio Banco aponta, a governança emerge de uma configuração daqueles 

que detêm poder, com a existência de uma “complexa rede de atores” e de “interesses”. Estes 

detentores de poder, em grande medida, estão subordinados às ideias de negócio, fundamento 

do capitalismo, como o texto chancela ao afirmar que “os atores estatais desempenharão um 

papel mais ou menos importante de respeito aos atores não estatais”, entre estes os “lobbies43 

de negócios” (BANCO MUNDIAL, 2017). 

Essa conjuntura de interesses tem por característica atender às demandas de mercado, 

núcleo da concepção econômico-capitalista. Acerca disto, Castells menciona que “a sociedade 

em rede, em suas várias expressões institucionais, por enquanto é uma sociedade capitalista” 

(CASTELLS, 2016, p. 555), nos levando a crer que a adoção de governança, mesmo na área 

pública, pode seguir uma cartilha de cunho econômico, indo também ao encontro do que 

discutimos na subseção 1.1 sobre a concepção ideológico-gerencialista que pode estar 

direcionando as medidas de transparência no Brasil. 

Nesse mesmo sentido, apontamos a concepção de Groenewegen, para quem a 

governança “diz respeito às instituições que influenciam como as corporações alocam 

recursos e retornos” (GROENEWEGEN, 2004, p. 353). Por analogia, as instituições 

influenciadoras definidas pelo autor seriam, em âmbito público: a sociedade civil organizada, 

os fornecedores que prestam serviços ao Estado e todos os demais participantes que se 

envolvem, exigem ou demandam, direta ou indiretamente, da administração pública. Eles 

esperam desta o retorno de seu investimento (impostos) aplicado às estruturas estatais, e, por 

conseguinte, demandam cada vez mais acesso à informação, no intuito de monitorar e 

controlar aquilo que provém do fruto do trabalho de toda a comunidade. 

Por estas premissas, uma adequada política de governança prega a ideia de equidade, 

accountability e responsabilidade, e agrega a estas o conceito de transparência, formando os 

chamados princípios básicos da governança, como sinaliza o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC). 

O IBGC, uma organização sem fins lucrativos, e principal referência do Brasil para o 

desenvolvimento das melhores práticas da chamada “Governança Corporativa” define estes 

termos em seu sítio eletrônico: 

 

 
43 Grupo de pessoas ou organização que tem como atividade buscar influenciar, aberta ou secretamente, decisões 

do poder público, especialmente do Poder Legislativo, em favor de determinados interesses privados. 
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QUADRO 4: Princípios da governança corporativa 

PRINCÍPIO CONCEPÇÃO 

Equidade 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas. 

Prestação de 

Contas 

(Accountability) 

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, 

conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de 

seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papéis. 

Responsabilidade 

Corporativa 

Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e 

aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os 

diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 

reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos. 

Transparência 

Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que 

sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou 

regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 

contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. 
 

Fonte: IBGC, 2009, grifos nossos. 

 

Depreende-se do quadro 4 que o princípio da transparência vai além da ideia 

financeira, posicionando também questões intangíveis, como o conceito de valor. Esta 

ponderação tem relação com os valores que uma organização carrega pois, ao longo das 

décadas, em especial no âmbito privado, os clientes passaram a requerer não somente bons 

produtos ou serviços, mas também que as empresas respeitassem, em seus processos 

produtivos ou de serviços, o cuidado com elementos relevantes à sociedade, dentre eles a 

sustentabilidade e as boas práticas de direitos humanos. Mas, numa incoerência perceptível, as 

ações de governança corporativa são, em regra, definidas por instituições de interesse 

econômico que nem sempre estão calcadas por esses elementos presentes na esfera da 

responsabilidade social. 

Como exemplo, podemos mencionar a prática da escravidão contemporânea, pela qual 

algumas organizações privadas recrutam trabalhadores de outros países e, sob um contrato 

tácito, lhes dão comida e moradia (em condições insalubres e precárias) em troca de sua mão-

de-obra (às vezes sem remuneração e, quando existente, ínfima). Estas possibilidades, que 

ainda são recorrentes, levam as organizações a adotarem cada vez mais os princípios da “boa 

governança”, pois, através deles, é possível aperfeiçoar as práticas de gestão por meio de 

critérios e princípios éticos, sinalizando à comunidade sua adequação aos princípios 

humanitários mais relevantes, correspondendo ao que podemos chamar de um “bom 

“marketing social” ou “marketing positivo”. 

Ressaltamos que existem outras entidades plurinacionais que buscam difundir, ao 

menos no discurso, um desenvolvimento econômico mais equitativo e responsável, como 
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demanda o conceito de governança. Uma delas é a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), composta por aproximadamente 40 países, do qual o 

Brasil não faz parte, que adotam uma política econômica similar a partir das diretrizes dessa 

organização. Nesse sentido, a OCDE divulga periodicamente um relatório intitulado 

Principles of Corporate Governance, no qual os princípios da governança são abordados, para 

as nações que fazem parte do grupo, por meio de seis temáticas: 

 

Assegurar a base para uma estrutura eficaz de governança corporativa; os 

direitos e tratamento equitativo dos acionistas e as principais funções de 

propriedade; investidores institucionais, bolsas de valores e outros 

intermediários; o papel das partes interessadas; Disclosure (divulgação) e 

transparência; e as responsabilidades do conselho. (OCDE, 2015, p. 5-6, 

tradução e grifo nosso). 

 

Logo, depreende-se dos textos do IBGC, numa perspectiva nacional, e da OCDE, 

numa abordagem internacional, que transparência é uma das diretrizes de sustentação da 

governança na visão mais corporativa do termo, sendo estas instituições – juntamente com o 

Banco Mundial – referências para implementação dos princípios no mundo. 

No Brasil, é possível perceber que, aos poucos, o tema também foi se aproximando 

das práticas das organizações nacionais, principalmente no âmbito privado. O pesquisador 

Edson Cordeiro da Silva, em sua obra Governança Corporativa nas empresas (2006), traça 

um panorama histórico da governança, explicitado no quadro a seguir, que apresenta alguns 

acontecimentos internacionais e nacionais entre 1950 e o início do século XXI. 
 

QUADRO 5: Governança corporativa “empresarial” – Mundo x Brasil até o ano 2000 

ANO MUNDO BRASIL 

1950-1960 
Forte presença do acionista 

familiar majoritário. 
* 

1970 
Fundada, nos Estados Unidos, a National 

Association of Corporate Directors (NACD). 

Criação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

1980 
Empreendedor americano destaca a falta de 

transparência das companhias nos EUA. 
* 

1990 
Definição do papel da auditoria externa diante 

de grandes escândalos internacionais. 

Definição do papel da auditoria externa 

diante de grandes escândalos nacionais. 

1992 
Criação do primeiro código das melhores 

práticas da Cadbury Commission, na Inglaterra. 
* 

1994-1995 
Lançamento da Corporate Governance 

Guideline, da General Motors. 

Criado o Instituto Brasileiro de 

Administração (atual IBGC). 

1996-1998 
Primeira revisão do 

Código Cadbury. 
Aumento do poder da CVM. 

1999 
OCDE elabora o Principles of Corporate 

Governance, com enfoque nos países-membros. 
* 

2000- * 
Criação de níveis diferenciados de 

governança pela BOVESPA. 

Fonte: SILVA, 2006, p. 20-22, com adaptações. (*Sem registro do autor.) 
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Observa-se, no quadro 5, que, na metade do século XX, ainda havia uma presença de 

organizações familiares que não se pautavam pela separação entre a vida privada e as ações 

institucionais. Já entre 1970 e 1980, iniciou-se um movimento que exigia das empresas mais 

transparência de suas ações, em especial pela criação de organizações como a National 

Association of Corporate Directors (NACD), uma instituição não governamental americana 

que buscava capacitar gestores, com foco em “promover culturas de diretoria com foco na 

melhoria contínua, criação de valor de longo prazo e fortalecimento da confiança do 

investidor e do público” (NACD, 2020). Nos anos 1980, como ainda pontua o quadro, os 

empresários começam a sinalizar a falta de transparência das organizações americanas, dando 

eco à opacidade que se constituía até então no meio corporativo. Estas questões vão 

colaborando para uma preocupação em escala internacional, gerando códigos de boas práticas 

e propiciando a criação de organismos de referência para a prática da boa gestão. 

No Reino Unido, por exemplo, a criação do Relatório Cadbury – que objetivava 

“definir responsabilidades de conselheiros e executivos, visando à prestação responsável de 

contas e transparência, em atenção aos interesses legítimos dos acionistas”, segundo o sítio 

“Governança Corporativa”44 – sinalizava o direcionamento para práticas mais zelosas da 

gestão da informação. O Brasil, com certo atraso, também passa a se preocupar com questões 

de governança, o que fica demonstrado quando, no quadro 5, são destacadas a criação da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a implementação de auditorias externas nas 

empresas brasileiras como requisito de confiabilidade e a criação do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC). 

Já nos Estados Unidos, referência ocidental para o campo econômico-empresarial, tão 

somente foi adotada uma legislação rigorosa sobre a prática de governança, intitulada Lei 

Sarbanes-Oxley, após os anos 2000.  Acerca desta legislação, modelo para a prática de 

governança, Colares Oliveira e Linhares apontam: 

 

As várias crises de credibilidade enfrentadas pelo mercado de capitais norte-

americano em virtude da falta de transparência das organizações, suas 

frequentes fraudes corporativas e da manipulação dos balanços 

influenciaram para que, em junho de 2002, fosse criada a Lei Sarbanes-

Oxley, nos Estados Unidos. Tal lei contempla um conjunto de regras rígidas 

que visam criar um ambiente de governança corporativa. (COLARES 

OLIVEIRA; LINHARES, 2007, p. 161, grifo nosso). 

 

 
44 Disponível em: http://governancacorporativa.com/?page_id=113. Acesso em: 01 set 2019. 
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De volta ao contexto brasileiro, a entidade de controle de mercado – a Comissão de 

Valores Mobiliários – foi constituída nos anos 1970, mas só obteve poder efetivo de controle 

nos anos 1990, segundo aponta Silva (2006). Este poder efetivo se desenvolveu na década de 

1990 em função do processo de redemocratização do país, que trouxe novas premissas ao 

campo da gestão pública, entre elas o controle das empresas, e pela introdução de mecanismos 

de gestão essenciais à fiscalização do mercado, como pregava a cartilha gerencial do período, 

fruto do Consenso de Washington45. 

Na esteira dessas medidas de expansão do conceito de governança no Brasil, o 

PDRAE inseriu, no contexto da administração pública, medidas de governança na mesma 

direção da iniciativa privada, delineando mais uma etapa da transição do modelo burocrático, 

ainda persistente à época, para o gerencial. Vejamos o trecho do documento supracitado que 

explicita esta opção: 

 

Considerando esta tendência, pretende-se reforçar a governança - a 

capacidade de governo do Estado - através da transição programada de um 

tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si 

própria e para o controle interno, para uma administração pública gerencial, 

flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. (BRASIL, 1995, 

p. 13). 

 

Logo, o conceito de governança corporativa privada passa a integrar as políticas da 

administração central, principalmente no governo federal, configurando-se como governança 

corporativa pública. Infere-se ainda que, para a cultura do poder público brasileiro, este tenha 

sido um marco para que se estabelecesse a diferença entre governança e gestão. 

O documento “Governança pública: referencial básico de governança aplicável a 

órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria”, elaborado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU)46, diferencia as funções daqueles dois últimos conceitos: 

 

QUADRO 6: Diferença entre governança e gestão. 

GOVERNANÇA GESTÃO 

Definir o direcionamento estratégico Implementar programas 

Supervisionar a gestão Garantir a conformidade com as regulamentações 

Envolver as partes interessadas Revisar e reportar o progresso de ações 

Gerenciar riscos estratégicos Garantir a eficiência administrativa 

Gerenciar conflitos internos Manter a comunicação com as partes interessadas 

Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle Avaliar o desempenho e aprender 

Promover accountability e transparência - 

Fonte: TCU, 2014. 

 
45 Recomendações político-econômicas difundidas a partir dos anos 1990. 
46 Órgão de fiscalização da União. 
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Com base no quadro 6, compreendemos que governança é uma pauta de valor, 

comprometida em especial com a efetividade e sua produção de efeitos, enquanto gestão se 

relaciona à operacionalização, preocupando-se em especial com a eficácia, isto é, a realização 

de ação administrativa, e a eficiência, que demarca o adequado uso de recursos. Podemos 

afirmar também que a relação entre os conceitos perpassa, na governança, a avaliação, 

direcionamento e monitoramento; e, na gestão, o planejamento, a execução, o controle e ações 

corretivas (TCU, 2014, p. 48). 

As considerações registradas pelo TCU, cujo papel constitucional é definido como de 

controle externo (verificação da probidade dos atos por uma perspectiva extrínseca), apontam 

para um dos atores de interesse na discussão sobre governança pública, que tanto envolvem 

agentes estatais (como é o referido tribunal) quanto não estatais. 

Secchi, fundamentado nos estudos de Kooiman (1993) e Richards e Smith (2002), 

aponta que a governança pública é a “forma de interação horizontal entre atores estatais47 e 

não estatais48 no processo de construção de políticas públicas” (SECCHI, 2011, p. 122). A 

pesquisadora Luzia Zorzal, sobre a mesma questão, amplia esta definição ao afirmar em sua 

tese de doutorado que: 

 

Governança relaciona-se com um país ou sociedade como um todo e abraça 

uma ampla área de questões sobre a eficiência dos governos – incluindo 

accountability e transparência – ocupa-se dos direitos humanos, coesão 

social, igualdade, democracia, cidadania, participação, corrupção, entre 

outros. (ZORZAL, 2015, p. 72, grifo nosso). 

 

A pesquisadora supracitada nos apresenta que o conceito de governança contempla um 

conjunto de elementos singulares e que, com certa frequência, estão na pauta das discussões 

sobre os objetivos de um Estado-nação e sua configuração para a promoção de políticas 

públicas universalizantes. 

Nesse sentido, embora seja da característica da governança uma estreita relação entre 

atores do Estado e não-estatais, “o ponto é que a governança, enquanto um novo modelo de 

gestão pública, requer a concepção de estruturas e processos próprios, que se diferenciam, se é 

que isto é possível, de concepções tradicionais da gestão pública”, afirmam Peci, Pieranti e 

Rodrigues (2008, p. 52). Embora os autores defendam “governança” como um modelo, cabe 

registrar que a governança é, em realidade, uma prática organizacional que agrega princípios 

 
47 Instituições e agentes vinculados aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
48 Movimentos sociais, organizações empresariais e não-lucrativas, entidades multilaterais. 
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considerados estratégicos e cuja filosofia influencia a capacidade executiva da gestão 

corporativa. 

Compete-nos destacar que o termo “governança corporativa”, originalmente, se 

vincula às instituições privadas. Mas, com a emergência da visão gerencial adotada pelo poder 

público, o conceito tanto pode ser aplicado para o âmbito das empresas com fins lucrativos 

quanto aos órgãos e entidades da administração pública. Salientadas estas questões, faz-se 

necessário, então, traçar as diferenças entre a “governança corporativa pública” e sua 

equivalente no campo privado. 

A “governança corporativa pública” pode ser considerada um complexo de ações e 

processos que estabelecem as diretrizes (políticas, costumes, culturas) numa organização 

administrada direta ou indiretamente pelo Estado. Mas que, pela própria natureza deste ente, 

se configura a partir de relações fora do universo estatal. Na “governança corporativa 

privada”, tem-se a direção que uma instituição privada almeja para alcance de seus resultados: 

neste caso, o lucro e o retorno para os acionistas, condicionando esforços e diretrizes que 

tenham por objetivo atender suas necessidades de retornos econômicos. 

 É possível afirmar que no âmbito da “governança corporativa pública”, tem-se o 

mesmo intento, mas espera-se que os resultados ou retornos reflitam e culminem no bem 

comum, que pode ser traduzido pela adequada e igualitária prestação de serviços à população. 

Portanto, entendemos que os princípios que fundamentam as decisões e práticas das 

instituições públicas necessitam estar em consonância com esses últimos objetivos. 

Do mesmo modo que transparência faz parte dos princípios da governança corporativa 

privada (BANCO MUNDIAL, 2017; OCDE, 2018; IBGC, 2018), é possível afirmar que ela 

também integra as práticas de governança corporativa pública (ZORZAL, 2015; TCU, 2014), 

sobretudo pela adoção da administração gerencial advinda das políticas concebidas em 

meados dos anos 1990. Nesse sentido, Abrucio e Oliveira, por exemplo, afirmam: 

 

O conceito de Governança tem sua história atrelada tanto ao debate sobre as 

organizações, em particular as empresas analisadas pela ótica da governança 

corporativa, como também se vincula ao debate sobre reforma do Estado e a 

mudança de seu papel na relação com a sociedade e o mercado. 

Resumidamente, é possível dizer que a governança envolve tanto a gestão 

administrativa do Estado como a capacidade de articular e mobilizar os 

atores estatais e sociais para resolver os dilemas de ação coletiva. [...] Em 

resumo, a governança pública é hoje uma corrente da teoria da 

administração pública que procura compatibilizar os critérios de 

democratização com os de busca de melhor desempenho das políticas, 

acreditando que o Estado tem um papel de liderar o processo de 

resolução dos problemas coletivos, mas deve fazê-lo a partir da 
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interação com a sociedade. (ABRUCIO; OLIVEIRA, 2014, p. 9, grifo 

nosso). 

 

Ou seja, demonstra-se que a governança pública impacta a relação de três temas 

recorrentes para a função social do Estado: democratização49, políticas públicas50 e 

participação51 (ABRUCIO; OLIVEIRA, 2014). Interessa salientar que os autores defendem a 

liderança do “Estado”, o que será estudado em seção adiante nesta pesquisa, tendo ele a 

função de coordenar, administrar e gerenciar as questões que alocam os interesses da 

sociedade. Ao seguir isto, entendemos que o Estado está pautado pelo sentido mais genuíno 

de governança, que se diferencia de outros elementos correlatos. 

Governança, muitas vezes, se confunde com governabilidade e até mesmo com 

governo. Por isso, destacaremos os apontamentos de Braman (2004), em seu texto de 

referência para a Ciência da Informação, The emergent global information policy regime, 

extraindo deste paper aspectos distintos sobre os referidos termos. 

 

O governo são as instituições, regras e práticas formais de entidades 

geopolíticas com base histórica; a governança representa as instituições 

formais e informais, regras, acordos e práticas de atores estatais e não 

estatais cujas decisões e comportamentos têm um efeito constitutivo 

sobre a sociedade; e governamentalidade são os contextos cultural e social 

a partir dos quais os modos de governança surgem e pelos quais são 

sustentados. (BRAMAN, 2004, p. 13, tradução e grifos nossos, com 

adaptações). 

 

Governança insere-se na perspectiva filosófica de Estado, o governo à forma de atuar 

política e gerencialmente no bojo das estruturas estatais por limitado período e 

governabilidade é a capacidade do governo obter (e manter) apoio político e condições 

suficientes ao papel executivo que deseja empreender enquanto está em posse do poder. 

Assim, com base em nossa definição e a partir do texto da última autora, 

compreendemos que, se governança tem por princípio diferentes interesses, isto passa a ser 

um desafio para a “governança pública da informação” quando da adoção do princípio da 

transparência. Esta não pode ser uma medida protocolar, mas, sim, uma prática cultural que 

atenda ao interesse público mesmo diante de interesses contrários dos diferentes atores 

envolvidos. 

 
49 Tornar algo democrático; fundamentado na democracia. 
50 Decisões de governo direcionadas a resolver problemas públicos. 
51 Envolvimento coletivo nas questões de natureza pública. 
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Nossa concepção de “governança pública da informação” envolve o papel das 

instituições públicas (Estado, governo, poderes, entes, organizações, entidades e afins) 

articulando-se em prol de um legítimo processo de acesso informacional que contemple a 

prestação de contas e, necessariamente, zele pela efetividade da transparência. 

Silva corrobora este nosso entendimento quando aponta que a transparência, no 

conjunto das ideias de governança, “é mais do que a ‘obrigação de informar’, mas, sim, uma 

prática da administração de cultivar o ‘desejo de informar’” (SILVA, 2006, p. 23). Ou seja, o 

autor aponta que a transparência deve ser algo almejado pelas organizações e não uma 

simples medida encarada como obrigatória para configurar os preceitos de governança. Em 

realidade, isto tem que se tornar uma ação de apelo prático e efetivo, que se desdobre em 

todas as ações do poder público. 

Logo, o desafio para a efetivação do princípio da transparência, no âmbito de medidas 

de governança pública, é lidar com esta delicada relação entre estatais e não estatais, pois é 

preciso mediar uma relação que gera assimetrias informacionais prejudiciais à informação 

pública. Por outro lado, em âmbito endógeno, a administração pública necessita reconhecer e 

adotar a transparência como uma premissa de valor, utilizando-a na execução dos processos, 

ações e serviços sob sua gerência. Isto deve estar ratificado em documentos oficiais, como a 

legislação que norteia um Estado, bem como se representar em outras medidas de acesso, tais 

como os portais de governos e os arquivos públicos. Mas, esta chancela passa pela cuidadosa 

separação entre os anseios de caráter privado e a função pública que, se inexistente, agrega 

conflito de interesse ao processo direcionado à governança e por extensão à sua filosofia de 

transparência. 

Machado Filho homologa esta visão ao afirmar que, “em uma empresa privada ou 

pública, clube, associações cooperativas, universidades, sempre existirão conflitos de 

interesses, derivados da delegação de algum tipo de poder” (MACHADO FILHO, 2013, p. 

76, grifo nosso). Porém, o autor destaca ainda: “Na sua essência, a governança trata da 

minimização de assimetrias e conflitos de interesses inerentes à delegação do poder” (idem). 

Reconhecemos, assim, a importância do tema governança e, em especial, se 

considerada a compreensão do tema na área governamental, traz-se elementos para se 

compreender qual a função da governança pública da informação. Aqui, esta é entendida 

adicionalmente como as ações empreendidas por um governo para mitigar as possíveis 

assimetrias informacionais de um Estado-nação. Esta medida atravessa, entre outras, a adoção 
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de práticas, padrões, princípios e a conformidade das normas – como o compliance52 –, e uma 

decisão político-gerencial que estabeleça um compromisso da gestão pública na adoção de 

ações direcionadas à transparência das informações do poder público brasileiro. Um acordo 

que garanta, na perspectiva da informação, um conjunto normativo de acesso, uma visão da 

tecnologia que contemple os diferentes aspectos sociais que envolve a promoção deste serviço 

e que priorize a fonte da informação pública: o documento e suas instituições mantenedoras. 

Este compromisso, a nível federal de governo, parece ter se estabelecido tão somente 

em 2017, durante o governo Michel Temer, quando foi publicado o decreto que dispôs sobre a 

política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

que será oportunamente aprofundada em seções a frente. 

Mas, de modo preliminar, temos que o referido decreto, promulgado sob o nº 9.203, de 

22 de novembro de 2017, define governança pública como o “conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 

com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade” (BRASIL, 2017). 

O normativo legal traz princípios similares aos que propõem as cartilhas 

internacionais: capacidade de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; 

prestação de contas e responsabilidade; e transparência. Ademais, define onze diretrizes para 

a administração pública federal brasileira, cuja abordagem, no entendimento desta pesquisa, 

se desdobra no exposto pelo quadro 7 a seguir. 

 

QUADRO 7: Diretrizes do decreto de governança pública federal 

ABORDAGEM CONCEPÇÃO NORMATIVA 

Resultado 

Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções 

tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de 

prioridades. 

Simplificação 
Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração 

dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico. 

Desempenho 

Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das 

políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam 

observadas. 

Integração 
Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes 

níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. 

Conduta 

Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o 

comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de 

seus órgãos e de suas entidades. 

Controle 
Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações 

estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. 

Avaliação 
Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de 

concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios. 

 
52 Práticas, atos ou ações organizacionais em conformidade com requisitos e procedimentos legais amplamente 

reconhecidos. 
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Decisão 
Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela 

qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. 

Racionalização 

Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela 

legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas 

públicas sempre que conveniente. 

Formalização 
Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e 

dos arranjos institucionais. 

Acesso 
Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 

resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. 
 

Fonte: Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 (grifo nosso). 

 

Entre as diretrizes do decreto, observamos uma preocupação com a promoção da 

transparência, ratificada pelo fortalecimento do acesso público às informações. Ademais, o 

instrumento legal que institui a prática de governança pública na administração federal traz 

em seu escopo a definição de “valor público”, que é compreendido como os: 

 

[...] produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades 

de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às 

necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do 

conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como 

destinatários legítimos de bens e serviços públicos. (BRASIL, 2017). 

 

A introdução do conceito de “valor público”, embora tardia, tem grande vinculação 

com a ideia de governança pública, pois este termo também pode ser encarado como um 

conjunto de valores que, na concepção de Fulgêncio, “são os conceitos de ética e de conduta 

adotados pelos indivíduos e pelas organizações” (FULGÊNCIO, 2007, p. 661). Já Geraldo 

Duarte, em seu Dicionário de Administração, enuncia valores como um “conjunto de 

princípios ou elementos de natureza ética, estética ou filosófica praticados por uma pessoa, 

um grupo ou uma organização” (DUARTE, 2002, p. 352). Schermerhorn, em uma perspectiva 

expandida, define valores como “[...] crenças amplas sobre o que é ou não um comportamento 

adequado” (SCHERMERHORN, 2014, p. 576) e as subdivide em três tipos: 

 

Fundamentais ou essenciais: crenças básicas, compartilhadas pelos 

membros de uma organização, as quais influenciam o comportamento das 

pessoas; Instrumentais: são preferências relacionadas aos meios utilizados 

para atingir os fins necessários; Terminais: são preferências sobre os fins 

desejados. (Idem, grifo nosso). 

 

Nesta pesquisa, a concepção de valores instrumentais, como coloca Schermerhorn 

(2014), é o tema de interesse na discussão do âmbito da governança pública da informação. Se 

o conceito representa um conjunto de valores e princípios, abarcando entre eles a 
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transparência, compreender as condutas instrumentais da governança pública da informação é, 

por conseguinte, entender quais os meios preferenciais adotados para a consecução da 

transparência. Isto é, o que de fato a administração pública tem valorizado como recurso para 

o sucesso da disseminação da informação. 

Entendemos que estas escolhas de valores, ou estes meios preferenciais, ganham 

relevância no âmbito do acesso à informação e o impacto que este modelo recebe a partir da 

governança pública adotada. A atitude política ou a decisão de gestão em contemplar uma 

governança pública da informação é pré-requisito para que se obtenha efetividade na 

transparência, reduzindo o grau de incertezas na legitimidade das ações direcionadas à 

publicização das informações. 

Segundo Jardim, a noção de acesso à informação é discutida desde “a redução de 

incertezas no processo de recuperação da informação em um ambiente específico à produção 

de mecanismos de largo alcance social com este objetivo” (JARDIM, 1999, p. 75). O autor 

complementa esta perspectiva quando afirma que “a noção de acesso à informação tende a se 

configurar como projeto democratizante, destinado a romper com a desigualdade 

informacional característica das sociedades contemporâneas” (JARDIM, 1999, p. 7). 

Na mesma direção, a pesquisadora Ana Maria Barcellos Malin, em artigo intitulado O 

mal-estar brasileiro na sociedade da informação, infere que a discussão sobre informação 

tem que responder: 

 

[...] à demanda por produção e distribuição de informação de maneira 

“industrializada”, como ocorre atualmente, requerendo um padrão gerencial 

baseado em regras impessoais, estáveis e racionalmente estruturadas. É a 

tradicional fragilidade desse padrão de comportamento, sobretudo no 

âmbito institucional, que alimenta o mal-estar num mundo movido a partir 

de informações. (MALIN, 1998, p. 30, grifo nosso, com adaptações).  

 

A autora afirma ainda que, “na sociedade da informação, mais do que na sociedade 

industrial, a modernização não pode ser uma mera questão de aparência” (MALIN, 1998, p. 

35), indo ao encontro das discussões que já abordamos sobre uma transparência eufemística 

que pode estar existindo no contexto brasileiro. 

As pesquisas empreendidas por Jardim (1999) e Malin (1998) estão tratando do que 

hoje chamamos de assimetria informacional, quer seja pelo papel democratizante do acesso, 

quer seja pela reflexão acerca da distribuição da informação no âmbito governamental.  
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A preocupação com um acesso assimétrico vem sendo, aos poucos, fruto de esforços 

governamentais, ainda que nem sempre por uma atitude proativa, e de cientistas e estudiosos 

do campo social, como os anteriormente citados.  

Seguindo esses teóricos precursores na discussão, esta tese tem seu enfoque na 

configuração das assimetrias dos instrumentos ou recursos que podem proporcionar acesso à 

informação, sinalizando um caminho que busca compreender o “estado” da governança sobre 

a informação pública, cujo princípio de interesse é a transparência. 

Aprofundando a discussão sobre essas assimetrias, no campo da discussão sobre 

governança, inferimos que elas envolvem duas das abordagens mais relevantes da Ciência da 

Informação: a representação e a recuperação de informação, e como esta é tratada ao se 

pensar um fluxo informacional. Essa perspectiva, na visão da pesquisadora Rosali Fernandez 

de Souza, abrange: 

 

os esforços de tratamento da informação [que] se direcionam para satisfazer 

necessidades informacionais de uma demanda cada vez mais crescente e 

diversificada de usuários. Como tal, as classificações do conhecimento e as 

linguagens de representação e recuperação de informação sempre tiveram, 

continuam tendo e sempre terão um papel preponderante em qualquer 

sistema e rede de informação. (SOUZA, 2007, p. 116). 

 

Logo, tão importante quanto a representação e a recuperação, são também os fluxos da 

informação aos quais pertencem estes conceitos da teoria da informação. O pesquisador Aldo 

de Albuquerque Barreto observa que estes fluxos de informação se movem entre dois polos. 

 

Em um primeiro nível, os fluxos internos de informação se movimentam 

entre os elementos de um sistema de armazenamento e recuperação da 

informação, e se orientam para sua organização e controle. Estes fluxos 

internos têm uma premissa de razão produtiva, sendo um conjunto de ações 

pautadas por um agir baseado em princípios práticos. (BARRETO, 2007, p. 

23). 
 

Segundo Barreto, “fatos e ideias” são processados por um “sistema” que envolve o 

“armazenamento e a recuperação” da informação, compreendendo, nesta etapa, ações que 

transitam da seleção da informação ao seu uso.  

Estabelecidos a criação e o processamento da informação, resulta-se numa realidade 

de “assimilação”, ou seja, a “apropriação da informação” pelo usuário. A figura 4 a seguir 

aponta esta perspectiva. 
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FIGURA 4: Fluxo da informação 

Fonte: elaborada por Barreto (2007). 

 

Na figura, o pesquisador Aldo de Albuquerque Barreto destaca um fluxo, que vai da 

“criação da informação” (entrada) a “realidade” (saída), e que nos sugere uma analogia à ideia 

da Teoria Geral de Sistemas (TGS), já apresentada na seção inicial desta tese. Assim, para a 

presente discussão sobre governança pública da informação, é fundamental destacar a questão 

do processamento, representado na figura em análise pelo item “Sistema de Armazenamento e 

Recuperação da Informação”, pois ela precisa considerar, assim como a criação de um 

sistema, a quem se destina, ou seja, o usuário do serviço informacional. 

Barreto destaca que “a promessa do conhecimento teria que considerar o indivíduo, 

seu bem-estar e suas competências para interiorizar a informação” (BARRETO, 2007) e este 

planejamento precisa estar assentado nas técnicas de seleção, entrada, classificação, 

armazenamento, recuperação e uso, como a figura pontua. 

Ou seja, o armazenamento e a recuperação da informação (aqui compreendida ainda 

em modo lato sensu) passam pela escolha e adequação dos melhores meios (configurações) 

para se realizar o processamento, desde a seleção ao uso. 

Considerando o papel da governança sobre a informação pública, esta situação torna-

se cada vez mais importante, pois as escolhas pelas quais a administração pública adotará 

como o melhor processo refletirão no seu principal resultado: a transparência. Além disso, 

fica evidenciado que a governança pública da informação requer, obrigatoriamente, que se 

pense com cuidado e planejamento as mais diversas etapas do processo informacional em 

favor da transparência e do acesso. Isto circunda ações de cunho legal (leis de acesso), 

tecnológico (serviços de internet) e arquivístico (gestão de documentos), por exemplo. 

Nesse sentido, cabe destacar trecho da fala do Prof. Dr. Bern Frohmann, em palestra 

proferida na abertura do VII Encontro Nacional de Ciência da Informação, em Marília, São 

Paulo, em outubro de 2006: 
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O caráter público, material e social da informação em nosso tempo nomeia 

uma importante tarefa para os estudos da informação: como conciliar 

estudos sobre o fenômeno da informação em nosso tempo com estudos das 

práticas sociais e públicas, das realidades políticas, da economia e da 

cultura. Isto é importante porque os pesados aparatos tecnológicos 

disponíveis hoje em dia para coletar, processar e utilizar informação exercem 

profundos efeitos na textura, andamento, ritmo e estruturas do dia a dia. 

Refiro-me aos aparatos governamentais e aos das grandes corporações, 

cujos recursos excedem em muito o Produto Interno Bruto de muitas nações, 

incluindo as corporações de mídia, de entretenimento e as indústrias 

culturais, que são propriedade de grupos bastante concentrados e 

monopolizados. (FROHMANN, 2006, p. 1, grifo nosso). 

 

Compreendemos que, ao citar “efeitos na textura”, Frohmann estabelece que a 

reflexão sobre a informação necessita considerar o seu fluxo, pois, nestes, estarão os 

requisitos para se atender as necessidades informacionais dos usuários e da sociedade, os 

quais poderão obter, a partir disto, condições melhores ou piores dentre as diferentes medidas 

para o alcance do acesso informacional. 

Esta questão, que impacta o princípio da transparência pública, está correlacionada à 

efetividade das ações direcionadas à governança pública da informação estabelecida no 

âmbito institucional-estatal. 

Cabe complementar esta visão com o exposto por Malin, quando, ao estudar a gestão 

do Estado como campo de reflexão, afirma: a premissa do valor da informação no âmbito do 

Estado pode ocorrer por duas razões: “[...] o político – até mesmo porque “Estado” e 

“Política” têm em comum a referência do fenômeno poder (BOBBIO, 1986)” e a “[...] busca 

pela eficiência (medida econômica do uso de recursos em um processo)” (MALIN, 2003, 

grifos nossos). 

A tênue linha que divide a esfera política de suas ações com o foco na eficiência é um 

campo complexo de disputas e interesses. Esses interesses, por sua vez, podem ser 

fundamentados por uma governança pública da informação cujos valores praticados não 

correspondam às exigências mínimas direcionadas ao processo de acesso informacional e à 

transparência, prejudicando a efetividade dos serviços destinados aos usuários, o cidadão, 

para adotarmos uma perspectiva público-estatal. 

Essa possibilidade faz-nos questionar se o discurso de governança pública da 

informação estaria em consonância com a prática, impondo, eventualmente, mecanismos que 

não facilitam o acesso, com o objetivo de manter a informação assimétrica ou desigual. 

Passa, portanto, a ser fundamental avaliar se as ações já prescritas e estabelecidas 

como solução de uma governança pública da informação coadunam-se aos efeitos da 
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realidade e se o discurso está se traduzindo na execução de ações de transparência. O estudo 

das leis de acesso, sites de transparência e o papel dos arquivos, mais uma vez, emergem e 

nos permitem compreender e traduzir o discurso emanado por estes elementos de aporte 

informacional. 

Na obra A ordem do discurso, Michel Foucault pronuncia-se sobre como o discurso 

pode exercer uma função de controle, decisões e escolhas que validam o poder nos mais 

diferentes períodos e épocas: “Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 

2012, p. 8-9, grifo nosso). 

Interessa notar, no trecho, como o fluxo de informação, definido por Barreto (2007), 

na figura 4, aproxima-se da ideia de discurso de Foucault (2012), coexistindo, em ambos os 

aspectos, decisões acerca de seleção, classificação (organização) e redistribuição (recuperação 

e uso). Inferimos, assim, que o fluxo informacional, em analogia ao entendimento do papel do 

discurso por Foucault, pode ser conduzido por interesses que não contribuam para a 

efetividade dos serviços de informação ou cujo resultado não seja o seu melhor produto ou 

serviço: a transparência. 

Numa perspectiva ideológica, entendemos que o discurso da transparência, como 

resultante de meios de acesso à informação pública, e a prática de governança, como um 

conjunto de valores de uma organização pública, podem estar sendo promovidos sob 

argumentos consistentes, mas que, de modo subjacente, almejam manter o status quo por 

meio de um sistema discursivo de aparências. Essa possibilidade frustraria a transparência 

como princípio ou resultado de uma ideal governança pública da informação. 

Esta crítica que ora propomos à governança pública da informação pode ser aplicada 

tanto nos microfluxos informacionais (no estabelecimento de sistemas de informação que 

consigam retornar informações aos usuários), quanto nos macrofluxos informacionais (na 

governança dos recursos utilizados para a consecução do acesso à informação e à 

transparência, como as medidas legais, as tecnologias adotadas e a gestão das instituições 

arquivísticas). 

A reflexão sobre esses fluxos envolve o grau de planejamento que se almeja atingir. 

Esta perspectiva gerencial está vinculada ao sentido de governança pública (valores) que 

carreia a administração pública e se esta tem estruturado seus micro e macro fluxos a partir de 
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uma accountability direcionada a atender aos interesses legítimos da sociedade, possível 

beneficiária da transparência. 

Reiteramos, portanto, que questões sobre o processo de acesso à informação precisam 

necessariamente direcionar-se aqueles que são os seus usuários. Logo, a legislação, os sites e 

os arquivos precisam estar adequados à realidade da sociedade para a qual suas 

funcionalidades são propostas e destinadas. Esta afirmação encontra suporte na análise acerca 

da chamada cadeia ecológica informacional, como pressupõe a visão de Saracevic, que assim 

entende: 

 

Qualquer estudo sobre problemas específicos da informação e as tentativas 

de solução, para serem significativos e bem sucedidos, não podem ser 

desenvolvidos isoladamente dos demais atores e mecanismos da cadeia 

ecológica. Os princípios ecológicos devem ser invocados. Por exemplo, a 

otimização de um elemento ecológico não significa, necessariamente, um 

melhor funcionamento total da ecologia; ao contrário, algumas vezes pode 

representar o declínio do seu equilíbrio. Em outras palavras, o estudo e a 

solução de qualquer problema específico da informação exige, como regra, a 

consideração dos vários outros atores e mecanismos no conjunto maior da 

ecologia informacional. (SARACEVIC, 1996, p. 58). 

 

Estas questões denotam um processo sistêmico, impondo um planejamento das ações 

que considere os interessados e os instrumentos pelos quais a informação transitará, 

respondendo assim a um intento realista do “fluxo da informação” (BARRETO, 2007) ou da 

“ecologia informacional” (SARACEVIC, 1996), como propuseram estes dois últimos autores 

do campo da Ciência da Informação. Neste mesmo contexto de raciocínio, Barros, Café e 

Silva delimitam que: 

 

[...] O reconhecimento da realidade social do usuário é a principal 

sustentação para a aplicação da representação dos significados da 

informação. A intersubjetividade da realidade, a necessidade de objetivá-la 

e estruturá-la como modo de organização do conhecimento, o conceito de 

informação tão amplo, indefinido, fugidio e, no entanto, de discussão 

fundamental, são aspectos que tomam parte da construção social da ciência 

da informação enquanto campo de conhecimento, da cognição do indivíduo 

enquanto usuário e das nossas vivências enquanto habitantes da sociedade da 

informação. (BARROS; CAFÉ; SILVA, 2011, p. 476, grifo nosso). 

 

Logo, aos instrumentos de acesso à informação imprescinde uma cultura de “boa 

governança pública da informação”, estruturada e alinhada a valores cujo foco proporcione 

que a informação chegue ao destinatário com qualidade e de modo democrático, reduzindo-se 

possíveis assimetrias. Zorzal (2015, p. 72), ao discutir o conceito de “boa governança”, 
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relaciona os atributos que constituem requisitos a esta prática. Ancorados na seleção da 

autora, que se fundamentou nos estudos de Plumptre e Graham (2009), pontuamos a seguir 

nossa compreensão sobre esses elementos relevantes ao estudo do tema destacado por ela. 

 

QUADRO 8: Compreensão sobre o conceito de “boa governança” 

ATRIBUTO COMPREENSÃO DO PESQUISADOR DESTE ESTUDO 

Legitimidade constitucional Marco legal-constitucional instituído e reconhecido. 

Eleições democráticas Escolha dos representantes do povo pelo voto. 

Respeito aos direitos humanos Consagração dos preceitos humanos fundamentais. 

Estado de direito Estado com imperativo de respeito às normas estabelecidas. 

Previsibilidade e estabilidade das leis Adoção de arcabouço-jurídico que permita segurança sociocontextual. 

Abertura política Direcionamento à liberdade de ação e ideias em um regime democrático. 

Tolerância; equidade Flexibilidade e justiça. 

Participação pública Colaboração e troca entre diferentes agentes da sociedade. 

Despesa pública com fins públicos Gasto com eficiência, eficácia e efetividade no interesse público. 

Independência judicial Prerrogativa de decidir sem interferência e pautados na ética. 

Transparência Resultado do adequado acesso à informação. 

Ausência de corrupção Possível resultado de um “Estado de Transparência”. 

Mídia independente ativa Grupos midiáticos independentes não vinculados às concessões estatais. 

Liberdade de informação Requisito da liberdade de expressão. 

Competência administrativa Atribuição da gestão pública. 

Neutralidade administrativa Isonomia nas ações do poder público. 

Accountability  Prestação de contas à sociedade. 

Fonte: Zorzal (2015) e Plumptre e Graham (1999), com adaptações deste autor. 

 

O quadro 8 aponta para um conjunto de elementos essenciais (atributos) à governança 

da informação pública, que envolvem um ambiente constitucional, ações democráticas, 

práticas que zelem pelos direitos humanos, entre outros. Nesse sentido, nossa compreensão 

vai ao encontro do exposto por Filgueiras, em discussão na Revista de Administração Pública 

(RAP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde a governança é considerada como aquela 

que: 

[...] gira em torno do fato de que a interação entre o Estado e a sociedade 

deve ser considerada no plano da gestão pública, de forma a assegurar 

mecanismos que ampliem a qualidade das políticas e serviços públicos e a 

qualidade do regime político em que a administração opere. Mais do que os 

problemas das organizações públicas, o conceito de governança considera 

também o problema da ação pública, de modo que a administração não se 

circunscreve apenas na dimensão gerencial, mas também política. 

(FILGUEIRAS, 2018, p. 77, grifo nosso). 

 

Por outro lado, esta abordagem aponta uma complexidade que Habermas, na obra Na 

esteira da tecnocracia, elucida: “Quanto mais aumenta a complexidade da sociedade e dos 

problemas a serem regulados politicamente, tanto menos parece se ater à ideia rigorosa de 

democracia, segundo a qual os destinatários do direito devem ser, ao mesmo tempo, seus 

autores” (HABERMAS, 2014, p. 97-98, grifo nosso). 
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O posicionamento de Habermas encontra assento no âmbito da discussão sobre 

governança pública: a dinâmica da sociedade, aqui compreendida como um agrupamento 

humano, exige, em diferentes contextos, soluções para suas questões. Estas questões podem 

ser resolvidas no âmbito político de decisão. Contudo, na democracia, aqueles que exercem a 

autoridade política ocupam um papel ambíguo: são proponentes e, concomitantemente, 

beneficiários dessas propostas.  

O principal benefício se associa ao exercício do poder que é inerente às ações de 

cunho político. Por outro lado, tende a não ocorrer a dissociação entre o interesse particular no 

poder de representar, na função política, e o papel de gestor público, podendo conduzir ações 

por uma perspectiva de pouca convergência aos princípios da governança que ora salientamos 

nesta subseção. 

Portanto, a adoção de postulados que asseguram um acesso à informação, numa 

resposta política, pode não corresponder às necessidades da sociedade quando da entrega pelo 

lado gerencial. Quando o foco político sobrepõe o gerencial, várias medidas são impactadas, 

pois as respostas às efetivas necessidades da sociedade não se espelham nas propostas. 

Especialmente na dimensão da governança pública da informação, a gestão pública e 

sua administração não responderiam, assim, por requisitos fundamentais, dentre eles o 

princípio da transparência. Entendemos que esta perspectiva sobre a governança pública da 

informação pode ser investigado quando nos aprofundamos nos instrumentos ou recursos de 

acesso à informação, pois ao avaliá-los observamos sobre quais valores estão fundamentadas 

as ações de governança, se as mesmas nesse sentido existirem. 

Assim, dadas as particularidades que permeiam o estudo da governança pública da 

informação, entendemos como fundamental que ela seja legitimada como uma agenda de 

valores agregados ao acesso, possibilitando que a cultura organizacional53 não permita que as 

ações políticas, quando não direcionadas à efetividade dos serviços informacionais, possam 

sobrepô-la, principalmente pelo marco que a transparência representa em contexto local e 

internacional. 

No mundo globalizado, cujas barreiras praticamente não existem diante da 

informatização e da agilidade proporcionada pelas tecnologias, a governança pública da 

informação, se não idealizada com a devida seriedade, inviabiliza uma série de acordos 

exigidos pelo cenário internacional.  

 
53 Hábitos, crenças, costumes e práticas em âmbito organizacional. 
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Logo, reconhecemos nessas exigências externas uma possibilidade, na perspectiva 

regional, para que o direcionamento efetivo ao acesso informacional e sua discussão 

obtenham fôlego, pois a transparência tem sido um requisito chave na participação do Brasil e 

demais países em organismos multilaterais, bem como no atendimento de emergências de 

ordem financeira em diferentes crises econômicas e que, neste contexto, passa a depender do 

processo de cooperação e colaboração de diferentes nações do globo e dos organismos que 

integram o cenário internacional, de onde podemos também identificar experiências no campo 

do acesso e da transparência, como observaremos na subseção subsequente. 

 

1.3 Transparência e abordagem internacional 

 

Como mencionado na subseção 1.1 desta pesquisa, o primeiro marco normativo 

direcionado à transparência ocorreu na Suécia, em 1766. Conforme aponta o Apêndice E 

desta pesquisa, concebido a partir dos dados dispostos pelo Global Right to Information 

Rating, painel de monitoramento que analisa a qualidade das leis de acesso e transparência, 

vinculado ao Centre for Law and Democracy, desde a legislação sueca verifica-se que foram 

computados 185 anos para que um novo normativo direcionado ao acesso à informação fosse 

promulgado: na também nórdica Finlândia, em 1951. 

Entre os anos 1960 e 1980, foram estabelecidas 11 (onze) leis54. Entre 1990 e 1999, 19 

(dezenove) países reconheceram o acesso à informação e a transparência em atos legais. Já no 

período entre os anos 2000 e 2010, 55 (cinquenta e cinco) países o fizeram e, entre 2011 e 

2018, 40 (quarenta) seguiram a mesma trajetória. 

Diante desses dados, inferimos que, a partir dos anos 1990, em especial pelo 

deslocamento das organizações constituídas por famílias para uma gestão mais aberta ao 

capital de terceiros – e pela expansão do mundo globalizado e informatizado –, valorar a 

informação passou a integrar a agenda das instituições privadas e também dos governos, que 

começaram a adotar práticas de governança, cujo princípio da transparência é elemento-

chave, como apontamos na seção anterior. Essa afirmação encontra respaldo nos fatos 

elencados no quadro cronológico a seguir. 

 

 

 
54 Estados Unidos (1967), Noruega e Dinamarca (1970), Holanda e França (1978), Nova Zelândia e Austrália 

(1982), Canadá (1983), Colômbia (1985), Grécia (1986) e Áustria (1987). 
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QUADRO 9: Direcionamento histórico à governança/transparência 

ANO ACONTECIMENTO 

1990 Crises financeiras por todo o mundo. 

1990 Criação do “Código das Melhores Práticas de Governança” pelo Banco da Inglaterra. 

1992 Publicação do Internal Control – Integrated Framework pela Coso55. 

1995 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil). 

1999 Criação do G-20 e fortalecimento do G-8. 

2002 Escândalos de empresas americanas, motivando a criação da Lei Sarbanes-Oxley. 

2002 Fundação do European Corporate Governance Institute - ECGI. 

Fonte: TCU (2014, p. 16, com adaptações). 

 

No quadro 9, é possível observar que os anos 1990 e o início do século XXI 

imputaram, a importantes instituições em escala global, um imperativo de governança 

alinhada ao conceito de transparência. Isto se refletiu em seu efetivo reconhecimento, através 

da criação de normas, códigos e organismos (como G-20 e G-8), que tomaram como premissa 

o fortalecimento do acesso à informação e cujo direcionamento para a governança (seja ela 

privada ou de natureza pública) tinha por foco evitar crises econômicas oriundas da opacidade 

informacional de algumas empresas. 

Tomando como recorte a transição do século XX para o XXI, mencionamos dois casos 

corporativos que movimentaram o cenário internacional acerca do impacto que a incipiente 

cultura da transparência pode causar: a Enron Corporation e o banco Lehman Brothers, ambas 

instituições norte-americanas. 

Nos anos 2000, a Enron foi uma grande empresa do ramo de energia que inflou sua 

real condição de rentabilidade, apresentando aos seus investidores um cenário de “sucesso” 

lucrativo que não correspondia com suas realidades contábil, econômica e financeira. Nesse 

contexto, a empresa registrou um crescimento vertiginoso, mas não sustentável, levando a 

corporação a um processo de falência inesperado. À época, muitas notícias apontavam as 

decisões pouco transparentes dos administradores da Enron como um dos eixos centrais da 

crise, criando um clima de euforia irreal, pautado em fraudes contábeis que maquiavam a 

situação da empresa (GIBNEY, 2005)56. 

Na mesma década, entre 2007 e 2008, desencadeava-se uma crise de impactos 

internacionais a partir da falência do Lehman Brothers, respeitado banco de investimentos que 

concedia empréstimos imobiliários a famílias americanas sem condições ou perfil para honrar 

 
55 O Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO) “é uma iniciativa conjunta das 

cinco organizações do setor privado listadas à esquerda e dedica-se a fornecer liderança de pensamento através 

do desenvolvimento de estruturas e orientações sobre gerenciamento de riscos corporativos, controle interno e 

dissuasão de fraudes”. Disponível em: https://www.coso.org/Pages/default.aspx (tradução nossa). Acesso em: 

2020. 
56 GIBNEY, Alex. Enron: os mais espertos da sala. 2005, 109 min. Documentário. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jORoEE-CEk. Acesso em: 04 fev. 2019. 
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com o compromisso consignado. Diante da expansão imobiliária estadunidense e a 

impossibilidade de renegociarem suas hipotecas, muitos clientes ficaram inadimplentes junto 

ao banco, levando a entidade financeira a decretar insolvência perante uma carteira de clientes 

que não honrara com seus pagamentos. Porém, a decretação de insolvência por parte da 

instituição fez com que outras organizações realizassem o mesmo pedido de falência, 

demonstrando haver uma cultura institucional de concessão de empréstimos, entre as 

empresas americanas, destinados a nichos de clientes que não conseguiriam arcar com suas 

dívidas (JARVIS, 2009)57. 

Logo, tanto a Enron quanto a Lehman Brothers (e as demais empresas em insolvência 

à época) não estavam trabalhando com base em princípios da boa governança, muito menos 

sobre diretrizes de transparência. A primeira conduzira suas práticas sem considerar e 

contemplar uma política rigorosa de compliance58. E a segunda, embora ciente dos potenciais 

riscos que corria, mantinha uma lógica de subsidiar financiamentos ainda que diante de dados 

que lhe sinalizavam a incapacidade de pagamento daqueles que contraíram as dívidas junto ao 

banco. 

Ambos os casos, cujos fatos ocorreram há pouco menos de 20 anos, impactaram o 

mercado. Em especial, o último – o banco Lehman Brothers – deflagrou um problema 

econômico mundial, visto que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, foram muito 

impactados. Observamos que o período em que o Lehman Brothers veio à falência coincidiu 

com uma fase de “[...] processo recessivo da economia mundial”, conforme apontado por De 

Lacerda et al. (2013, p. 234), corroborando a ideia de que a falta de transparência empresarial 

à época ocasionara problemas econômicos para além das fronteiras americanas, em especial 

no ano de 2008. 

Tais crises, e situações similares a essas que ocorreram ao longo da trajetória político-

econômica de muitas nações, proporcionaram o alerta para que estas percebessem a 

importância de aperfeiçoar os mecanismos de transparência, no intuito de mitigar crises de 

magnitudes como as apontadas. 

Essa nova percepção não foi conduzida exclusivamente pela decisão unilateral dos 

países, mas, em certa medida, pela atuação de organismos transnacionais e a participação de 

alguns destes na criação desses organismos em nível internacional, os quais contribuíram com 

 
57 JARVIS, Jonathan. Crisis of credit visualized. 2009, 4 min. Animação. Legendado. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgn0izK-Svc. Acesso em: 05 maio 2019. 
58 Conformidade. 
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diretrizes e compromissos em prol da difusão da boa governança no mundo, em especial da 

prática da transparência. 

No escopo dessa mobilização, podemos citar, ainda que não se esgotem neles, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI) – braço 

financeiro da ONU –, o Banco Mundial (BM), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) e, por fim, a 

organização não governamental Transparência Internacional (TI), sobre os quais falaremos a 

seguir. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 26 de junho de 1945, num 

esforço coletivo de nações, após finda a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), visando que 

novos confrontos armados pudessem ocorrer. Esse esforço foi fundamentado por uma Carta 

de Intenções, cujo preâmbulo destaca o objetivo dessa organização: 

 

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS 

a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, 

no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a 

reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor 

do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim 

como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais 

a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 

do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso 

social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. (ONU, 

1945). 
 

O documento, ainda vigente, denota que a organização tinha por diretrizes o respeito 

aos direitos humanos fundamentais, que foram colocados à prova face às duas maiores 

guerras que ocorreram até então59. O instrumento foi chancelado pelos chamados “Membros-

fundadores das Nações Unidas”, que representavam “os países que assinaram a Declaração 

das Nações Unidas de 1º de janeiro de 1942 ou que tomaram parte da Conferência de São 

Francisco, tendo assinado e ratificado a Carta” (ONU, 2019), dentre eles o Brasil. 

Tal foi a importância dos direitos humanos para a ONU que a entidade estabeleceu a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, documento que foi um marco na 

promoção de direitos entre as 193 nações que integram a entidade e signatárias dele. 

Em seu texto, a Declaração prevê que todo o ser humano tem direito a “[...] procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e informações 

independentemente de fronteiras”, como ratifica em seu conhecido artigo 19. 

 
59 I Guerra Mundial (1914-1918) e II Guerra Mundial (1939-1945). 
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Além deste, podemos mencionar outros trechos que denotam a importância do direito 

à informação, à liberdade de expressão e ao acesso sem barreiras de informações públicas, 

entre outros. São eles: 
 

 

QUADRO 10: Alusão ao direito à informação na DUDH 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (DUDH) 

ARTIGOS TEXTO 

ALUSÃO AO  

DIREITO À 

INFORMAÇÃO 

Art. 12 

“Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua 

família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua 

honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques”. 

Privacidade.  

Dados pessoais. 

Art. 19 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras”. 

Transparência ativa; 

Transparência passiva; 

Acesso à informação; 

Liberdade de expressão. 

Art. 21 
“Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do 

seu país”. 

Acesso ao serviço público 

e, por conseguinte, à 

informação pública 

Art. 27 

“Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 

Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 

sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”. 

Direito à informação como 

possibilidade social, 

econômica e cultural. 

Art. 28 

“Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional 

em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração 

possam ser plenamente realizados”. 

Amplitude e plenitude de 

direitos (inclusive de 

informar e ser informado). 

Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se, portanto, que a informação é um direito humano que, na Declaração 

elaborada pela ONU, aparece sob várias perspectivas, pontuando o valor deste tema para a 

maior entidade de cooperação internacional do mundo e que é uma referência em escala 

global. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), instituição homologada pela ONU, por sua 

vez, “é uma agência especializada das Nações Unidas que foi concebida na conferência de 

Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de 1944”, segundo o sítio 

eletrônico do Fundo. Tem por objetivo “[...] promover a cooperação monetária global, 

garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de 

emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo” (FMI, 

2019). O FMI tem por missão básica três vertentes, destacadas no quadro a seguir. 
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QUADRO 11: As três missões do FMI 

MISSÃO DESCRIÇÃO 

Monitoramento 

do sistema 

monetário 

internacional 

O FMI monitora o sistema monetário internacional e as políticas econômicas e 

financeiras dos seus 189 países-membros. Neste processo, que ocorre tanto em nível 

global como em nível individual de cada país, o FMI destaca os possíveis riscos para a 

estabilidade e aconselha sobre políticas econômicas. 

Empréstimos aos 

países-membros 

 

Uma responsabilidade central do FMI é conceder empréstimos aos países-membros que 

enfrentam problemas – atuais ou potenciais – de balanço de pagamentos. Esta 

assistência financeira permite aos países reconstruir suas reservas internacionais, 

estabilizar suas moedas, continuar pagando as importações e restaurar as condições 

para um forte crescimento econômico, ao mesmo tempo que implementam políticas 

para corrigir problemas subjacentes. Ao contrário dos bancos de desenvolvimento, o 

FMI não empresta para projetos específicos. 

Capacitação 

Programa de capacitação do FMI – assistência técnica e treinamento – auxilia os 

países-membros a desenhar e implementar políticas econômicas que promovam a 

estabilidade e o crescimento, fortalecendo suas capacidades e habilidades 

institucionais. O FMI busca desenvolver sinergias entre assistência técnica e 

treinamento para maximizar sua eficácia. 

Fonte: FMI. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/. Acesso em: 25 set. 2019. 

 

Em que pese não sinalizar um elenco de princípios definidos, embora pautados pelos 

mesmos norteadores da ONU, mencionamos a fala do então subdiretor-geral do Fundo, 

Agustin Cartsens, em artigo publicado no sítio da instituição no ano de 2005, através do qual 

descreveu a importância do tema transparência para o FMI que, seguindo as missões descritas 

no quadro 11, atrelam-se à questão do subsídio financeiro. Vejamos: 

 

O processo de vigilância se baseia no compartilhamento transparente de 

informações confiáveis e em discussões francas entre o pessoal do FMI e as 

autoridades. Em seguida, é realizada uma revisão honesta por pares das 

conclusões e recomendações dos Diretores de nossa Diretoria Executiva, que 

representam nossos membros. Se não houver transparência, os conselhos 

que o FMI fornece com base em nossa vigilância serão falhos. Isso 

impedirá o FMI de desempenhar seu importante papel de consultor 

confiável. No âmbito da vigilância, empréstimos eficientes oriundo de 

programas do FMI também exigem transparência e responsabilidade. O 

FMI empresta divisas a países-membros com problemas na balança de 

pagamentos. Esse empréstimo geralmente ocorre apenas quando todos os 

outros credores deram as costas e, certamente, em termos mais favoráveis do 

que os disponíveis em outros lugares. Obviamente, esses empréstimos 

dependem do compromisso das autoridades de tomar certas ações 

políticas. Essas ações políticas são planejadas - pelas autoridades e pela 

equipe do FMI - para garantir que os problemas subjacentes do país sejam 

resolvidos, o que também permitirá que ele pague o FMI. Sem 

transparência e responsabilidade, esse processo não pode funcionar. As 

ações políticas acordadas podem ser inadequadas ou inapropriadas. Os 

problemas do país podem piorar, ao invés de melhorar. (FMI, 2005, grifos 

nossos). 
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Na fala do então subdiretor Agustin Cartsens, confirma-se que a relação entre 

transparência e a concessão de financiamentos por parte do Fundo são binômios 

interrelacionados, ou seja, sem a existência do primeiro (transparência) não há possibilidade 

de concessão do segundo (empréstimos aos países). 

Na concepção do FMI, a transparência é relevante, pois, para a concessão de 

financiamentos aos países, exige-se minimamente que se possa acompanhar as contas 

públicas dos pleiteantes aos empréstimos. Demonstra-se, assim, que a referida organização 

mundial de fomento impõe, às nações que dela recebem recursos, que estas devem ter na 

transparência de seus dados um princípio como requisito mínimo à concessão de “benefícios”, 

dentre eles, os de natureza econômico-financeira. 

Entretanto, isto coloca em questão até que ponto as respostas à transparência nos 

países se aproximam mais de ações políticas, no sentido de estabelecê-las como requisitos 

internacionais em eventuais empréstimos. Ao que nos parece, essa possibilidade insurge como 

um imperativo para as decisões de informação. 

Na mesma direção que o FMI, mencionamos também o Banco Mundial, já citado na 

subseção 1.2, como um organismo difusor da transparência. Ao ser referência na definição de 

governança, esta entidade ressalta a importância de critérios para a “boa gestão”, entre elas a 

accountability (prestação de contas), a disclosure (divulgação de informação de natureza 

contábil-financeira) e a transparency (transparência). O sítio da ONU-Brasil afirma que o 

trabalho do Banco Mundial, em parceria com os países, prevê: 

 

O investimento nas pessoas, especialmente por meio da saúde e da educação 

básicas; a criação de um ambiente para o crescimento e a competitividade da 

economia; a atenção ao meio ambiente; a apoio ao desenvolvimento da 

iniciativa privada; a capacitação dos governos para prestar serviços de 

qualidade com eficiência e transparência; a promoção de um ambiente 

macroeconômico conducente a investimentos e a planejamento de longo 

prazo; o investimento em desenvolvimento e inclusão social, governança e 

fortalecimento institucional como elementos essenciais para a redução da 

pobreza. (ONU/BANCO MUNDIAL, 2019, grifo nosso). 

 

Compreendemos que essa capacitação proposta aos governos, conforme grifo, envolve 

o foco no binômio eficiência-transparência. Este é, portanto, um elemento exigido pelo Banco 

Mundial que, assim como o FMI, condiciona seu apoio aos países de acordo com a segurança 

das ações promovidas pelas nações consignatárias – dentre elas, as de natureza informacional 

– o que permitirá ao órgão acompanhar a saúde financeira e a capacidade de pagamento 

desses Estados. 
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A OCDE, também preliminarmente discutida na seção sobre governança desta tese, é 

conhecida como o “Clube dos Ricos”, visto que a maioria dos países que a formam possui 

altíssimo Produto Interno Bruto (PIB) e Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) muito 

elevados em relação à média mundial, embora contem, entre o grupo, com países ainda 

emergentes. Compõem a OCDE: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República 

Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, 

Israel, Itália, Japão, Coreia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Países Baixos, Nova 

Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, 

Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. 

Segundo o sítio eletrônico da entidade, esta “é uma organização internacional que 

trabalha para construir melhores políticas para uma vida melhor” e tem por objetivo “moldar 

políticas que promovam prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos” 

(OCDE, 2019). Além disso, a mesma página eletrônica indica que a organização “juntamente 

com governos, formuladores de políticas e cidadãos, trabalham no estabelecimento de normas 

internacionais e na busca de soluções baseadas em evidências para uma série de desafios 

sociais, econômicos e ambientais” (idem). 

Dentre estas normas e enunciados dispostos pela OCDE, está a transparência. Ao 

mencionar, no já comentado relatório Principles of Corporate Governance, a relevância dos 

conceitos de disclosure e transparency, a OCDE define que esses pilares, para as 

organizações empresariais, “devem incluir, mas não se limitar, as seguintes informações 

relevantes”: 

1. Os resultados financeiros e operacionais da empresa. 2. Objetivos da 

empresa e informações não financeiras. 3. Propriedade majoritária de ações, 

incluindo beneficiários efetivos, e direito a voto. 4. Remuneração dos 

membros do conselho e executivos-chave. 5. Informações sobre os membros 

do conselho, incluindo suas qualificações, o processo de seleção, outras 

diretorias da empresa e se são considerados independentes pelo conselho. 6. 

Transações com partes relacionadas. 7. Fatores de risco previsíveis. 8. 

Questões relacionadas a funcionários e outras partes interessadas. 9. 

Estruturas e políticas de governança, incluindo o conteúdo de qualquer 

código ou política de governança corporativa e o processo pelo qual é 

implementado. (OCDE, 2015, p. 42-46, tradução nossa). 

 

Essa perspectiva aponta a importância da transparência, sua relevância como 

oportunidade para a organização de informações e a necessidade de prestação de contas como 

pilares desta entidade internacional. 
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Se, por um lado, a participação na OCDE aponta para a melhoria nas relações 

internacionais, nas práticas internas de governança dos países e, também, nas garantias 

financeiras alcançadas por integrar o grupo, por outro, contrapondo-se ao discurso da 

entidade, ela pode representar prejuízo às nações que almejam fazer parte dela. Segundo a 

BBC, ao noticiar a possibilidade de entrada do Brasil no bloco, são mencionados três aspectos 

de risco: gasto com a contribuição econômica do bloco no mesmo patamar dos partícipes do 

chamado “mundo desenvolvido”; restrições na autonomia para gerenciar a economia e a 

“renúncia ao tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio (OMC)” (BBC, 

2020), que traria saldos positivos pelo status de “país em desenvolvimento”, conforme trechos 

da notícia. 

Essa questão, que impacta na soberania do país, conflitaria com os postulados de uma 

outra entidade da qual o Brasil faz parte: a Organização dos Estados Americanos (OEA)60, 

que “é o mais antigo organismo regional do mundo” (OEA, 2019) e, ainda segundo o sítio 

eletrônico da organização, sua origem: 

 

[...] remonta à Primeira Conferência Internacional Americana, realizada em 

Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Esta reunião resultou 

na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas, e começou a 

se tecer uma rede de disposições e instituições, dando início ao que ficará 

conhecido como “Sistema Interamericano”, o mais antigo sistema 

institucional internacional. [...] foi fundada em 1948 com a assinatura, em 

Bogotá, Colômbia, da Carta da OEA que entrou em vigor em dezembro de 

1951. Posteriormente, a Carta foi emendada pelo Protocolo de Buenos Aires, 

assinado em 1967 e que entrou em vigor em fevereiro de 1970; pelo 

Protocolo de Cartagena das Índias, assinado em 1985 e que entrou em vigor 

em 1988; pelo Protocolo de Manágua, assinado em 1993 e que entrou em 

vigor em janeiro de 1996; e pelo Protocolo de Washington, assinado em 

1992 e que entrou em vigor em setembro de 1997. (OEA, 2019). 

 

Segundo a Carta da OEA, documento que expressa as faculdades dos estados 

membros da organização, seu artigo primeiro cita que o grupo almeja “[...] conseguir uma 

ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e 

defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência” (OEA, 1951, p. 2). Ao 

citarmos a “soberania”, entendemos que a entrada brasileira na OCDE frustraria esta 

 
60 Integrantes da OEA até 2018: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, 

Guiana, Haiti, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, São 

Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. 
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expectativa adotada pelo bloco da OEA. Ademais, isto se ratifica quando analisamos os 

princípios da organização, que, dentre eles, estão: 

 

O direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas relações 

recíprocas; A ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito 

à personalidade, soberania e independência dos Estados e pelo 

cumprimento fiel das obrigações emanadas dos tratados e de outras 

fontes do direito internacional; A boa-fé deve reger as relações dos 

Estados entre si; A solidariedade dos Estados americanos e os altos fins a 

que ela visa requerem a organização política dos mesmos, com base no 

exercício efetivo da democracia representativa; Todo Estado tem o direito 

de escolher, sem ingerências externas, seu sistema político, econômico e 

social, bem como de organizar-se da maneira que mais lhe convenha, e tem o 

dever de não intervir nos assuntos de outro Estado. Sujeitos ao acima 

disposto, os Estados americanos cooperarão amplamente entre si, 

independentemente da natureza de seus sistemas políticos, econômicos e 

sociais; A eliminação da pobreza crítica é parte essencial da promoção e 

consolidação da democracia representativa e constitui responsabilidade 

comum e compartilhada dos Estados americanos; Os Estados americanos 

condenam a guerra de agressão: a vitória não dá direitos; A agressão a um 

Estado americano constitui uma agressão a todos os demais Estados 

americanos; As controvérsias de caráter internacional, que surgirem entre 

dois ou mais Estados americanos, deverão ser resolvidas por meio de 

processos pacíficos; A justiça e a segurança sociais são bases de uma paz 

duradoura; A cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a 

prosperidade comum dos povos do Continente; Os Estados americanos 

proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer 

distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo; A unidade espiritual do 

Continente baseia-se no respeito à personalidade cultural dos países 

americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas finalidades da 

cultura humana; A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a 

liberdade e a paz. (OEA , 1951, p. 3). 

 

Ao reafirmar estes princípios, a entidade demonstra sua compreensão acerca dos 

direitos humanos emanados pela ONU, contemplados em nossa visão os direitos que 

constituem o acesso à informação e a transparência. Ratifica essa visão o fato da OEA ter um 

“Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção” (MESICIC), que tem por objetivo adotar protocolos “de cooperação para 

prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção nas Américas”, além de “promover a 

implementação da Convenção da OEA, acompanhar o cumprimento dos compromissos nela 

assumidos pelos Estados Partes e analisar o modo como vêm sendo implementados” (OEA, 

2019). 

Já o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) é 

uma organização criada em 1972 por México, Peru e Venezuela, tendo por principal missão: 
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[...] promover a análise e o intercâmbio de experiências e conhecimentos 

sobre a reforma do Estado e a modernização da Administração Pública, 

mediante a organização de reuniões internacionais especializadas, a 

publicação de obras, a prestação de serviços de documentação e informação, 

a realização de estudos e pesquisas e a execução de atividades de cooperação 

técnica entre seus países membros e outras regiões. (CLAD, 2019, tradução 

nossa). 

 

Segundo o sítio da entidade, “a confiança na experiência do CLAD foi endossada, 

entre outros, na III Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada em 

Salvador da Bahia, Brasil, em julho de 1993”, onde o documento final da reunião “expressa o 

forte apoio aos programas de transformação do Estado e modernização administrativa do setor 

público que o Centro avança” (idem). O Estatuto do CLAD, em seu artigo terceiro, destaca o 

propósito da instituição: 

 

[...] promover o intercâmbio de informações, conhecimentos, metodologias, 

boas práticas e experiências, bem como o debate entre seus Estados 

membros sobre a reforma do Estado, com vistas a melhorar a eficiência, 

efetividade e qualidade da prestação de serviços da Administração Pública. 

(CLAD, 2010, tradução nossa). 

 

As discussões do CLAD, como demonstrado acima, tendem a refletir sobre o Estado e 

as ações que o cercam. Nesse sentido, a existência de uma entidade criada para discutir 

cientificamente a administração pública e sua prestação de serviços aponta para mais uma 

ação internacional em favor da transparência, o que, conjuntamente a outros pontos de 

discussão, permite o aprofundamento da temática. É também uma instituição que, 

diferentemente das demais já analisadas, não tem, a priori, o cunho financeiro como objetivo, 

mas, sim, a produção e o conhecimento no campo da gestão, da governança e do 

desenvolvimento de boas práticas no âmbito público-estatal. 

Por fim, no âmbito dos organismos internacionais, apresentamos a Transparência 

Internacional, uma entidade criada em 1993, que se define como: 

 

[...] um movimento global com uma mesma visão: um mundo em que 

governos, empresas e o cotidiano das pessoas estejam livres da corrupção. 

Mas nossa luta contra a corrupção não é e nunca será um fim em si mesmo. 

É uma luta por justiça social, realização de direitos e paz. Entendemos que 

a corrupção possui raízes profundas e se vale de diferentes 

condicionantes, desde aspectos legais e institucionais, até 

comportamentais. Por isso, agimos sobretudo para promover mudanças 

sistêmicas [...]. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019, grifos 

nossos). 



118 

Interessa salientar do trecho a importância dada pela TI ao tripé legal-institucional-

comportamental, indo ao encontro de muitas das colocações que realizamos até aqui. Além 

disso, vale destacar a referência a necessária mudança sistêmica oriunda da percepção dos 

fundadores da TI que, na década de 1980, observaram a presença arraigada de corrupção em 

algumas empresas privadas. Vejamos o que diz a própria entidade acerca disto: 

 

A Transparência Internacional nasceu da crescente percepção nos anos 1980 

e 1990 de que a corrupção estava minando os esforços internacionais de 

combate à pobreza e promoção do desenvolvimento nos países mais pobres 

do mundo. Peter Eigen, fundador da TI, trabalhava na época no Banco 

Mundial e descobriu que os maiores contratos de usinas elétricas, rodovias e 

redes telefônicas somente eram conquistados uma vez que favorecessem “os 

bolsos” de funcionários dos governos locais. Assim, essas grandes 

negociações desprezavam as reais necessidades das comunidades que 

deveriam beneficiar. Eigen e os outros fundadores da TI notaram que a 

corrupção não apenas se apropriava de recursos públicos destinados a 

escolas, hospitais e outras obras de infraestrutura de extrema urgência, mas 

também acabava por enfraquecer a economia como um todo e tornar as 

instituições do Estado menos eficazes. Eles também se voltaram para o lado 

da oferta da corrupção. Perceberam que o dinheiro do suborno e da propina 

vinha do setor privado e, muitas vezes, de países ricos, que seriam, 

supostamente, menos corruptos. Tais recursos aportavam nas nações em 

desenvolvimento na forma de pagamentos ilícitos feitos por empresas a 

funcionários públicos, e muitas vezes com o apoio de seus governos de 

origem. Bancos, empresas de consultoria e escritórios de advocacia também 

estavam empenhados em ajudar líderes mundiais a roubar recursos públicos, 

bem como a lavá-los (dando-lhes por meio de artifícios características 

próprias de transações legais), escondê-los e investi-los em segurança no 

exterior. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019). 

 

Sobre a última citação é imperioso mencionar que a corrupção, que conceituamos 

como um processo ilícito no ato de corromper ou perverter ações legais por interesses 

estranhos, pode envolver diferentes atores no processo informacional, não sendo uma 

exclusividade do poder público e sim uma mácula que também se estabelece no âmbito das 

entidades privadas, nações e nas interações destas com diferentes agentes. Por esta 

compreensão, talvez, tenha sido tão necessária a expansão da TI no mundo. 

Segundo o sítio eletrônico da instituição, a Transparência Internacional, sediada em 

Berlim (Alemanha), está presente em mais de 100 países no globo, dentre eles o Brasil, sendo 

representada em cada região pelo que chamam de “capítulos nacionais”, uma espécie de filial 

da matriz central localizada na Europa (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019). Seu 

foco principal é “[...] ocupar espaços estratégicos nos diferentes fóruns e organismos 

multilaterais, atuando para promover convenções anticorrupção e a efetiva implementação de 
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acordos internacionais que enfrentam o problema de forma coletiva, regional e global” (idem). 

Sua definição de transparência é entendida como aquilo que possibilita a: 

 

[...] provisão de esclarecimentos sobre regras, planos, processos e ações de 

governos, organizações e outras entidades, inclusive privadas. Não se limita 

apenas a responder o porquê das coisas, mas sim “como”, “o quê” e “quanto 

custam”. O princípio da transparência assegura que funcionários públicos, 

servidores, administradores, conselheiros e empresários atuem de modo 

visível e compreensível, bem como reportem suas atividades. Desta forma, é 

proporcionado às pessoas e organizações condições para que possam 

fiscalizá-los. Esta é a maneira mais segura de se proteger contra a corrupção 

e ajuda a aumentar a confiança nas pessoas e instituições das quais nossos 

futuros dependem. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019). 

 

É possível, portanto, observar que a entidade tem seu foco no combate à corrupção, 

este que é o pior efeito das ações de opacidade empreendidas, quer seja pelo Estado, quer seja 

pela iniciativa privada, quer seja pela interrelação entre esses dois agentes como frisamos. 

Uma relevante contribuição da citada agência especializada em transparência é a 

emissão de um documento de referência internacional chamado Índice de Percepção de 

Corrupção – IPC, que tem por objetivo mensurar os níveis de “corrupção no setor público em 

180 países e territórios” (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019). O IPC se 

fundamenta em “13 pesquisas de avaliação feitas com empresários e especialistas”, cujas 

“pontuações do índice estão dispostas em uma escala de zero (altamente corrupto) a 100 

(altamente íntegro)”, sendo observada, entre outros quesitos, a existência de “instituições 

democráticas fortes”, “um estado de direito sólido”, “ampla liberdade de imprensa” e 

“liberdades civis”. 

Ainda que adotemos percepções distintas, esta pesquisa corrobora com a discussão da 

TI quando discute: a legislação, evidenciando o estado de direito no que diz respeito ao 

acesso à informação; a tecnologia usada para a promoção do acesso à informação, focalizando 

seu interesse nas liberdades civis e, ao discutir a gestão de arquivos público, colocando em 

evidencia a diretriz relacionada às instituições democráticas fortes. 

Conforme mencionamos na introdução da pesquisa, o Brasil vem sistematicamente 

figurando em posição pouco privilegiada na avaliação da entidade em comento, o que reforça 

a necessidade de nos debruçarmos sobre os elementos institucionais brasileiros relacionados à 

legislação, à tecnologia e aos arquivos. 

Mesmo que possamos traçar uma crítica à TI, pois a avaliação de “empresários”, em 

específico, não traduz, pelo próprio conflito de interesse que possa existir na relação público-
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privada estabelecida, necessariamente uma notação métrica com total isenção acerca do 

serviço público – isto não impossibilita seu uso como referencial empírico preliminar. 

Além disso, a organização é uma referência internacional, conta com pessoal 

especializado e metodologia para a avaliação, e possibilita que tenhamos uma panorama do 

status da transparência comparada no mundo, viabilizando o estudo de países como o Brasil 

que, dados seus instrumentais de acesso, deveria estar ocupando posição mais privilegiada no 

ranking internacional de transparência. 

É possível, assim, observar que todas essas organizações abordam, em algum grau e 

por diferentes anseios, os esforços internacionais em direção à transparência. Ainda que nem 

sempre almejando “bem-estar geral” das nações, e, por vezes, conduzindo-as a uma agenda 

em favor do retorno de metas financeiras, em geral, elas contribuíram para a propagação do 

tema no mundo, já que esse conjunto de instituições transnacionais são algumas das 

referências na organização da sociedade em âmbito global.  

Nesse sentido, apresentamos a seguir uma síntese dessas organizações e como elas têm 

contribuído para o direcionamento da transparência entre instituições privadas e públicas, 

nações do globo e demais organizações, conforme estudo desta subseção. 

 
 

 

QUADRO 12: Organizações internacionais e a promoção da transparência 

SIGLA SIGNIFICADO DIRECIONAMENTO PARA A TRANSPARÊNCIA 

ONU 
Organização das Nações 

Unidades 

Criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

elencando medidas que favorecem o acesso à informação como 

direito fundamental. 

FMI 
Fundo Monetário 

Internacional 

Definição da transparência dos dados corporativos como 

mecanismo de avaliação para concessão de empréstimos. 

BM Banco Mundial 

Introdução de mecanismos de governança que visem fomentar 

governos a prestar serviços de qualidade com eficiência e 

transparência. 

OEA 
Organização dos Estados 

Americanos 

Apoia a transparência ao desenvolver um “Mecanismo de 

Acompanhamento da Implementação da Convenção 

Interamericana contra a Corrupção”. 

OCDE 

Organização para a 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico 

Discute junto a seus membros princípios para a boa governança 

corporativa, entre eles a divulgação das informações e a 

transparência. 

CLAD 

Centro Latinoamericano de 

Administración para o 

Desenvolvimento 

Propicia a discussão sobre temas para reforma do Estado, entre 

eles aqueles que melhoram a administração pública, como a 

transparência. 

TI 
Transparência 

Internacional 

Maior referência internacional focada na transparência, 

elaborando anualmente o relatório Índice de Percepção de 

Corrupção - IPC. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Embora percebamos que existem esforços internacionais a favor da transparência, isso 

não impacta necessariamente na promoção dessa perspectiva de governança no âmbito dos 

países. Isto fica salientado no mais recente relatório da Transparência Internacional, versão 

2018, no qual a organização afirma que, numa escala de 0 a 100: 

 

[...] mais de dois terços dos países pontuam abaixo de 50, enquanto a 

pontuação média global é de apenas 43. Talvez a constatação mais 

perturbadora seja a de que a grande maioria dos países avaliados tem feito 

pouco ou nenhum progresso. Apenas 20 fizeram progressos significativos 

nos últimos anos. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2018, grifo 

nosso). 
 

Considerando que foram avaliados 180 países e, destes, 120 não chegam no percentual 

médio de atendimento para bons índices de combate à corrupção, observa-se que há um 

intenso trabalho a ser desenvolvido junto a mais de 60% dos países do globo. Dentre eles, 

podemos citar o Brasil e o México, que ocupavam, no IPC 2018/2019, o 105º e 135º lugares, 

respectivamente. No outro extremo da avaliação empreendida pela TI, figurava, dentre outros, 

o Reino Unido, em 11º lugar. Respeitadas as diferenças históricas e socioculturais dos três 

países mencionados, importa comparar algumas ações no campo da transparência, conforme 

quadro a seguir, dos três países mencionados e que podem nos ajudar a entender a lacuna que 

existe entre os dois países americanos e o europeu. 
 

QUADRO 13: Comparação - ações de acesso/transparência - Brasil x México x Reino Unido 

Ações Brasil México Reino Unido 

1 
Transparência como 

elemento Constitucional61 
Tacitamente. Tacitamente. 

Não há Constituição 

formal – Atos 

Parlamentares 

2 
Lei de Acesso à 

Informação 
Promulgada em 2011. Promulgada em 2002. Promulgada em 2000. 

3 
Portal da Transparência 

Pública62 
Portal da Transparência. 

Plataforma Nacional 

de Transparência. 

Portal da Liberdade da 

Informação. 

4 

Subordinação do Arquivo 

Nacional no Organograma 

Federal63 

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

(2018). 

Secretaria de 

Gobernácion  

(2018). 

Não ministerial, com 

autonomia. 

5 
Sistema Nacional de 

Transparência64 
Não identificado. Sim. Não identificado. 

6 
Agência Autônoma de 

Informação Pública65 
Não identificado. Sim (INAI ou IFAI). 

Information 

Comissioner Office 

(ICO). 

Fontes: diversas, conforme notas de rodapé indicadas. Elaborado pelo autor. 

 
61 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
62 (BR) portaltransparencia.gov.br, (MX) consultapublicamx.inai.org.mx, (UK) www.gov.uk. 
63 (BR) arquivonacional.gov.br, (MX) agn.gob.mx, (UK) nationalarchives.gov.uk. 
64 (MX) snt.org.mx/. 
65 (MX) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ou IFAI): “órgão 

constitucional autônomo que garante o cumprimento de dois direitos fundamentais: acesso à informação pública e proteção de dados 

pessoais do México” (INAI, 2020, tradução nossa). (UK) Information Comissioner Office (ICO): “órgão independente do Reino 

Unido criado para defender os direitos à informação” (ICO, 2020, tradução nossa). 
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As ações escolhidas no quadro perpassam elementos selecionados empiricamente 

nesta pesquisa e cuja identificação para o campo da informação pública abrange, 

respectivamente: 1) reconhecimento da transparência como princípio de Estado; 2) 

normatização do acesso à informação pública como elemento mínimo à garantia da 

transparência; 3) uso da tecnologia a serviço da transparência das informações públicas; 4) 

peso político-institucional das instituições arquivísticas que gerenciam a documentação 

pública e de onde se originam informação; 5) articulação e integração para a transparência; e 

6) liberdade de atuação e independência de instituições de informação pública. 

Nesse sentido, o quadro 13 possibilita afirmar, em especial, que a existência de 

instrumentos formalizados de acesso às informações públicas não representa, 

necessariamente, um escopo direcionado à efetividade da transparência.  

Brasil e México, que têm constituições formais e, ainda que tacitamente, reconheçam 

medidas de acesso à informação em suas Cartas Nacionais, possuem desempenho, no escopo 

da avaliação da TI, insatisfatório quando comparados à realidade britânica, cuja estrutura 

normativa não se espelha numa constituição, mas sim em um conjunto de atos legais oriundos 

do parlamento. 

Do ponto de vista da legislação de acesso, ainda que os dois países americanos tenham 

acompanhado a nação europeia e promulgado, no decurso dos anos 2000, leis específicas para 

tratar o assunto, isto também não refletiu a garantia da transparência na avaliação do 

organismo de transparência internacional. 

Os três países disponibilizam portais destinados à prestação de serviços de informação 

pública e possuem instituições arquivísticas reconhecidas (ainda que com diferenças em sua 

estrutura de subordinação). No caso mexicano, é de se destacar a existência de um Sistema 

Nacional de Transparência e a autonomia de uma agência própria de informação, e, no caso 

britânico, a existência do Information Comissioner Office (ICO), que também exerce função 

autônoma no âmbito informacional, o que não se apresenta na realidade brasileira. 

Essas comparações ajudam a contornar uma perspectiva preliminar onde as ações 

direcionadas à transparência, em especial em países em desenvolvimento, como México e 

Brasil, não se legitimam, ainda que haja o reconhecimento, por diferentes organismos 

internacionais, da importância dessa premissa para as democracias. 

Por outro lado, defendemos que o estudo de um país precisa levar em conta sua 

contextualização histórica, social, política e institucional. A TI nos traz um cenário indicativo 

e relevante. Mas, defendemos que é o estudo em contexto e em lócus, que pode trazer as 

explicações qualitativas da questão, conforme propomos nesta tese. 
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Ainda que tenham, no Brasil, adotado medidas na “onda” do acesso à informação pelo 

mundo, há indícios instigantes que apontam que os instrumentos de informação, na 

organização do nosso Estado, não estão articulados de modo a promover a transparência 

No caso brasileiro, compete-nos tentar compreender em que medida nossa governança 

pública da informação e a gestão, sua concepção e a funcionalidade dos instrumentais de 

acesso fundamentais têm limitado o direcionamento adequado das ações de transparência, 

como os indícios que a TI sinaliza e como o processo empírico de nossa pesquisa nos permite 

afirmar. 

E, do mesmo modo, identificar os elementos que têm possibilitado e favorecido o 

acesso à informação no país, a título de promover que estes sejam aperfeiçoados e possam 

reduzir eventuais indicativos limitantes, situação que pode ser estudada a partir de uma 

análise crítica do (a)(s): 

1. escopo legal sobre o qual estão nossas regras de acesso e transparência;  

2. portais que ofertem serviços informacionais e sua capacidade de produzir resultados 

efetivos direcionados à transparência; 

3. compreensão sobre em que lugar na infraestrutura de gestão estão os arquivos 

públicos de nosso país. 

Preliminarmente ao intento de diagnosticar e nos aprofundar nesses diferentes 

indicativos, torna-se oportuno compreendermos a envergadura que a informação (tema central 

da Ciência da Informação) possui, no âmbito da execução de políticas públicas (dentre elas, as 

de caráter informacional) e no exercício do poder de “Estado” como agente promotor dessas 

políticas. Dedicados a isto, em uma perspectiva que contempla a compreensão da estratégia 

(se existente) direcionada à promoção da informação pública e a decorrente (ou ausente) 

efetividade da transparência, percorremos esta discussão temática na seção que se inicia a 

seguir. 
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2 TRANSPARÊNCIA: POLÍTICA PÚBLICA, ESTADO E DISPOSITIVOS 

 

O estudo das políticas públicas se insere, hoje, nos 

esforços para compreender o papel do Estado e 

suas implicações na sociedade contemporânea. 

Isto significa observar a lógica existente nas 

diferentes formas de interação entre Estado e 

sociedade, identificar as relações existentes entre 

os diversos atores e compreender a dinâmica da 

ação pública. (Jardim, Albite e Nharreluga, 2009). 

 

Esta seção pretende discutir o conceito de informação e como este se vincula à 

abordagem sobre política pública, que tem por finalidade resolver um problema de natureza 

coletiva. Acreditamos que a transparência administrativa envolve uma adequada concepção 

dessas políticas (subseção 2.1). Nessa perspectiva, discutimos o papel do Estado – ente 

articulador das ações públicas –, possibilitando uma reflexão sobre o poder estatal, que tem o 

controle monopólico da informação, questionando seu papel como garantidor do acesso à 

informação pública em um regime democrático (subseção 2.2). Reconhecidos os diferentes 

instrumentais ao acesso, passamos a discutir o conceito de “Dispositivo de Acesso à 

Informação” que, na concepção desta pesquisa, é o meio pelo qual pode ser oportunizada uma 

avaliação crítica da promoção da transparência das informações públicas e sua efetividade 

(subseção 2.3). 

 

2.1 Transparência, informação e política pública 

 

Na mesma medida da palavra “transparência”, discutida na seção 1 deste trabalho, o 

conceito “informação” possui também uma complexa abrangência linguístico-conceitual. Por 

ser objeto central no estudo da discussão sobre acesso e transparência, entendemos como 

oportuno discuti-lo. 

“Informação” vem do latim e, segundo o Dicionário Houaiss (2018), deriva de 

“informatĭo,ōnis” no sentido de “ação de formar, de fazer, fabricação; esboço, desenho, plano; 

ideia, concepção; formação, forma”. O mesmo dicionário aponta a cronologia histórica ao 

longo da qual o vocábulo foi sendo graficamente alterado ao longo dos anos, passando pelas 

grafias “enformaçon” e “emformaçam”, no século XIV, e adotando no século XV a mais 

contemporânea: informação (idem). Houaiss aponta ainda que informação é o “ato ou efeito 

de informar(-se)”, podendo também, na língua portuguesa, ser entendida através de, no 

mínimo, 18 (dezoito) significados: 
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1 - comunicação ou recepção de um conhecimento ou juiz; 2 - o 

conhecimento obtido por meio de investigação ou instrução; esclarecimento, 

explicação, indicação, comunicação, informe; 3 -  acontecimento ou fato de 

interesse geral tornado de conhecimento público ao ser divulgado pelos 

meios de comunicação; notícia; 4 - em âmbito burocrático, 

esclarecimento processual dado por funcionário de apoio à autoridade 

competente na solução ou despacho de requerimento, comunicação etc; 

5 - informe escrito; relatório; 6 - conjunto de atividades que têm por objetivo 

a coleta, o tratamento e a difusão de notícias junto ao público; 7 - conjunto 

de conhecimentos reunidos sobre determinado assunto; 8 - elemento ou 

sistema capaz de ser transmitido por um sinal ou combinação de sinais 

pertencentes a um repertório finito; 9 - opinião ou parecer que contém dados 

sobre uma pessoa física ou sobre a evolução de uma pessoa jurídica; 10 - 

quantidade numérica que mede a incerteza do resultado de um experimento a 

realizar-se; medida quantitativa do conteúdo da informação; 11 - mensagem 

suscetível de ser tratada pelos meios informáticos; conteúdo dessa 

mensagem; 12 - interpretação ou significado dos dados; 13 - produto do 

processamento de dados; 14 - conjunto de informes (documentos ou 

observações) já analisados, integrados e interpretados, que habilita um 

comandante a tomar decisões seguras relativas a uma linha de ação e à 

conduta da manobra; 15 - fase inicial do processo falimentar onde são 

apurados os bens, direitos e obrigações do falido; 16 - ato pelo qual órgão 

da administração pública faz esclarecimentos sobre o processo 

administrativo; 17 - conjunto de dados fornecidos pela autoridade 

impetrada no habeas corpus sobre o fato que se quer qualificar como 

abusivo; 18 - sinal de possível existência de diamantes nas adjacências, dado 

pela presença de satélites. (HOUAISS, 2018, grifos nossos). 

 

É possível verificar, no elenco de definições supracitado, que o vocabulário aponta 

que informação e transparência pública estão intrinsecamente relacionadas, quando ratifica 

que informação é o “ato pelo qual órgão da administração pública faz esclarecimentos sobre o 

processo administrativo”. Adicionalmente, observa-se que a junção de dados e a produção de 

conhecimento por meio de um processo organizado e sistematizado constituem elementos 

fundamentais para caracterizar o elemento “informação”. 

É possível afirmar que a informação é o meio pelo qual se consegue elucidar e 

interpretar um determinado processo, desde o mais simples, como saber ligar um equipamento 

doméstico, ao mais complexo, como desenvolver linguagens de programação que são 

apresentadas em layout para usuários de sistemas e programas no âmbito da informática. 

Esta configuração múltiplo-semântica decorre de sua contextualização ao longo da 

história de nossa sociedade e das mutações pelas quais passou. Informação, ao ser observada 

morfologicamente, tem em seu núcleo o sentido de “forma”, ou seja, uma característica física 

que caracteriza determinada estrutura. Logo, “informar”, pode ser considerada a ação pela 

qual se dá formato ao conhecer ou saber. Portanto, entender o conceito de “informação” 
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abrange os meios pelos quais o ato de informar se constitui numa cadeia de acesso com 

determinada finalidade. 

Dantas, em sua obra Trabalho com informação, traz a seguinte definição do termo: 

“[...] é um processo de interação semântico-sintática que orienta o trabalho não espontâneo 

necessário à manutenção e expansão da neguentropia66 dos sistemas históricos” (DANTAS, 

2012, p. 55). Desviando-se do sentido linguístico do termo, Dantas o aproxima de sua relação 

intrínseca ao contexto histórico. Em especial, ao mencionar a “neguentropia”, o autor 

demonstra que a informação tem um papel de ordenança e corresponsabilidade no processo de 

constituição e formação de contextos sociais. 

Capurro e Hojrland confirmam este pensamento quando afirmam que “o conceito de 

informação, como usado no inglês cotidiano, no sentido de conhecimento comunicado, 

desempenha um papel central na sociedade contemporânea” (CAPURRO; HOJRLAND, 

2007, p. 149). 

Contudo, os pesquisadores da Ciência da Informação mencionam que “embora o 

conhecimento e a sua comunicação sejam fenômenos básicos de toda sociedade humana, é o 

surgimento da tecnologia da informação e seus impactos globais que caracterizam a nossa 

sociedade como uma sociedade da informação” (idem). 

Ao elucidarmos as perspectivas de Dantas (2012), Capurro e Hjorland, pontuamos que 

a discussão sobre o conceito de informação abrange variadas perspectivas, desde caminhos 

que aprofundam seus vieses mais linguísticos, históricos e mesmo sociológicos, até uma 

abordagem de natureza tecnológica. 

Nesta pesquisa, assentados sobre a teoria clássica da Ciência da Informação, podemos 

verificar como a discussão sobre a informação é sensível, envolvendo discordâncias 

conceituais no escopo da própria CI. Não foi por acaso que Capurro e Hjorland afirmaram que 

a área não foi sempre pacífica ao tema, apontando a existência de “diferentes conceitos de 

informação dentro da Ciência da Informação que refletem tensões entre uma abordagem 

subjetiva e uma objetiva” (CAPURRO; HOJRLAND, 2007, p. 150). 

Esta afirmação decorre do fato de que a Ciência da Informação surge de um universo 

objetivo próprio dos campos da teoria da informação e da chamada cibernética. Mas, em 

contraposição ao surgimento mais pragmático do campo, outros estudiosos e pesquisadores 

deslocaram o enfoque da área para fenômenos que consideravam o contexto e sua 

interpretação, ampliando o debate para algo mais flexível e menos mecanicista (idem). 

 
66 Entropia equivale à desordem causada pela ação, sendo um ato irreversível. A neguentropia é a capacidade de 

se restabelecer a ordem após a desordem, ou antônimo de entropia. 
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Em nosso entendimento, ratificamos que não há condição de interpretação da 

informação sem sistemas adequados para o exercício de reflexão e contextualização. Esta 

afirmação encontra amparo no texto de Nonaka e Takeuchi, The knowledge create company: 

how Japanese companies create the dynamics of innovation (1995), para os quais a 

explicitação do conhecimento é o único caminho para que ocorra a boa e adequada gestão da 

informação e de seus processos. 

A discussão clássica sobre a informação contou com a contribuição de estudos e 

pesquisas empreendidas por Paul Otlet, Suzanne Briet, Henri La Fontaine, Claude Shannon, 

Robert Escarpit, Jean Meyriat, Michael Buckland, Belkin, Brookes, Wersing, Bernd 

Frohmann, Ingwersen, Capurro, Hjorland, Borko, Saracevic e outros teóricos. 

A pesquisadora Marilda Lopes Ginez de Lara (2010, p. 35-56), em artigo intitulado 

Documento e significação na trajetória epistemológica da Ciência da Informação, publicado 

na obra Documento: gênese e contexto de uso – Estudos da Informação, apresenta um pouco 

da influência dos autores supracitados quando, em texto acerca do documento como signo, 

estabelece a visão daqueles pesquisadores relativa à informação (ou como sua fonte advinda 

do documento). Portanto, chama a atenção o momento em que Ginez de Lara destaca a 

compreensão do termo documento para estes autores clássicos da Ciência da Informação, 

como elencamos na síntese demonstrada no quadro 14 a seguir: 

 

QUADRO 14: Relação entre documento e informação em autores da Ciência da Informação 

AUTOR SIGNIFICADO DE DOCUMENTO 

Otlet “Suporte de dados, receptáculo de ideias, meio de transmissão do pensamento.” 

Briet “Evidência física; base material do conhecimento fixado; signo físico ou simbólico.” 

Escarpit; Meyriat 
“Função icônica/suporte material - função discursiva/instrumento de comunicação 

função documental e garantia de estabilidade/durabilidade.” 

Buckland “Não fala em documento, mas em informação.” 

Belkin; Brookes, 

Wersing, Ingrsen 
“Não falam em documento, mas em informação.” 

Capurro e Hjorland “Não falam em documento, mas em informação.” 

Fonte: GINEZ DE LARA, 2010, p. 50-52. 

 

É possível notar como, em maior ou menor grau, todos os autores atribuem ao 

documento o sentido de informação ou de algo que proporciona a ação de informar. Otlet, 

Briet, Escarpit e Meyriat tangenciam um pensamento mais positivista e funcional, centrado no 

documento como suporte, enquanto Buckland, Belkin, Brookes, Wersing, Ingrsen, Capurro e 



128 

Hjorland se aproximam de uma visão mais social, cognitiva67, semiótica68 e hermenêutica69, 

atribuindo ao documento um contexto de interpretação (GINEZ DE LARA, 2010, p. 53-55). 

Importa destacar a função do documento neste contexto. Entendemos que toda ação de 

informar gera um documento, cuja função central possibilita o registro para a instrução, como 

meio de prova ou até mesmo comprovação de atos e fatos decorrentes das mais diferentes 

atividades humanas. Ou seja, as ações da sociedade são registradas em documentos, podendo 

ser extraídos destes diferentes tipos de informação. Um mesmo documento, inclusive, dada a 

perspectiva de diferentes leitores e suas vidas, pode ter sentidos diferentes, pois, embora o 

documento seja o mesmo (em forma e conteúdo), fatores cognitivos e sociais podem levar a 

níveis divergentes de interpretação. 

É sobre esta narrativa que os autores clássicos estão discutindo a informação, 

contribuindo para a compreensão contemporânea que dá sentido ao conceito. Em qualquer 

visão sobre um tema e sobre a ciência que se encarrega de seu estudo, sempre haverá 

relevância nas ponderações e pesquisas do passado e do presente. Do mesmo modo, a relação 

entre teoria e prática, no âmbito das discussões científicas na CI, serão duas peças-chave do 

processo de aprimoramento acerca da compreensão da ciência e, na abordagem desta 

pesquisa, da informação. 

Borko, em seu texto Information science: what is it?, traduz a importância do papel da 

Ciência da Informação e de sua interlocução para a relação entre teoria e prática: 

 

Em essência, a pesquisa em Ciência da Informação investiga as propriedades 

e o comportamento das informações, o uso e a transmissão de informações e 

o processamento de informações para armazenamento e recuperação ideais. 

Os estudos teóricos não devem, e de fato não ocorrem, no vácuo. Há uma 

interação constante entre pesquisa e aplicação, entre teoria e prática. 

(BORKO, 1968, p. 40, tradução nossa). 

 

Logo, denota-se que a história da informação, quer seja por uma perspectiva teórica ou 

prática, confunde-se com a criação da Ciência da Informação. Isso se dá na medida em que a 

Ciência da Informação é uma resposta à chamada “sociedade da informação”, onde estão 

inseridos a discussão sobre o acesso e a abordagem sobre a transparência. Os estudos 

idealizados por Tefko Saracevic ratificam este entendimento, quando este afirma que: 

 

 
67 Relativo à cognição; processos mentais. 
68 Estudo do signo e suas formas. 
69 Interpretação de textos filosóficos, religiosos. 
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Três são as características gerais que constituem a razão da existência e da 

evolução da Ciência da Informação. [...] Primeira, a CI é, por natureza, 

interdisciplinar, embora suas relações com outras disciplinas estejam 

mudando. [...] Segunda, a CI está inexoravelmente ligada à tecnologia da 

informação. [...] Terceira, a CI é, juntamente com muitas outras disciplinas, 

uma participante ativa e deliberada na evolução da sociedade da informação. 

(SARACEVIC, 1996, p. 42). 

 

Estas considerações se dão na medida em que a informação foi considerada, durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um assunto de caráter estratégico. O “saber” 

informacional, num campo de disputas, fazia com que um ou outro lado tivesse vantagem 

sobre seu oponente. A partir de então, estudar a informação (teoria) e saber como usá-la 

(prática) passam a ser eixos fundamentais, ganhando, na Ciência da Informação, um lugar 

para ser debatida e estudada com mais profundidade, embora sua análise tenha por gênese o 

período de Paul Otlet e os estudos da chamada Documentação. 

Nessa discussão, destaca-se o pensamento de Buckland (1991) que, em seu texto 

Information as thing, publicado no Journal of the American Society for Information Science 

(JASIS), discute informação apontando três possibilidades para enxergá-la por um 

pesquisador do campo informacional: 

 

(1) Informação-como-processo: Quando alguém é informado, aquilo que 

conhece é modificado. Nesse sentido, “informação” é “o ato de informar...; 

comunicação do conhecimento ou ‘novidade’ de algum fato ou ocorrência; a 

ação de falar ou o fato de ter falado sobre alguma coisa” (Oxford English 

Dictionary, 1989, v. 7, p. 944). (2) Informação-como-conhecimento: 

“Informação” é também usado para denotar aquilo que é percebido na 

“informação-como-processo”: o “conhecimento comunicado referente a 

algum fato particular, assunto ou evento; aquilo que é transmitido, 

inteligência, notícias” (Oxford English Dictionary, 1989, v. 7, p. 944). A 

noção de que informação é aquela que reduz a incerteza poderia ser 

entendida como um caso especial de “informação-como-conhecimento”. Às 

vezes, informação aumenta a incerteza. (3) Informação-como-coisa: O 

termo “informação” é também atribuído para objetos, assim como dados 

para documentos, que são considerados como “informação”, porque são 

relacionados como sendo informativos, tendo a qualidade de conhecimento 

comunicado ou comunicação, informação, algo informativo. (Oxford 

English Dictionary, 1989, v. 7, p. 1946). (BUCKLAND, 1991, p. 1, tradução 

de Luciane Artêncio, grifos nossos). 

 

Percebemos, portanto, que, mais relevante do que definir informação, é entender e 

compreender seu contexto de uso e aplicação, além de considerarmos que informação é, ao 

mesmo tempo, parte de um processo, o meio pelo qual o conhecimento pode ser transmitido, e 

resultado do registro humano (como documentos). Logo, se a informação é estratégica e ela 
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está presente em documentos, a valorização deste suporte e dos arquivos é cada vez mais 

fundamental, dada sua primazia como meio de prova e registro histórico. Ademais, para a 

discussão da transparência pública empreendida nesta pesquisa, a informação é um produto 

social de caráter relevante. 

Cabe salientar a compreensão do conceito “informação” como “insumo” ou “matéria-

prima” que valida e fomenta a competição global entre os países. Do ponto de vista de seu uso 

estratégico para as nações, esta visão utilitária ganha notoriedade político-institucional a partir 

de documentos desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), no período após a Segunda Guerra Mundial e da revolução tecnológica 

que se deu após 1945. 

Em 1975, por exemplo, a UNESCO lançou um expediente intitulado Directrices para 

la planificación de sistemas nacionales de información científica y technológica – da United 

Nations International Scientific Information System (UNISIST), o qual visava: 1) atribuir às 

autoridades internacionais e nacionais a incumbência de fixar políticas de planejamento para a 

adoção de sistemas e redes informacionais; 2) ajudar as autoridades e equipes a planejar esses 

sistemas; 3) apresentar os fundamentos racionais do projeto de sistemas de informação, as 

ligações essenciais e como se desdobraria o mecanismo de planejamento do mesmo; e 4) 

apresentar os parâmetros envolvidos no projeto dos sistemas nacionais de informação e 

aplicar diretrizes essenciais para a realização de um plano de divulgação informacional 

(UNESCO, 1975, tradução nossa). O prefácio do plano propunha e apontava que: 

 

[...] 1) seria conveniente que cada país criasse centros nacionais para 

desenvolver recursos de informação com finalidade de contribuições aos 

cientistas/engenheiros; 2) criassem esses centros a partir de uma perspectiva 

de cooperação nacional, regional e internacional, que poderia ser atingida 

por meio da UNISIST; 3) muitos países vêm tentando criar suas redes de 

informação, mas sem realizar um esforço de planejamento e outros estudam 

essa possibilidade durante anos; 4) os sistemas precisam se adaptar às 

mudanças, às inovações tecnológicas e às novas formas de relacionamento; 

5) a importância da dinâmica do trabalho informacional num contexto 

socioeconômico nacional, exigindo, portanto, um esforço sério de 

planejamento. (UNESCO, 1975, tradução nossa). 

 

O plano mencionava ainda uma autoridade de gestão e liderança para as nações, sendo 

responsável pelo planejamento, criação de metas e objetivos e sua verificação quando postos 

em prática. Também previa a adoção de uma entidade institucional dedicada à implantação do 

programa (idem). 
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Além disso, previa a colaboração de ministérios equivalentes aos da Educação e da 

Ciência dos respectivos países, com a responsabilidade de aplicar uma política nacional por 

intermédio dos serviços governamentais das instituições nacionais centrais – que 

coordenassem, planejassem, dirigissem e financiassem a atividade da informação de modo 

interdisciplinar –, além de instituições com interesses em informação e planejamento 

(institutos de normatização e produtividade ou organizações universitárias); associações de 

profissionais consagrados da área da informação e participação de especialistas estrangeiros 

como integrantes da OCDE, OEA, e outros organismos internacionais (UNESCO, 1975). 

A ideia era criar um sistema planejado de informações, constituído por uma 

interferência direta dos organismos internacionais multilaterais nas políticas desenvolvidas 

pelas nações que o compunham, como se percebe da figura a seguir, extraída diretamente do 

documento. 

 

FIGURA 5: Trecho do documento da UNISIST 

 
Fonte: UNESCO, 1975. 

 

Nesse episódio, destaca-se a demonstração do interesse global em relação à 

informação das nações, e o conteúdo apresentado pelo documento da UNISIST que 

evidenciava, a princípio, uma mera tentativa de organizar informações, entre elas, as 

científicas e tecnológicas. 

Mas, é possível inferir, a partir de uma visão crítica, que o interesse iria além. Seria 

uma maneira de saber o que cada nação produzia do ponto de vista intelectual, favorecendo o 

controle internacional, em especial, e as possibilidades de usufruto pelo ascendente mercado 

globalizado, que começava a se expandir naquela época com a queda de fronteiras e barreiras 

econômicas após a Segunda Guerra Mundial. 

Ao mesmo tempo, o documento evidenciou a importância de se traçar políticas 

direcionadas à informação e como este assunto, de interesse global, tornara-se elemento 

fundamental para a sobrevivência dos Estados nacionais. 

Dizemos “sobrevivência” porque, se verificarmos as imposições feitas por organismos 

internacionais, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional (FMI), observamos que 
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as nações que precisavam de dinheiro tinham que cumprir uma severa agenda de ajustes, 

como apontamos na seção 1.3 desta pesquisa, quando discutimos e apresentamos as 

perspectivas e abordagens internacionais. 

O Brasil, segundo o sítio eletrônico do antigo Ministério da Fazenda (atual Ministério 

da Economia - ME), em 1998, assinou com o FMI um acordo que concedeu ao país 41 

bilhões de dólares (o correspondente nos dias de hoje a pouco mais de 210 bilhões de reais70). 

O referido sítio noticia que o acerto feito pelo então ministro Pedro Malan junto ao Fundo 

previa que: 

 

[...] o programa acertado com FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento e Banco de Compensações Internacionais, inclui, além 

das metas fiscais, compromissos com a estabilidade macroeconômica, com a 

manutenção de uma firme disciplina monetária e da atual política cambial, 

bem como a continuação da abertura econômica. O programa baseia-se no 

forte ajuste fiscal que o Brasil já está implementando este ano, bem como 

nas reformas constitucionais da Previdência, da administração pública e do 

regime fiscal, incluindo o sistema tributário. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

1998, grifos nossos, com adaptações). 

 

Destacamos deste trecho a ideia de “abertura econômica” e de “reforma na 

administração pública” como compromissos do país no final dos anos 1990, que percebemos 

como duas condições sine qua non para percepção do montante acordado. 

Embora não se mencione “informação” no contexto apontado, é certo que um 

organismo internacional de fomento não vai conceder empréstimos a uma nação apenas pelo 

acerto de um compromisso, mas também pela garantia de monitorar como os acertos têm se 

dado. Isto ocorreria por meio de um conjunto de informações disponibilizado a eles, o que 

seria muito propício fazê-lo pelo discurso de uma governança pública da informação e seu 

princípio de transparência. 

Não é por acaso que, dois anos após o acordo aqui mencionado, foi promulgada a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabeleceu “normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”, ainda no governo Fernando Henrique 

Cardoso, e, quatro anos depois, a criação do Portal da Transparência no governo de Luís 

Inácio Lula da Silva, que só viera a encerrar a dívida do Brasil junto ao FMI em 2005. 

Destacamos ainda que, o sítio referido foi implementado na ausência de uma Lei de Acesso à 

Informação, denotando o assincronismo entre as ações tecnológicas e legais no país. 

 
70 Cotação do dólar em 30 jul. 2020. 
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Esse trajeto histórico, de passado recente de nosso país, denota como a ação pública é 

dependente do contexto econômico e isso, por correspondência, também se aproxima das 

decisões que determinam o âmbito da informação, quer seja no Brasil ou em qualquer outro 

país do mundo. 

Esses condicionantes econômicos representam um contínuo desafio para a questão da 

informação como pesquisa. E seu enfrentamento, discussão e busca por soluções devem ser 

colocados como prioridade, ainda mais numa conjuntura pela qual a informação é 

disseminada de modo rápido. 

Tais prioridades já eram mencionadas por Yves F. Le Coadic, que afirmava, em sua 

obra Usages et usagers de l’information, que: “O bom uso da informação e dos sistemas de 

informação é o objetivo atualmente estabelecido na Ciência da Informação pela nova 

abordagem orientada para o usuário” (LE COADIC, 1997, p. 115, tradução nossa). 

No bojo desta perspectiva, é de se destacar as colocações e questões que Saracevic 

menciona ao final de seu texto Interdisciplinary nature of Information Science, as quais 

pontuamos a seguir: 

 

Quais são as maneiras mais promissoras de lidar com a variedade de 

problemas de informação? Como devemos alcançar uma compreensão mais 

profunda dos problemas abordados? Como podemos fornecer melhores 

sistemas e serviços de informação para os usuários? (SARACEVIC, 1995, 

s/p, tradução nossa). 

 

Em 1995, quando da publicação do texto pelo autor, estas questões já eram postas e 

até hoje muitas delas ainda não possuem uma resposta. E o contexto se tornou ainda mais 

desfavorável desde o advento da expansão da internet: os problemas daquela década se 

agravaram. Hoje, a informação globalizada, que tem a amplitude de impactar mercados, tem 

sido acompanhada pela emergência de notícias falsas (fake news). Isto se torna delicado num 

momento em que a relação entre governo e sociedade já possui outros obstáculos ao acesso 

informacional e à transparência, acrescidos de problemas que envolvem a integridade da 

informação e de seu controle. 

Acerca deste último ponto, que é o interesse desta pesquisa, podemos reconfigurar o 

que questionou Saracevic em 1995, propondo: quais são as formas mais promissoras para 

lidar com o conjunto de problemas de acesso à informação? Como devemos alcançar uma 

compreensão mais profunda dos problemas que permeiam a informação em favor da 

transparência? Como podemos fornecer um sistema de informações e serviços que seja 

melhor para os cidadãos? As reflexões acerca do controle da informação visam a atender às 
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necessidades do país ou aos seus acordos multilaterais de fomento aos quais estes se 

submetem? 

Entendemos como possíveis respostas preliminares: o estabelecimento de 

planejamento de curto, médio e longo prazos que envolva os diferentes atores informacionais; 

a criação de meios para uma reflexão crítica acerca do papel do Estado e as expectativas da 

sociedade da informação; repensando os instrumentos de acesso à informação de modo 

colaborativo, ou seja, com o envolvimento de todos os interessados no fluxo informacional 

necessário à consecução da transparência; e, salvo melhor juízo, a identificação de elementos 

pautados a um jogo de forças no campo informacional, que pode levar à adoção de ações de 

informação destinadas a privilegiar questões de cunho político-econômico, cuja avaliação 

crítica contribui para mitigar seus efeitos. 

Muitas das respostas às questões anteriores passam também pela compreensão sobre a 

formulação de políticas públicas direcionadas à informação, quando se há a vontade política 

para se empreender por este viés.  

A política pública, por essência, é um processo que não se constitui unilateralmente 

pelo Estado, mas que deve contar com a participação popular, pois são estes os principais 

beneficiados de sua implementação e, na mesma medida, os mais prejudicados quando de sua 

elaboração e execução precárias. 

Política pública pode ser considerada a ação determinada de optar por fazer ou não 

fazer uma ação de competência do Estado (custo de oportunidade pública71), que, por sua vez, 

também exerce o papel de decidir as metas e os objetivos que pretende alcançar e as 

estratégias para executar suas ações. 

Segundo Secchi, política pública “é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público” (SECHI, 2010, p. 2), ainda que considere qualquer definição como 

arbitrária, uma vez que há uma significativa gama de conceitos e entendimentos sobre o tema 

que não se esgotam no entendimento daquele autor. 

Por isso, Secchi (idem) prefere destacar a existência de duas abordagens de políticas 

públicas: a abordagem estatista e a multicêntrica. 

A análise da política pública pela abordagem estatista vincula a elaboração de 

diretrizes da política pública ao domínio exclusivo estatal, com pouca ou nenhuma ação de 

caráter privado. Já a abordagem multicêntrica considera outros atores na definição de políticas 

públicas, entre eles, as organizações privadas, as entidades não governamentais e as 

 
71 “Custo de oportunidade pública”: no entendimento deste autor, corresponde ao ato de renunciar a execução de 

uma ação de competência público-estatal em detrimento de outras (ou de nenhuma).  
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instituições multilaterais, que trabalhariam em concomitância ao poder público (SECCHI, 

2010). 

É importante, neste ponto da discussão teórica, ressaltar que políticas públicas e 

políticas governamentais não são a mesma coisa na realidade, embora a segunda esteja 

contida na primeira. 

As políticas governamentais são aquelas elaboradas pelos atores estatais, 

representando o agrupamento majoritário. Já as políticas públicas têm por premissa a 

participação adicional de um grupo composto por atores da sociedade civil, como associações 

e organizações não governamentais e entidades de caráter privado. 

O próprio termo “política pública” abarca mais do que o governo: “A essência 

conceitual de políticas públicas é o problema público” (SECCHI, 2010, p. 4), e este 

entendimento sinaliza que o problema público não é de resolução exclusiva do Estado, 

devendo contar com outros partícipes, como demonstra a literatura, em especial no âmbito de 

eventuais políticas públicas destinadas a informar, já que estas, em regra, estão em posse do 

poder estatal que, sem a participação popular, detém uma gestão absoluta sobre ela, gerando 

possíveis conflitos de interesses. 

Tais conflitos ficam evidentes quando compreendemos cada vez melhor os tipos de 

políticas públicas que podem ser adotadas. Logo, embora sejam identificadas diferentes 

tipologias relacionadas ao conceito de políticas públicas (WILSON, 1983; GORMEY, 1986; 

GUSTAFSSON, 1983; BOZEMAN; PANDEY, 2004), destacamos a concepção pioneira de 

Theodore J. Lowi (1964), sobre a qual Secchi (2010, p. 17) detalha quatro tipos, que nos 

ajudam a evidenciar a sensibilidade que as envolvem, conforme explicitamos no quadro 

abaixo. 

 

QUADRO 15: Explicitação da tipologia de políticas públicas de Lowi segundo Secchi 

Tipos de Políticas Característica/Definição 

Regulatórias 

“Estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para atores 

públicos ou privados. Exemplos: regras para a segurança alimentar, para a 

operação do mercado financeiro, regras de tráfego aéreo, códigos de trânsito, 

leis e códigos de ética em assuntos como aborto e eutanásia [...].” 

Distributivas 

“Geram benefícios concentrados para alguns grupos de atores e custos difusos 

para toda a coletividade/contribuintes. Exemplos: gratuidades de taxas para 

certos usuários de serviços públicos, incentivos ou renúncias fiscais etc.” 

Redistributivas 

“Concedem benefícios concentrados a algumas categorias de atores e 

implicam custos concentrados sobre outras categorias de atores. É um tipo de 

política que provoca muitos conflitos [...]. Exemplos: cotas raciais, políticas 

de benefícios sociais etc.”. 
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Constitutivas 

“São aquelas políticas que definem as competências, jurisdições, regras da 

disputa política e da elaboração de políticas públicas. Exemplos: regras do 

sistema político-eleitoral, a distribuição de competências entre poderes e 

esferas, regras das relações intergovernamentais, regras da participação da 

sociedade civil em decisões públicas.” 

Fonte: LOWI (1964) apud SECCHI (2010), p. 17-18. 

 

Do quadro 15 acima, observamos que a política pública “constitutiva” – que 

entendemos ser de maior interesse nesta pesquisa – tem o condão de “alterar o equilíbrio de 

poder existente (quem manda e quem faz)” (SECCHI, 2010, p. 18), ainda que não haja entre 

qualquer uma das demais (regulatória, distributiva e redistributiva) qualquer relação de 

subordinação. Pelo contrário, depreendemos que há uma linha tênue entre as concepções, 

sendo de difícil definição a abrangência da escolha de política pública quando de sua adoção. 

Uma política pública constitutiva, cujo próprio nome denota, conjuga o 

estabelecimento de ações e aponta para a emergência de ser idealizada por uma ótica que 

contemple atores estatais e não estatais. Através dessa abrangência de participação, evita-se o 

estabelecimento de políticas destinadas a resolver um problema público desvinculado das 

necessidades daqueles que serão destinatários da mesma. Portanto, afirmamos que o papel da 

política pública, por essência, é resolver uma questão ou problema de natureza pública, como 

demonstramos na figura a seguir: 

 

FIGURA 6: O problema (em políticas públicas) 

Fonte: SECCHI, 2010, p. 7. 

 

Na figura 6, “Status Quo” corresponde ao “estado das coisas” e a outra extremidade 

representa a “Situação Ideal Possível”, isto é, a situação à qual se almeja chegar ou atingir. Na 

parte central do desenho consta o problema, representando a questão a ser enfrentada, e que 

ajuda na obtenção do “como” deslocar a situação atual de uma política para alçá-la a um 

patamar mais próximo do ideal desejado. 

Embora a figura pareça ser de fácil compreensão, seu sentido aponta duas (das 

inúmeras) dificuldades da ação pública: a) sua incapacidade (ou não desejo) de mobilizar 

esforços para deslocar uma situação posta na direção de uma condição ideal; e b) as questões 
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que transversalizam a relação entre o Estado e os diferentes agentes de interesses envolvidos 

na concepção da política pública. 

A primeira dificuldade apontada vai desde a inapetência para o planejamento 

estratégico até as dificuldades inerentes à área pública, as quais resistem, como já pontuamos 

nesta pesquisa, em adotar uma postura gerencial conflitante com a cultura patrimonial-

burocrática ao ato de “não decidir”. 

Já o segundo obstáculo apontado encontra amparo nos estudos de Muller e Surel 

(2002), que assim evidenciam: 

 

O prisma analítico das políticas públicas deve, desse ponto de vista, tornar-se 

a ocasião de uma interrogação constante sobre a natureza evolutiva do 

Estado e das relações entre espaço público e privado. Se uma política 

pública não deve ser simplesmente considerada como um conjunto de 

decisões, é porque sua análise permanece ligada ao estudo dos indivíduos 

e/ou grupos, que são os atores, homens políticos, funcionários de todos os 

níveis, grupos de interesse. (MULLER; SUREL, 2002, p. 18-19). 

 

Do pensamento de Muller e Surel traz-se a ratificação da importância em se 

considerar, na concepção de políticas públicas, os diferentes agentes que receberão as ações 

oriundas de uma política pública definida. No campo informacional, por exemplo, não há 

governança pública da informação sustentável quando se criam normas sem a participação 

dos envolvidos; quando as tecnologias utilizadas para proporcionar o acesso à informação são 

inacessíveis por parte da população; ou mesmo quando não se estabelece uma cultura através 

da qual se reconheça que os arquivos públicos são a gênese por onde se inicia um profícuo 

processo destinado à informação. Os arquivos, em conjunto, representam pilares para a 

efetividade da transparência do poder público. Por isso, acreditamos que não se é possível ter 

um direcionamento para políticas públicas de informação sem que estes elementos mínimos 

sejam observados e criteriosamente estudados. 

Visando ampliar a discussão, trazemos a posição dos pesquisadores José Maria 

Jardim, Sérgio Albite e Rafael Nharreluga, que, em artigo intitulado Análise de políticas 

públicas: uma abordagem em direção às políticas públicas de informação, recorrendo ao 

autor Medellín Torres, interpretam o conceito de política pública, ora em discussão, a partir da 

seguinte perspectiva, que por eles implica: 

 

[...] compreender os governos, uma vez que é o governo que articula os 

regimes políticos e as políticas públicas. Isto é, o governo é a forma concreta 

pela qual os regimes políticos se expressam e exercem o poder político, 

definem as prioridades e tentam conduzir a sociedade por meio das políticas 
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públicas. Tanto quanto perceber que as políticas públicas dependem da 

natureza do regime político e da função governamental, é importante 

também identificar o grau dessa relação de interdependência. Em sua forma 

institucional, os regimes estabelecem os laços que unem os governantes e o 

aparato de governo, o campo de ação entre os governantes e os governados, 

a forma como os governantes podem ascender ao governo, e a forma de 

atribuir poder institucional ao governante para que suas decisões sejam 

aceitas pelos governados. Em relação ao modo de governar, como prática 

cultural, estão implicados tanto a cultura como o projeto político que 

prevalece em determinada sociedade. Essa cultura política e institucional se 

manifesta na maneira como se dá o diálogo entre governantes e governados 

em relação à definição e à gestão dos assuntos políticos e institucionais, no 

modo como são adotadas táticas e estratégias governativas para alcançar 

certos objetivos, e nos graus de consenso e repreensão exigidos para realizar 

os propósitos definidos. No limite, o exercício do governo sinaliza para a 

consistência ou não da democracia existente, e as políticas públicas para o 

nível de democracia alcançado. (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009, 

p. 16-17). 

 

O exposto na importante citação feita pela tríade de autores acima correlaciona 

elementos basilares ao processo direcionado às políticas públicas: a) o conceito de governo, 

entendido como agente pelo qual as políticas públicas são definidas e através do qual elas se 

dão em concretude; b) a relação de dependência entre quem governa e para quem se governa; 

c) a perspectiva político-ideológica do jogo do poder, já que uma matiz pode alinhar suas 

políticas aos valores e costumes defendidos por si e por seus eleitores, ditando em que “tom” 

se dará a relação entre governante e os integrantes discordantes das sociedade; e, por fim, d) o 

modo de governar, que refletirá o interesse pela democracia, e a política pública, que indicará, 

na mesma proporção, o zelo (ou não) pelos processos com direcionamentos mais 

democráticos (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009, p. 16-17). 

De todo esse complexo processo, depreende-se ainda a relevância dos atores, uma vez 

que as decisões necessitam contemplar aqueles que serão diretamente impactados pelos 

serviços ofertados e que podem contribuir para a melhoria dos mesmos72. 

A pesquisadora Celina Souza complementa esta visão sobre políticas públicas ao 

afirmar que elas têm por elementos principais: 

 

a) [...] distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz; b) 

[...] envolver vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes 

formais, já que os informais são também importantes; c) [...] abranger e não 

se limitar a leis e regras; d) [...] ser uma ação intencional, com objetivos a 

 
72 Em que pese os atores externos sejam relevantes à discussão, a presente pesquisa circunscreve-se no nicho 

institucional-gerencial do ponto de vista dos elementos informacionais que analisaremos (legislação, tecnologia e 

arquivo). 
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serem alcançados; e) [...] ter impactos no curto prazo, mas ser uma política 

de longo prazo; e f) envolver processos subsequentes após sua decisão e 

proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

(SOUZA, 2006, p. 17, com adaptações). 

 

Esta configuração proposta por Souza ajuda a afirmarmos que não existe uma política 

pública de informação no Brasil, já que não conseguimos, empiricamente, visualizar os 

elementos mínimos mencionados pela autora em nenhum processo com essa finalidade 

específica no país. Reconhecemos, por outro lado, a existência de ações direcionadas à 

informação, mas que não se configuram no conceito de política pública até aqui apresentado. 

Porém, podemos apresentar possibilidades políticas que poderiam ter influência na 

propagação da informação, quando bem constituídas e implementadas. Dentre elas, citamos as 

propostas para as políticas arquivísticas que, segundo Jardim, correspondem a “[...] uma 

opção político-gerencial a envolver recursos legais, técnico-científicos, pessoas, tecnologias, 

etc.” que, “articulados, num conjunto de princípios e diretrizes formulados por diversos atores 

de uma organização, configurados num dado consenso, se plasmam num ato político-

administrativo formal que designa e legitima a política arquivística” (JARDIM, 2013, p. 48). 

A definição proposta por Jardim alia recursos (infraestruturais e humanos) e ações 

mínimas como requisitos para a implementação de uma política. Considerando em especial o 

termo “ato político-administrativo”, passamos a compreender que, para a concretização de 

uma política, se faz necessária a atitude (formal) e sua implementação, a partir de uma tomada 

de decisão, que se reflete em esforços efetivos para sua execução. 

Destacamos ainda, neste ponto, uma exposição realizada pelo próprio Prof. José Maria 

Jardim, quando afirmou: “Não decidir é uma decisão” (JARDIM, 2019). Ou seja, deixar de 

alinhar esforços (formais ou até mesmo informais) também define uma postura política. E esta 

configuração concorre para o cenário atual das incipientes ações direcionadas ao 

favorecimento da promoção da informação pública e, por conseguinte, da transparência no 

Brasil. 

Em uma análise sucinta, verificamos um elenco de “não decisões” político-gerenciais 

que nos leva a crer que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até o presente 

momento, a informação vem sendo tratada pelo poder público de forma marginalizada. Com 

relação ao âmbito federal, é destacável que, embora a Carta Magna do final dos anos 1980 já 

tenha mencionado a informação como um direito, explicitando ser “assegurado a todos o 

acesso à informação [...]” (BRASIL, 1988), levaram-se mais de duas décadas (precisamente 
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23 anos) para que fosse editada e aprovada uma Lei que garantisse o pleno (ou a tentativa de) 

acesso à informação. 

Pode-se afirmar, com isso, que uma possível política pública de informação para o 

Estado brasileiro teve/tem uma lacuna e um silêncio acerca da temática durante muitos anos, 

indicando aquilo que Jardim chamou de “Estado opaco” (JARDIM, 1999); uma política 

estatal que privilegiou o silêncio como regra. 

Quando mencionamos “Estado” não podemos desatrelá-lo de suas instituições, uma 

vez que são estas que o representam quando da consecução das políticas dirigidas à sociedade. 

Ou seja, as políticas públicas de Estado, representadas por seus núcleos de gestão, influem nas 

mais diversas atividades e processos, entre eles os instrumentos legais, tecnológicos e 

organizacionais a serviço da informação. 

Observamos que a transparência pública é condicionada pelas ações e decisões sobre 

recursos preferenciais de informação (e como são geridos). Do ponto de vista de uma “boa 

governança”, isto deveria se plasmar como uma política pública de Estado direcionada ao 

acesso à informação, o que não ocorre em nossa compreensão, ainda que reconheçamos ações 

relevantes de modo isolado ou desarticulado. 

De todo o exposto, almejamos explicitar que o complexo conceito de informação, 

quando observado sob a ótica do conceito de política pública, torna-se ainda mais suscetível 

diante das variáveis que envolvem todo o processo de concepção de uma política que possa 

efetivamente favorecer a transparência pública.  

Não há transparência pública sem uma política de informação consistente, isto é, 

aquela que garante ao público-alvo o direito de saber sobre qualquer ativo informacional que 

esteja sobre a gestão do poder público. 

Para isto, a transparência do Estado deveria ser condicionada por ações planejadas e 

coordenadas que envolveriam políticas públicas no âmbito da informação; o que, ao que tudo 

indica, não se configura.  

Nesse diapasão, importa destacar o papel do Estado nessa situação, uma vez que 

exerce função central nesta discussão, quer seja por sua capilaridade no contexto político-

gerencial, quer seja pela concentração informacional que possui, conforme apresentamos na 

subseção a seguir. 
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2.2 Transparência, informação e Estado 

 

O ente “Estado” se caracteriza por possuir estrutura própria e autônoma, e uma 

organização político-administrativa que congrega uma série de instituições, como as forças 

armadas73, a administração pública74 e o governo75. 

A compreensão sobre ele direciona, geralmente, ao entendimento de seu papel frente à 

máquina de gestão que possui, uma vez que tem o poder das armas sob seu controle, e os 

órgãos e as instituições de prestação de serviço público, além de significativa influência nas 

decisões econômicas, políticas e até mesmo de costumes e cultura. 

Observa-se, portanto, que este ente é um campo de estudo relevante, sobretudo quando 

abordamos discussões sobre a transparência das informações públicas oriundas do Estado. 

Autores como Norberto Bobbio, Pierre Bourdieu, Habermas, Nicos Poulantzas, Louis 

Althusser e muitos outros nomes discutiram seu papel e influências em algumas de suas 

clássicas obras. 

Bourdieu, na obra Sobre o Estado, que resgata diversos cursos protagonizados pelo 

referido autor no Collège de France, entre 1983 e 1992, traz-nos uma concepção de Estado 

que desmistifica um pouco o sentido desta entidade: 

 

O Estado é essa ilusão bem fundamentada, esse lugar que existe 

essencialmente porque se acredita que ele existe. Essa realidade ilusória, mas 

coletivamente validada pelo consenso, é o lugar para o qual somos remetidos 

quando regredimos a partir de certo número de fenômenos – diplomas 

escolares, títulos profissionais ou calendário. De regressão em regressão, 

chegamos a um lugar que é fundador de tudo isso. Essa realidade misteriosa 

existe por seus efeitos e pela crença coletiva em sua existência, que é o 

princípio desses efeitos. É alguma coisa que não se pode tocar com o dedo, 

ou tratar como o faz um agente vindo da tradição marxista que diz: “O 

Estado faz isso”, “o Estado faz aquilo”. (BOURDIEU, 2014, p. 38). 

 

Em sua fala, o sociólogo francês Bourdieu observa que o Estado é uma criação 

advinda da crença. E que os atos de Estado, como a emissão de documentos, por exemplo, 

seriam esta representação material deste ente. O autor é contundente ao afirmar que o Estado 

se assemelha a uma ficção: “[...] cuidado, todas as frases que têm como sujeito o Estado são 

frases teológicas – o que não quer dizer que sejam falsas, na medida em que o Estado é uma 

entidade teológica, isto é, uma entidade que existe pela crença” (idem). 

 
73 Agrupamento de defesa de um país, envolvendo Exército, Marinha e Aeronáutica. 
74 Instrumento para a gestão das ações do Estado. 
75 Autoridade executiva do Estado. 
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Ele explica esta visão de crença quando, em curso de 7 de fevereiro de 1991, relata: 

“O efeito mais paradoxal do Estado é o de crença, de submissão generalizada ao Estado, o 

fato de que as pessoas, por exemplo, parem majoritariamente no sinal vermelho, o que é 

espantoso”. E complementa: “[...] o Estado é essa instituição que tem o poder extraordinário 

de produzir um mundo social ordenado sem necessariamente dar ordens, sem exercer coerção 

permanente – não há um guarda atrás de cada automobilista, como se costuma dizer” 

(BOURDIEU, 2014, p. 228-229). 

O autor nos aponta que encaramos o Estado do mesmo modo que se via o papel da 

Igreja no passado, quando esta tinha toda a autoridade sobre as decisões das nações e das 

vidas em particular, entre elas, no estado absolutista, a que consagrava um rei a pedido de 

“Deus”. Neste mesmo contexto, não se questionava até então esta escolha e nem a autoridade 

da Igreja para fazê-la. Isto, segundo Bourdieu, ocorre ainda em relação ao Estado, quando não 

questionamos, ou minimamente refletimos, sobre suas ações. 

Compreender o Estado como crença nos aproxima de enxergá-lo como um “aparelho” 

que precisa ser repensado e investigado, já que coexiste sob a ação de diferentes agentes e 

com interesses os mais conflitantes. 

Nessa direção, Althusser nos traz a concepção de Estado como “aparelho”, 

fundamentado na teoria marxista, afirmando que: 

 

1) O Estado é o aparelho repressivo do Estado; 2) deve-se distinguir o poder 

de Estado do aparelho de Estado; 3) o objetivo da luta de classes diz respeito 

ao poder de Estado e consequentemente à utilização do aparelho de Estado 

pelas classes (ou alianças de classes ou frações de classes) que detêm o 

poder de Estado em função de seus objetivos de classe e 4) o proletariado 

deve tomar o poder de Estado para destruir o aparelho burguês existente, 

substituí-lo em uma primeira etapa por um aparelho de Estado 

completamente diferente, proletário, e elaborar nas etapas posteriores um 

processo radical, o da destruição do Estado (fim do poder do Estado e de 

todo o aparelho de Estado). (ALTHUSSER, 1985, p. 64). 

 

Em um passo além da compreensão marxista supracitada, Althusser menciona sua 

proposta de sistematizar o pensamento dos clássicos do marxismo, deslocando a discussão 

sobre o Estado de “Aparelhos Repressivos de Estado” (ARE) para “Aparelhos Ideológicos de 

Estado” (AIE). 

“Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos do Estado um certo número de 

realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e 

especializadas”, destaca Althusser (ibidem, p. 68). Entre estes aparelhos ideológicos, 

Althusser elenca alguns, que destacamos no quadro a seguir. 
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QUADRO 16: Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) 

APARELHO CARACTERIZAÇÃO 

Religiosos “O sistema de diferentes igrejas” 

Escolar “O sistema de diferentes ‘escolas’ públicas ou privadas” 

Familiar A família em sua composição (adaptado). 

Jurídico O sistema jurídico (adaptado). 

Política “O sistema político, os diferentes partidos”. 

Sindical Os sindicatos e os meios de associação (adaptado). 

Cultural “Letras, Belas Artes, esportes etc”. 

De Informação “a imprensa, o rádio, a televisão etc”. 

Fonte: ALTHUSSER, 1985, p. 68, com adaptações e grifo nossos. 

 

É importante ressaltar que, no quadro 16 acima, Althusser já mencionava a informação 

como uma das instituições que sustentam o aparelho ideológico estatal. Ao mesmo tempo, 

elenca aparelhos que têm influência sobre o nosso cotidiano. Destas influências, e como elas 

se impõem na sociedade, é que se estabelecem as duas diferenças centrais entre o chamado 

aparelho repressivo e o aparelho ideológico. 

Na medida em que o aparelho repressivo ocorre por meio da força do Estado (as 

polícias militar e civil, por exemplo) e tem uma vinculação à administração pública, os 

aparelhos ideológicos estão no âmbito do domínio privado, como as igrejas, as escolas, os 

jornais, as entidades culturais, entre outras (ALTHUSSER, 1985, p. 69). 

Além disso, como Althusser menciona, o aparelho repressivo “funciona através da 

violência” enquanto o aparelho ideológico “funciona através da ideologia” (idem). A 

ideologia, neste caso, é considerada “um sistema de ideias, de representações que domina o 

espírito de um homem ou grupo social”, afirma Althusser (ibidem, p. 81), indo ao encontro de 

Eagleton, Chauí e outros pesquisadores mencionados na subseção 1.1 deste trabalho. 

Logo, o que o autor quer nos demonstrar com a dicotomia entre estes dois aparelhos é 

como a crença no Estado – como pontuou Bourdieu anos depois – exige cuidado e 

permanente estado de atenção, pois ele exerce, ao mesmo tempo, o papel de reprimir e o de 

“ideologizar” por meio de ações muitas vezes imperceptíveis. 

Isso fica evidente quanto Althusser afirma que o substituto das igrejas como aparelho 

ideológico, na época em que escrevera seu texto, foram as escolas que, em sua maioria, estão 

sob a tutela do Estado, que dita suas regras e define o que se ensina ou não. Esta situação 

piora quando analisamos o Estado e sua proximidade com o contexto econômico. 
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Poulantzas (2000, p. 17) ratifica este cuidado quando observa que Marx já apontava a 

conflitante relação entre estes entes, que coexistiam a partir da “imbricação estreita” ou 

“mixagem” entre Estado e economia. Ao adotarmos que a ciência econômica tem suas raízes 

estabelecidas no capitalismo de mercado e se consideramos, portanto, haver uma relação entre 

o Estado e a ideia capitalista, as ações empreendidas pelo primeiro podem trazer consigo 

características econômicas deste sistema que rege nosso cotidiano. 

Além da acumulação e do lucro, o capitalismo tem como característica a obsolescência 

e o tratamento desigual (ou periférico), e às vezes desumano, entre as partes. Esta informação 

pode ser confirmada no auge do capitalismo, em especial durante a Revolução Industrial, 

como aponta Catani em sua obra O que é capitalismo, (CATANI, 2012, p. 43) quando 

explicita e exemplifica o uso de força infantil nas primeiras fábricas do século XX. 

 

FIGURA 7: Força de trabalho infantil no epicentro do capitalismo industrial 

Fonte: CATANI, 2012. 

 

Nos dias mais contemporâneos, parece ser impensável a ideia de que o Estado pudesse 

permitir que crianças trabalhassem em indústrias. Mas esta realidade histórica tem a 

legitimidade por parte da ação estatal, levada por uma compreensão contextual que 

privilegiava a ideologia do capital, não se importando com questões humanas fundamentais e 

se aproveitando, de modo bastante oportunista, das fragilidades conjunturais que, à época, 

eram evidentes para um nicho da população. 

Sugerimos que o Estado tenha se apropriado, pela sua relação próxima aos postulados 

econômicos, deste processo de “periferização”, desigualdades sociais e adoção de práticas que 

hoje seriam inaceitáveis e refutáveis. “O Estado não produz um discurso unificado, e, sim, 
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vários, encarnados diferentemente nos diversos aparelhos de acordo com a classe que se 

destinam. Ou então produz discursos segmentados e fragmentados segundo as diretrizes da 

estratégia de poder”, afirma Poulantzas (2000, p. 30). Nicos Poulantzas afirma ainda que “o 

índice de ideologização do discurso e das práticas materiais do Estado é, portanto, flutuante, 

variável e diversificado segundo as classes e frações de classe às quais se dirige o Estado e 

sobre as quais age” (ibidem, p. 31). 

Acerca da relação Estado e capital, Wood, em sua obra Democracia contra 

capitalismo, afirma que “[...] um capitalismo humano, ‘social’, e verdadeiramente 

democrático e igualitário é mais irreal e utópico do que o socialismo” (WOOD, 1995, p. 250). 

Todavia, esta configuração ideológica pouco igualitária, como apontam Poulantzas e 

Wood, atrapalha um dos principais papéis do Estado, na visão mais positiva sobre este ente: 

sua função de garantidor de direitos.  

Nesta seara, Jürgen Habermas explica a relação entre Estado e seu papel na promoção 

de direitos. Segundo o filósofo e sociólogo alemão: 

 

O Estado é necessário como poder de organização, de sanção e de execução, 

porque os direitos têm que ser implantados, porque a comunidade de direito 

necessita de uma jurisdição organizada e de uma força para estabilizar a 

identidade, e porque a formação da vontade política cria programas que têm 

que ser implementados. (HABERMAS, 1997, p. 171). 

 

Martins ratifica o pensamento de Habermas quando afirma que “o Estado e o Direito 

são uma única realidade” (MARTINS, 2018, p. 37), acrescentando ainda que “O Estado é 

realmente Estado de Direito, pois do contrário não seria possível regular a vida humana em 

sociedade, o que é feito pelo Direito, por intermédio do Estado” (ibidem, p. 39).  

Segundo Romano, em obra que acompanhou a formação do Estado democrático 

moderno e discutiu a ampliação dos direitos humanos e cidadania, “A razão de Estado é a 

busca dos instrumentos idôneos para conservar o que se realizou, as situações de poder 

político adquirido” (ROMANO, 2014, p. 98). 

Este último autor defende ainda que “A razão de Estado se escuda na desculpa de que 

as mentiras, os truques sujos, os golpes baixos dados no segredo contra partidos políticos, ou 

contra simples particulares, são feitos para o ‘bem da República’” (ibidem, p. 103). 

Na medida em que o Estado é quem regula a vida humana, conforme apontou Martins 

(2018), e, no mesmo sentido, atua, segundo Romano (2014), por justificativas nem sempre 

pautadas por princípios éticos, entendemos que este ente pode usar seu poder para traçar, na 

perspectiva do acesso informacional, medidas que, no discurso, contribuem para a 
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transparência, mas que, na prática, frustrem qualquer perspectiva efetiva de acesso. Isto 

reflete o uso do poder estatal sobre ações de repercussão geral, em especial no que diz 

respeito às políticas públicas que o próprio constitui. 

Fica claro, assim, que há uma intrínseca relação entre Estado, poder e interesse, pois, 

“aquilo que ‘Estado’ e ‘Política’ têm em comum (e é inclusive a razão da sua 

intercambialidade) é a referência ao fenômeno poder”, afirma Bobbio (1999, p. 76). 

Mas, se poder e Estado se confundem, o interesse pelo primeiro impacta o segundo. E, 

ao alterar o sentido de Estado como garantidor de direitos – levado pelo desejo ou 

manutenção de poder –, altera-se seu papel diante de sua função como garantidor do exercício 

de dois pilares: a democracia e a cidadania. 

Revisitando as teorias propostas por Bobbio, apontamos que o conceito de 

“democracia” como elemento de Estado necessita ser observado em “suas diversas 

interpretações e realizações históricas” (BOBBIO, 1999, p. 76). Nesse sentido, apresentamos 

o quadro a seguir que se propõe esquematizar a visão do autor e ampliar a noção do conceito: 

 

QUADRO 17: Possibilidades de análise da “democracia” como elemento de Estado 

QUANTO A 
DISTINÇÕES PROPOSTAS  

POR BOBBIO 
COMPREENSÃO NOSSA 

Participação 
Democracia dos antigos Não reconhece entes intermediários de representação. 

Democracia dos modernos Reconhece a intermediação do poder. 

Representação 
Democracia representativa Exercício de um papel eletivo. 

Democracia direta Exercício de diferentes formas de participação. 

Extensão 
Democracia política Indivíduo considerado como cidadão. 

Democracia social Indivíduo considerado por seu status. 

Forma 
Democracia formal Forma de governo. 

Democracia substancial Conteúdo da forma de governo. 

Fonte: BOBBIO, 1999, p. 149-158, com adaptações nossas. 

 

Dentre as distinções apresentadas, a análise da democracia quanto à sua representação 

possui relevância para este estudo, pois compreende a complexidade desse regime na esfera 

do “papel eletivo” e nas “diferentes formas de participação” (BOBBIO, 1999, p. 157) ou, o 

que chamamos de representação/representatividade. 

Sobre este aspecto, em especial, mencionamos a obra de Zuccolotto e Teixeira, 

Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro (2011), na qual 
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interpretam a perspectiva da representatividade, fundamentados em Bobbio, adotando o 

seguinte prisma: 

[...] Bobbio (2000) destaca que os grupos, e não os indivíduos, são os 

protagonistas da vida política em uma sociedade democrática. A partir dessa 

afirmação, pode-se reconhecer que o modelo de Estado democrático fundado 

na soberania popular, idealizado à imagem e semelhança da soberania do 

príncipe, era o modelo de uma sociedade monística, mas a sociedade real, 

subjacente aos governos democráticos, é pluralista. Bobbio (2000, p. 36) 

destaca que a democracia moderna, nascida como democracia representativa, 

em contraposição à democracia dos antigos (democracia direta), deveria ser 

caracterizada pela representação política, isto é, “por uma forma de 

representação na qual o representante, sendo chamado a perseguir os 

interesses da nação, não pode estar sujeito a um mandato vinculado”. 

(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019, p. 11, grifo nosso). 

 

Os autores apontam o cerne da questão acerca do modelo de representatividade: a 

relação de interesses que legitimam a chegada ao poder de um determinado agente político 

pode condicioná-lo a atender aos anseios de sua base eleitoral, embora seu papel como gestor 

deva contemplar os mais diferentes aspectos ideológicos e sociais da vida em sociedade. 

(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019, p. 12). Indicam, por outro lado, que uma maneira de 

mitigar essa complexa relação no campo da representatividade democrática está nos “[...] 

mecanismos institucionais de pesos e contrapesos para a solução de conflitos” (idem), 

elementos fundamentais à democracia. 

Bauman e Bordoni esclarecem o sentido de democracia, cuja principal distinção 

ocorre “[...] entre o significado original de ‘democracia’ como ‘governo do povo’ (prevalência 

da maioria) e o significado que lhe atribuímos hoje: liberdade, igualdade e respeito às 

minorias”. (BAUMAN; BORDONI, 2016, p. 156). Esses ideais encontram seu lugar no 

conceito de cidadania e não necessariamente se vinculam à ideia de maioria (como propõe o 

significado stricto do conceito de democracia). 

Mondaini, em seu artigo O respeito aos direitos individuais, publicado na coletânea 

História da Cidadania, aponta como ocorre uma efetiva cidadania. Para o autor: 

 

[...] é preciso que, de uma vez por todas, as liberdades individuais sejam 

apropriadas como uma conquista universalmente válida, inserindo-se suas 

várias formas (liberdade de pensamento e expressão, liberdade de ir e vir, 

tolerância religiosa, habeas corpus, direito à privacidade etc.) no conjunto do 

patrimônio civilizacional mundial. (MONDAINI, 2018, p. 131). 
 

Hayek apontara, contudo, que a cidadania transita – por disputas de poder, que 

aparecem mais uma vez – entre as ideias conservadora e liberal, ao afirmar que: 
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Por sua própria natureza, um movimento conservador tende a defender os 

privilégios já instituídos e a apoiar-se no poder governamental para protegê-

los. A essência da posição liberal, pelo contrário, está na negação de todo 

privilégio, se este é entendido em seu sentido próprio e original, de direitos 

que o Estado concede e garante a alguns, e que não são acessíveis em iguais 

condições a outros. (HAYEK, 1990, p 17). 

 

Na fala de Hayek, observamos que a cidadania fica relativizada a partir de interesses 

que não são aqueles que se espera de um Estado garantidor de direitos. Naves, todavia, elenca 

novas possibilidades para o exercício da cidadania, compreendendo que “[...] o sentido de 

cidadania significa entender como se relaciona o indivíduo com o setor público. Qual o 

conceito moderno de atividade de interesse público, e como dela participa o governo nas suas 

múltiplas correlações com a sociedade?” (NAVES, 2018, p. 545). 

Estas respostas compreendem os limites que tangenciam a relação entre o papel do 

Estado, a sociedade, a economia, os interesses pelo poder e, por fim, e de fundamental 

importância para esta tese, a correlação do ente estatal com suas ações no âmbito da 

informação, em especial para a transparência. 

Reafirmando o que dissemos ao longo deste texto, informação e poder convergem ao 

longo do contexto histórico, o que pode criar um desvio de finalidade entre o Estado e suas 

atividades em favor de direitos humanos fundamentais, como a transparência com enfoque no 

cidadão. 

Discutindo as decisões de Estado (aqui restrito ao conceito de uma estrutura que 

responde pela ação política) a partir de uma visão de conveniência e oportunidade, Adam 

Smith, em sua clássica obra A riqueza das nações, afirma que: 

 

Durante algum tempo após a descoberta da América, a primeira pergunta dos 

espanhóis, quando chegavam a alguma costa desconhecida, costumava ser 

esta: há ouro e prata nas imediações? Conforme a informação que recebiam, 

julgavam se valia a pena estabelecer uma colônia ali ou se valia a pena 

conquistar a região. (SMITH, 1996, p. 415). 

 

Ou seja, a ação do Estado (desde a era colonial) e suas decisões avaliam as vantagens 

para si. E isto abre uma questão: como então este ente não vai sopesar o uso da informação 

como meio de poder, considerando que informar é colocar-se em xeque? Braman, em texto 

publicado em meados dos anos 1990 intitulado Horizons of the State: information policy and 

power, já apontava que “o Estado usa a política como instrumento de poder” (BRAMAN, 

1995, p. 1), usando também a informação como parte deste processo ideológico que ocupa 

uma agenda estratégica. 
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González de Gómez, em apresentação realizada durante a disciplina Regime de 

Informação, na Universidade Federal Fluminense explicitou que: 

Existe, assim, uma relação permanente entre as mudanças do Estado e o 

papel atribuído às políticas de informação. Consideradas primeiro como 

políticas menores (low politics), as políticas de informação passariam a ter 

um lugar preferencial nas agendas políticas dos Estados nacionais, quando 

foram consideradas de valor estratégico; para Braman, isso aconteceria entre 

os anos 1970 e 1980. (GONZÁLEZ DE GOMÉZ, 2017, notas de aula). 

 

Não obstante, como aponta González de Gómez, a importância da informação como 

estratégia nacional, desde 1970 (o que se ratifica quando remetemos a data que o plano da 

UNISIST foi criado pela UNESCO), até o final dos anos 1990, não representou avanço nas 

estruturas informacionais de diversos países, entre eles o Brasil. 

Muito pelo contrário, como aponta José Maria Jardim em sua clássica obra 

Transparência e opacidade do Estado no Brasil. O autor destaca o modo pelo qual algumas 

estruturas informacionais, quando apropriadas pelo Estado, foram categoricamente forjadas. 

 

A construção do discurso em torno da transparência do Estado não se 

plasmou, porém, em ações da gestão pública que superassem um elemento 

estrutural do Estado brasileiro: a sua opacidade informacional. Algumas 

estruturas informacionais forjadas sob o signo da transparência, forjadas no 

acidentado percurso do Estado nos últimos anos, pouco minimizam a 

dimensão histórica da sua opacidade informacional. O translúcido e o 

diáfano são dimensões reduzidas num Estado marcadamente opacizado. 

(JARDIM, 1999, p. 197). 

 

Esse processo direcionado à opacidade, pesquisado por Jardim já nos anos 1990, pode 

hoje ser representado pela má qualidade da gestão da informação ou dos elementos 

norteadores da mesma, ainda que existam recursos disponíveis de acesso em maior 

quantidade. 

Portanto, embora tenhamos uma Lei de Acesso à Informação, portais com informações 

de governo e um Arquivo Nacional criado em 1838 – com mais de 180 anos de existência –, é 

possível que não se sustente o preceito fundamental de qualidade – e, consequentemente, de 

eficácia, eficiência e, principalmente, efetividade – desses instrumentos. E, em não se 

sustentando, fere-se o centro de uma democracia: o direito fundamental à informação, 

estabelecido tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto em nossa Carta 

Maior. 

Esta compreensão vai ganhando cada vez mais relevância, à medida que entendemos 

que o domínio público está em declínio. Richard Sennet ratifica esse entendimento ao afirmar: 
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Os tempos modernos são frequentemente comparados aos anos em que o 

Império Romano entrou em decadência. Assim, como se supõe que a 

podridão moral enfraqueceu o poder de Roma para governar o ocidente, diz-

se que enfraqueceu o poder do Ocidente para governar o globo. (SENNET, 

2014, p. 15). 

 

O autor ainda afirma: “Por mais tola que seja essa ideia, ela contém um elemento de 

verdade. Há como que um paralelo entre a crise na sociedade romana após a morte de 

Augusto e a vida atualmente, no que diz respeito ao equilíbrio entre a vida pública e a vida 

privada” (idem). Destacamos que “dias atuais”, na perspectiva de Sennet, era o ano de 1974, 

quando lançou a obra O declínio do homem público, à qual fazemos referência. 

Por analogia, o declínio do papel público na realização de sua missão possibilita 

também a desconfiança sobre o sistema democrático, o que é ratificado por pesquisas 

recentes. Em estudo realizado sob o título Democracia, desconfiança política e insatisfação 

com o regime – o caso Brasil, José Álvaro Moisés e Gabriela Piquet Carneiro apontam que: 

 

A democracia brasileira está relativamente consolidada – a maior parte dos 

especialistas reconhece isso. Mas ela enfrenta uma situação paradoxal: 

apesar de o apoio ao regime democrático ser majoritário, quase dois terços 

dos brasileiros não confiam – em diferentes graus – em parlamentos, 

partidos, governos, tribunais de justiça, polícia e serviços de saúde e 

educação. (MOISÉS; CARNEIRO, 2010, p. 150, grifo nosso). 

 

Os autores mencionam ainda dois resultados relevantes da pesquisa que caracterizam a 

visão do brasileiro sobre a democracia: “a) [...] indiferença em face das alternativas a respeito 

do regime político; b) [...] a mediação das instituições tipicamente democráticas é pouco 

valorizada” (ibidem, p. 182). Esta caracterização, marcada pela indiferença e pela 

desvalorização do poder público, pode se dar por uma falta de legitimidade institucional-

moral do processo político, como prega Manuel Castells em sua obra Ruptura (2018). 

Castells afirma: “Nossa construção da realidade e, por conseguinte, nosso 

comportamento e nossas decisões dependem dos sinais que recebemos e trocamos nesse 

universo” (CASTELLS, 2018, p. 26). “A política não é uma exceção a essa regra básica da 

vida na sociedade-rede na qual entramos em cheio” (idem), complementa o autor. 

Mas, como pontuamos nesta seção, discutir Estado não é algo simples. Envolve 

entendê-lo para além de uma entidade ou sujeito, mas, sim, compreendê-lo como um aparelho 

que é repressivo e, ao mesmo tempo, ideológico, circundado de interesses e de um poder sem 

precedentes e cujo limite, certamente, é a vigilância. E, para se ter vigilância, é necessário 

contar com um Estado que se paute pela “boa governança pública das informações”, 
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disponibilizando-se para que a sociedade exerça seu legítimo controle social, o que poderia se 

desenvolver através de um sistema de transparência qualificado e à altura das boas práticas 

gerenciais e de governança. 

Frisamos, ainda, que o estudo do Estado como aparelho ideológico não balizaria hoje, 

com tantos mecanismos para ampliar o seu discurso eufemístico, uma avaliação ideal sobre 

como tem se dado a gestão da informação no âmbito das discussões que aprofundam a 

transparência pública. Ainda mais se considerarmos que o segredo é a essência do poder, 

como pregou Bobbio: “Durante séculos o uso do segredo foi considerado essencial para a arte 

de governar” (BOBBIO, 2015, p. 43). 

No entanto, se, do ponto de vista ideológico, seria um percurso complexo, por outro, 

ao reconhecermos seu papel de articulador de políticas públicas e a relevância de sua atuação 

para as democracias, é possível reconhecer no Estado um agente fundamental na discussão 

sobre a informação. Rodríguez Zepeda, nos Cuadernos de Transparencia, publicação do 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), traz uma reflexão sobre este 

papel: 

[...] o verdadeiro conhecimento é um valor coletivo e que o Estado tem a 

obrigação de facilitar a sua divulgação. Essa premissa é, sem mais, uma das 

heranças do Iluminismo para a vida social do presente. Sobre esta 

perspectiva, seria atribuição do Estado, de acordo com um direito 

necessário à informação, oferecer aos cidadãos, como um benefício social 

universal, informações política, social e cultural valiosas. Essa visão do 

direito à informação vai além dos critérios liberais, segundo os quais apenas 

o Estado deve tornar suas ações e informações transparentes, e é formulado 

como um princípio republicano que, junto à publicidade do governo, tente 

desenvolver educação e ilustração para os cidadãos. (ZEPEDA, 2008, p. 55-

56, tradução e grifos nossos). 

 

Por este motivo, valorizamos nesta pesquisa a análise das ações de informação 

possibilitadas pelo Estado, em que pese toda sua conjuntura controversa, a partir dos 

instrumentos de acesso informacional que este ente disponibiliza para os cidadãos, buscando 

naqueles avaliar medidas objetivas e trazendo sobre as mesmas ponderações críticas que 

qualifiquem a discussão. 

Analisamos, então, de modo concreto, os dois polos fundamentais: o Estado – como o 

criador e gerenciador de ações de informação - e como o cidadão (elemento-chave do 

conceito de cidadania) tem possibilitadas as condições de apropriar-se dos diferentes serviços 

de informação. Dessa forma, a existência de um espaço entre esses polos, como um vácuo, 

precisa ser questionada frente às múltiplas possibilidades que podem levar ao aparelho estatal 

a assimetrizar essas ações.  
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É neste vácuo que estão representados os instrumentos de acesso à informação que 

necessitam ser cautelosamente analisados e avaliados. Malin já concordava com esse 

entendimento quando afirmou: o “ambiente de informações, expresso em uma visão integrada 

do político, do gerencial e do tecnológico, estará refletindo essa hegemonia, e o diagnóstico 

dos recursos de informações será um testemunho desta disposição de poder” (MALIN, 2003, 

p. 125). 

Logo, a questão do papel do Estado no estudo da transparência está em reconhecermos 

em que medida este ente, diante do poder que exerce, vem agindo pautado pelos elementos 

democráticos garantidores do acesso à informação. Em especial, por reconhecermos que 

existe um monopólio exercido no campo da informação pública.  

Considerando que entendemos ser papel do Estado a logística apropriada ao acesso à 

informação e a promoção da transparência, temos em foco esse agente singular: um complexo 

formado por diferentes instituições (governo, servidores, forças armadas) que excutam as 

políticas públicas que devem se desdobrar em ações práticas a serviço de uma nação. 

Assim sendo, o Estado, como observado nesta discussão, pode ser visto a partir de 

múltiplas configurações. Buscando demarcar nosso entendimento, em particular, 

compreendemos, como Estado, um ente formado por um conjunto de instituições prestadoras 

de serviços públicos, administrado por um governo, com transitoriedade e matizes ideológicas 

diversas, que coexiste a um equilíbrio democrático de poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), contando, por sua vez, com a administração pública para a execução das políticas 

públicas que refletem a governança pública da informação adotada num dado contexto 

institucional, social, econômico e político. 

Observamos, por fim, que a transparência e sua efetividade dependem de como o 

sistema público, estruturado sob a égide do poder de Estado, vem gerenciando o acesso 

informacional. É necessário, portanto, discuti-lo e avaliá-lo objetivamente, a partir dos 

instrumentos e recursos que o estruturam.  

Afinal, com base na teoria até agora disposta, entendemos ser estes um dos eixos 

investigativos que viabilizam compreender os elementos que possibilitam e limitam o 

direcionamento adequado da gestão da informação em posse do poder público, no intento de 

atingir os níveis ideais de transparência pública, conforme proposta apresentada na subseção 

em sequência desta tese.  
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2.3 Transparência, informação e “dispositivos de acesso” 

 

O que até o momento chamamos de “instrumentos”, “instrumentais” e “recursos”, 

agora passa a ser concebido como o conceito de “dispositivo de acesso à informação”, 

extremidade mais próxima da sociedade, que tem como influência outros três elementos, já 

apresentados na pesquisa, que entendemos como constituintes de um modelo de Estado 

democrático que reconheça e efetive um processo institucional de transparência: 1) a 

governança pública da informação, na perspectiva da adoção de princípios direcionados ao 

acesso; 2) as políticas públicas de informação, na concepção de diretrizes criadas para 

resolver demandas públicas por acesso; e 3) a gestão pública da informação, 

operacionalizadora da ação estatal, que se traduz no cumprimento das medidas de acesso. 

É através desse dispositivo que reconhecemos ser possível garantir, propiciar ou 

pavimentar à sociedade o acesso, quando a última almeja usufruir da informação em posse do 

poder público. Assim, “dispositivos” seriam as possibilidades formais instituídas que, quando 

instadas, homologam, proporcionam e articulam ações direcionadas ao cumprimento do 

direito fundamental de acesso à informação, aumentando ou diminuindo a transparência 

pública, a depender de como estão previamente configurados para atender as finalidades para 

as quais existem. 

O conceito de “dispositivo” adotado nesta tese se estruturou em diferentes autores. 

Dentre eles, citamos os estudos de Foucault, em especial, na definição atribuída no clássico 

Microfísica do poder. Nesse sentido, o filósofo francês assim define este conceito: “Por esse 

termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais filantrópicas” 

(FOUCAULT, 2012b, p. 364). Nessa perspectiva, o autor define dispositivo como: 
 

Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo 

é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, 

gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir entre esses 

elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como 

programa de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que 

permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda; pode 

ainda funcionar como reinterpretação dessa prática, dando-lhe acesso a um 

novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes elementos, discursivos 

ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações 

de funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, 

entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado 

momento histórico, teve como função principal responder a uma 

urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante. 

(FOUCAULT, 2012b, p. 364-365, grifos nossos). 
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Compreendemos, a partir da visão de Foucault, que um dispositivo corresponde a uma 

malha que envolve diferentes elementos sociais, discursivos e não discursivos. Estes 

elementos coexistem num espaço complexo, por vezes de interesses antagônicos, e com uma 

ação contestadora ou de oposição marcante. Esta característica, por sua vez, pode vir 

acompanhada de interesses dos mais díspares, ainda que o discurso se apresente por 

justificativas plausíveis, que se engendram pela sociedade diante de um contexto histórico e 

político estabelecido. O conceito determina atender a uma urgência, que, no caso desta 

pesquisa, está atrelada à necessidade de prover a informação pública que é um elemento-

chave para a democracia representativa. 

No intuito de ampliar essa compreensão, recorremos a Giorgio Agamben que, ao 

discutir o significado do conceito de “dispositivo”, apresenta as concepções adotadas por 

vocabulários franco-linguísticos: 

 

Se agora nos voltarmos para a definição do termo “dispositivo” encontrado 

nos dicionários franceses de uso comum, encontraremos essa distinção entre 

três significados: 1) Um senso jurídico estrito: “O dispositivo é a parte de um 

julgamento que contém a decisão em oposição aos fundamentos”, isto é, a 

parte da sentença (ou da lei) quem decide e dispõe. 2) Um significado 

tecnológico: “A maneira como são organizadas as partes de uma máquina ou 

mecanismo e, por extensão, o próprio mecanismo”. 3) Um significado 

militar: “O conjunto de meios disponíveis de acordo com um plano”. 

(AGAMBEN, 2011, p. 253, tradução e grifo nossos). 

 

Dentre as perspectivas apontadas por Agambem, salientamos o “significado militar”: 

instrumentos que são concebidos para atender a um objetivo. Ou seja, dispositivo como uma 

interpretação do elo entre o que se tem planejado e o que se quer atingir, em consonância às 

práticas adotadas pelo Estado, em especial sua governança, suas políticas e gestão. E é nestas 

que temos uma característica nuclear dos dispositivos para esta pesquisa: sua existência, 

concepção e instrumentalização são uma forma de atender a um objetivo que, neste caso, seria 

possibilitar o acesso à informação. 

Já na compreensão de Gilles Deleuze, a partir de seus estudos centrados em Michel 

Foucault, dispositivos são “em primeiro lugar, uma espécie de novelo ou meada, um conjunto 

multilinear”. O autor destaca que o conceito “é composto por linhas de natureza diferentes e 

essas linhas do dispositivo não englobam nem delimitam sistemas homogêneos por sua 

própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam 

processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se afastam uma 

das outras” (DELEUZE, 1990, p. 1). 
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Deleuze ressalta a não linearidade do conceito de dispositivo. No entanto, observa que 

as diferentes direções não impedem que sejam trabalhados por aproximação, a qual se dá pela 

atividade do dispositivo que, nesta pesquisa, se constitui como um avizinhamento de funções 

análogas: elementos que propiciam ações de acesso à informação. 

Wilke e Jardim (2006, p. 9), no texto Dispositivo de Informação Contemporâneo: 

Considerações Preliminares para uma arqueogenealogia do horizonte informacional em 

nossa contemporaneidade, discutem o conceito de dispositivo em Foucault e traçam um 

panorama conceitual preliminar sobre o qual vinculamos ao uso do termo nesta pesquisa. 

Assim sendo, para esses autores, o dispositivo, no âmbito da informação, seria: 

 

a consolidação da informação como um objeto que tem sido abordado em 

distintas áreas de conhecimento; a consideração da informação como um 

elemento importante no quadro internacional da divisão do trabalho e do 

capital; a constatação da informação como moduladora de um modo 

contemporâneo de ser (WILKE e JARDIM, 2006, p. 9, grifo nosso). 

 

Acerca do exposto pelos pesquisadores que nos antecederam na discussão, e em 

relação a discussão de Foucault, compreendemos que o “modo de ser” informacional depende 

da configuração que o dispositivo, em seu lócus conceitual (legislação, tecnologia e arquivos), 

nos leva a interpretar que o mesmo impacta na transparência. 

Nesse sentido, adotamos nesta tese o conceito de “dispositivo” como elemento 

responsável por promover e possibilitar, a partir de sua configuração, o acesso à informação. 

Isto pode se dar através da legislação de acesso, das tecnologias utilizadas e até pela 

configuração de diferentes instituições que possuem papel central nessa discussão, como 

aquelas relacionadas à gestão de documentos ou à auditoria de dados públicos. 

Já o conceito de “acesso à informação”, que completa essa noção fundamental à 

pesquisa, é oriundo da compreensão constitucional brasileira a partir de três premissas: 

 

QUADRO 18: Premissas constitucionais do acesso à informação no Brasil 

PREMISSAS IDENTIFICADAS TRECHO CONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE 

Acesso como direito. 

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado” (CRFB, 1988). 

Acesso como garantia de participação. 
“Acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo” (CRFB, 1988). 

Acesso como estratégia. 
“Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem” (CRFB, 1988). 

Fonte: CFRB, 1988, com adaptações nossas. 
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O acesso à informação como direito se traduz no movimento destinado à sociedade e 

direcionado a garantir que as informações sob a tutela da Administração Pública possam ser 

divulgadas a toda coletividade, que deve poder participar dela em igualdade de condições. 

Logo, o acesso à informação como participação faz parte desse encadeamento, pois envolve 

a oportunidade de se permitir que a sociedade colabore na criação de diretrizes 

informacionais, que afetam interesses que extrapolam os limites estatais. Por fim, o acesso à 

informação como estratégia se reflete na necessária articulação de esforços por parte do 

Estado para cumprir aquilo que o mesmo definiu como seu papel na Constituição, devendo, 

para tanto, planejar-se para atendê-lo, buscando dispor de recursos (materiais e humanos) e 

colocando o tema em sua agenda de interesse com a finalidade de seu cumprimento com a 

máxima efetividade. 

Para Martins, é possível compreender o acesso à informação pública, de modo lato 

sensu, como: “[...] o direito que tem toda pessoa de receber informações em poder do Estado 

sobre qualquer assunto. O conceito é parte essencial das diretrizes de um governo aberto, que 

propõem processos e procedimentos governamentais mais transparentes” (MARTINS, 2011, 

p. 233). A autora explicita ainda os diferentes termos para descrever esse direito basilar: 

“liberdade de informação, direito à informação, direito de saber e acesso à informação”, 

correspondendo todos estes a “um direito chave e estratégico para a realização de muitos 

outros direitos humanos” (idem). 

Assim, o conceito “dispositivo de acesso à informação” reflete uma possibilidade 

teórica, onde reconhecemos agrupamentos de estruturas institucionais como intermediários 

essenciais à efetivação do acesso às informações que devem ser garantidas pelo poder 

público, através de seus serviços destinados à sociedade. Estes dispositivos estão vinculados a 

elementos da administração pública já apresentados e discutidos nesta tese, no âmbito do 

papel do Estado, conforme figura a seguir. 

 

FIGURA 8: Possibilidade de encadeamento da governança aos dispositivos de acesso 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Esta figura 8 tem o objetivo de demonstrar um encadeamento ideal (no escopo da 

gestão informacional), através do qual os princípios e valores da “governança pública” (dentre 

eles a transparência) são condutores das demais ações subsequentes. Assim, a qualidade das 

“políticas públicas”, que deveriam ser pautadas pelos postulados da “boa governança” (nível 

anterior), traduzem as escolhas de atuação para a obtenção de uma situação ideal e cuja 

implementação se desenvolve no nível da gestão pública. É então que, no contexto de ações 

direcionadas ao acesso informacional, emerge a figura do dispositivo, correspondente ao 

elemento institucional que tem o condão de ofertar à sociedade o acesso à informação. Em 

alusão a esta última análise, a figura 9 a seguir elucida como o encadeamento da figura 8 

(acima), a partir do “dispositivo de acesso à informação”, pode (ou não) possibilitar a 

efetividade da transparência, constituindo-se em um elemento determinado pelos contextos 

histórico (períodos mais democráticos ou não) e social (agrupamento social em condições de 

acesso e interpretação). 

 

FIGURA 9: Como os dispositivos influenciam a relação opacidade x transparência 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Observamos, na figura 9, que a relação entre opacidade e transparência terá contornos 

variados (níveis ou graus) da transparência de acordo com a configuração proposta para os 

diferentes “dispositivos de acesso à informação”, entre eles aqueles relacionados à legislação, 

à tecnologia e aos arquivos, como demarcamos como recorte nesta tese. Essa variação 

depende da capacidade que estes recursos têm em possibilitar o acesso à informação, que é o 

caminho mais largo para a garantia de uma transparência efetiva. 

É bem verdade que a questão da transparência não está circunscrita ao seu polo 

imediatamente antagônico: a opacidade. Isso resta claro da incursão teórica realizada na seção 

onde discutimos transparência, seus conceitos, contextos e abordagens. No entanto, nesta tese, 

abarcamos a concepção à qual Jardim fez referência em sua tese de doutorado, marco para a 

discussão científica no país. 
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Com isso, é possível perceber que a ideia de dispositivos é consubstanciada também 

pelos obstáculos (possibilidades x limitações) que se impõem nas ações direcionadas à 

transparência, dentre elas: a desvalorização dos arquivos públicos; a inviabilização da 

participação de atores nas discussões sobre o acesso à informação; a criação e 

disponibilização de meios de acesso à informação sem a colaboração do usuário; a 

inexistência de rigor em procedimentos de gestão para a garantia do acesso. Essa realidade, 

aqui exemplificada, foi sendo apontada a partir de estudiosos que nos antecederam e cujas 

questões favorecem uma inquietação acerca do que defendemos como “dispositivos de acesso 

à informação”. 

Jardim (2011, p. 211), em estudo intitulado Obstáculos à construção de políticas 

nacionais de arquivos no Brasil e na Espanha: uma abordagem teórico-metodológica de 

análise comparada, conclui, meses antes da promulgação da Lei de Acesso à Informação, que 

“Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação – ou especificamente dos 

arquivos – não resulta necessariamente na constituição de uma política pública arquivística ou 

informacional”. Temos, portanto, a relevante conclusão do pesquisador, apontando a 

inconsistente e equivocada interpretação do sentido de política pública, em âmbito 

arquivístico, que teria o condão de colaborar para o acesso à informação. 

Já Malin (2013, p. 9) questiona, em período posterior à promulgação da LAI, no artigo 

Interessados e interesses no regime de acesso à informação pública no Brasil, “quais vetores 

de forças sustentarão a ousadia da lei brasileira? Como o espaço das informações que se 

constituem e circulam na zona de relação entre o Estado e a Sociedade será alterado? Em qual 

sentido e com qual profundidade? Quem serão os stakeholders e seus interesses?”. A proposta 

evidenciou, em especial, como a relação entre os atores de interesse e a nova configuração 

normativo-informacional que se estabelecia se plasmaria no conjunto da sociedade, apontando 

indagações complexas e fruto de muita discussão acerca do período da recente legislação de 

acesso brasileira. 

Na mesma direção, Oliveira (2014, p. 37), em artigo intitulado O lugar dos arquivos 

após a Lei de Acesso à Informação: uma perspectiva do cenário do poder público federal, 

afirma que a “LAI é um instrumento importante de controle, e que oferece uma oportunidade 

única para que todos exerçam a sua cidadania e para que o Estado preste contas à sociedade”. 

Entretanto, a pesquisadora pontua a necessidade de melhorar as ferramentas disponibilizadas 

pelo normativo, dentre elas o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), buscando uma “[...] 

forma de oferecer mais autonomia ao cidadão” e “[...] assegurar que os relatórios gerados 

traduzam uma realidade mais próxima do que está aparentemente mobilizando a população”. 



159 

E afirma que, diante da possibilidade da “[...] generalidade, podemos perder o real foco do 

solicitante” (o cidadão). Nessa perspectiva, a autora explicita limitadores ao acesso 

informacional, quando identifica um escopo precário para garantir a efetividade dos processos 

direcionados à informação. 

Por igual linha, Rodrigues, em pesquisa intitulada Identificação como requisito 

metodológico para a gestão de documentos e acesso a informações na administração pública 

brasileira, destaca dificultadores ao pleno estabelecimento do acesso à informação 

relacionados a elementos mínimos de um arquivo, destacando muitos “[...] desafios impostos 

para a plena aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação pública no Brasil” (RODRIGUES, 

2015, p. 78, grifo nosso).  

Cordeiro (2010, p. 241), em texto intitulado Análise e representação dos conteúdos de 

imagem para o acesso à informação, também menciona a abrangência da discussão sobre 

informação, quando elucida: “A preocupação com o tema do acesso à informação pode ser 

abordada sob diferentes enfoques e perpassa as várias especialidades da Ciência da 

Informação”, indicando um rol amplo de possibilidades para o estudo do assunto desta tese. 

Matos (2012, p. 27), ao discorrer sobre A evolução dos arquivos e do conhecimento 

em Arquivologia, defende “[...] a importância e o papel da instituição arquivística e suas 

formas de se organizar, reconhecidas  como  decisivas  para  a  produção  do  conhecimento  

em  arquivologia  e,  mesmo, sua renovação e transformação” atribuindo, em mais uma 

pesquisa, valor às instituições que balizam o processo de acesso, como é o caso dos arquivos 

públicos. 

Os autores supracitados, por perspectivas das mais diferentes, em algum grau 

questionam e reconhecem a importância do “estado das coisas” no campo do acesso à 

informação, quer seja pela perspectiva da comparação de realidades (JARDIM, 2011), do 

impacto para a sociedade e seus diferentes atores de interesses (MALIN, 2013), do lugar do 

usuário na nova configuração normativo-institucional estabelecida (OLIVEIRA, 2014), dos 

requisitos essenciais aos elementos mínimos para a gestão de documentos, origem da 

informação (RODRIGUES, 2015), na vinculação entre o campo imagético para o acesso à 

informação (CORDEIRO, 2010) ou no reconhecimento da organização arquivística como 

propulsora do conhecimento informacional (MATOS, 2012). 

Nesse mesmo sentido, em artigo intitulado Casa de ferreiro, espeto de pau? O acesso 

à informação na CGU, publicado nos anais do XIX Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ciência da Informação, Oliveira e Silva (2018, p. 3189-3210) discutiram um dos órgãos 

centrais para o acesso à informação no país – a Controladoria-Geral da União (CGU) –, que 
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tem por finalidade o monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, mas que 

vem perdendo capacidade de atuação, como apontou o estudo. 

Um indicador demonstra que a instituição, que foi designada para zelar pela 

transparência e pelo acesso, está sendo deteriorada silenciosamente. A pesquisa apontou a 

redução do orçamento para a ação “0002 - Ações de Prevenção à Corrupção e de Promoção 

da Transparência Governamental”, desde o ano de 2013, conforme tabela e gráfico a seguir: 

 

 

TABELA 1: Orçamento CGU 2011-2018 – Ações para a transparência governamental (em R$) 
 

Ano Órgão 

Orçamentário 

Plano 

Orçamentário 

Projeto de 

Lei 

Dotação 

Inicial 

Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago 

2013 

37000 - 

Ministério da 

Transparência 

e CGU  

0002 - Ações 

de Prevenção à 

Corrupção e de 

Promoção da 

Transparência 

Governamental  

10.907.337,00 10.792.545,00 5.623.299,00 4.863.315,54 4.546.390,17 4.545.087,17 

2014 7.518.039,00 7.518.039,00 4.216.246,00 4.219.079,89 2.829.562,77 2.829.562,77 

2015 6.119.586,00 5.849.371,00 3.264.837,00 3.171.731,12 2.310.093,71 2.310.093,71 

2016 7.036.451,00 5.834.000,00 1.700.000,00 1.695.091,66 1.471.681,70 1.471.681,70 

2017 4.778.432,00 4.677.552,00 1.108.059,00 1.035.316,17 925.190,83 925.190,83 

2018 1.200.000,00 1.009.083,00 2.079.083,00 1.751.249,69 931.796,12 931.299,27 

Total 
  

37.559.845,00 35.680.590,00 17.991.524,00 16.735.784,07 13.014.715,30 13.012.915,45 

Fonte: Painel do Orçamento Público Federal (OLIVEIRA; SILVA, 2018, p. 3203). 

 

Essa ação, paulatinamente reduzida, afronta o planejamento de ações que possam 

evitar processos corruptivos nas instituições fiscalizadas pela CGU, bem como inviabiliza que 

o órgão privilegie atividades direcionadas à promoção da transparência administrativa, sendo 

esta notoriamente uma missão do órgão. Ainda que possamos reconhecer que, na última 

década, vários órgãos (de diferentes áreas) tenham perdido orçamento, ao restringir a 

capacidade de atuação no âmbito da transparência não se está economizando, mas, em 

realidade, fomentando a possibilidade de se aumentar o descontrole sobre recursos públicos, 

cujos prejuízos em médio e longo prazos serão mais custosos à administração pública. 

 

GRÁFICO 1: Orçamento para as ações de transparência – CGU (2013-2018) 

 

Fonte: Painel do orçamento público federal (OLIVEIRA; SILVA, 2018, p. 3204). 
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Observa-se que, entre o orçamento estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA) e 

o que se executou, em 2018, persistem contingenciamentos governamentais, o que aponta 

para um ambiente cujas ações direcionadas à transparência são inviabilizadas quando da 

análise da relação planejamento-execução do orçamento. “Este cenário, que perpassa muitas 

instituições do executivo federal, denota um total descompromisso por parte dos governos 

com suas instituições”, afirmam Oliveira e Silva (2018, p. 3204). 

Logo, “consideradas a capilaridade e a abrangência da CGU, os valores de orçamento 

disponibilizados ao órgão frustram toda e qualquer expectativa de um ambiente 

efetivamente direcionado ao pleno acesso às informações governamentais” (ibidem, grifo 

nosso). 

Em um segundo trabalho, intitulado Transparência pública no Brasil: o contexto 

ideológico à luz dos conceitos de Sociedade do Espetáculo e Regimes de Informação (2018), 

apresentado e publicado nos anais do VII Seminário Hispano-Brasileño de Investigación en 

Información, Documentación y Sociedad, Oliveira, Silva e Sobral discutem “um clima de 

eufemismo relacionado à transparência”.  

No texto, os autores utilizam uma comparação entre o investimento qualitativo feito 

em tecnologia (em portais de governo) e o comparam com a situação do Arquivo Nacional 

(ambos reconhecidos como elementos-chave para o acesso e a transparência), que convive 

com grandes problemas de ordem orçamentária, estrutural e política. Nessa perspectiva, 

Oliveira, Silva e Sobral, em suas considerações finais, elucidam que: 

 

Embora se tente seduzir a população com a ideia de que um governo que 

utilize as ferramentas de comunicação e informação, e que fomenta a 

tecnologia digital, é mais acessível, nesta pesquisa verificamos que o 

investimento em tecnologia não assegura que a informação estará disponível 

para todos. Por outro lado, a falta de apoio político e um lugar de pouca 

visibilidade na estrutura administrativa e desprestígio produzem prejuízo no 

desenvolvimento institucional e na promoção dos arquivos, entre eles o 

maior deles. Em um Estado democrático, deve ser garantido o direito ao 

cidadão de ter acesso aos documentos que foram produzidos por seus 

governantes ou por aqueles que receberam a tarefa de executar as ações em 

prol do bem comum e do interesse público. A possibilidade de 

accountability é um direito genuíno na democracia. O cidadão deve ter 

acesso ao processo de identificação e de pertencimento. A herança cultural é 

também um direito da sociedade. Os arquivos têm historicamente essa 

função social. Nos arquivos públicos, é que encontramos as fontes seguras 

que representam os governos. Falar em acesso e em transparência sem 

incluir a gestão de documentos e os arquivos é empobrecer o Estado, 

colocando em risco a cidadania. (OLIVEIRA; SILVA; SOBRAL, 2018). 
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Sinalizam-se, no último texto, mais questões que vão frustrando e inviabilizando a 

possibilidade de transparência, em especial as decisões de autoridades que não se esmeram 

por um processo de valorização equânime dos diferentes meios (dispositivos) garantidores do 

acesso. 

É importante que se registre, por exemplo, que a chamada “Lei da Transparência”, ou 

“Lei de Acesso à Informação”, no âmbito normativo do país, é também um dos instrumentos 

que podem evitar essa possibilidade. Zancaner afirma, nesse sentido, que a LAI põe “[...] fim 

não só aos anos de chumbo da ditadura militar, mas, também, a uma cultura segregadista em 

que os verdadeiros detentores da soberania se tornavam os últimos a tomar conhecimento de 

notícias importantes para o país” (ZANCANER, 2015, p. 31). Essa perspectiva contempla a 

importância e a relevância dos diferentes instrumentos de acesso, como uma normativa 

garantidora de direitos e asseguradora de um não reencontro com passados antidemocráticos. 

É neste interesse que o conceito de “dispositivo” é considerado nesta pesquisa, pois, 

ao reconhecermos seu papel no processo de acesso, podemos desdobrá-lo em análises críticas 

que possam reforçar sua importância; quando não, contribuir para sua melhoria. O dispositivo 

é um agente a ser acionado para a demanda de informação e, ao se recorrer a ele, o mesmo 

tem que estar pronto (em condições) para promover o acesso e garantir a transparência. 

O estado da arte sobre a transparência pública exige que se compreenda como os 

recursos de informação estão se dispondo no processo de acesso à informação ao qual o 

cidadão tem direito. Assim, ao envolvermos um elenco de possibilidades de análise, 

encontramos nesta proposta conceitual um percurso capaz de mapear se a garantia da 

publicidade dos dados de governo está assegurada nesses dispositivos de naturezas normativa, 

digital e documental.  

Com isso, através da análise desses elementos ou objetos, poderemos ter indicadores 

qualitativos acerca das condições do Estado brasileiro em proporcionar ao conjunto social 

meios para a efetividade da transparência pública, o que acreditamos não estar logrando êxito. 

No caso brasileiro, essa visão, como provocado nesta pesquisa, pode se relacionar com 

a configuração do Estado – cujo direcionamento vem indicando a existência de “dispositivos 

de acesso à informação” com efetividade limitada para o processo de transparência pública – 

numa resposta mais política, como mencionamos em nosso pressuposto de partida nesta 

pesquisa. Dentre eles, salientamos três perspectivas de interesse, já mencionadas: legal-

informacional, tecnológico-informacional e arquivístico-informacional, cujas abordagens 

passamos a detalhar na próxima seção. 
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3 OS DISPOSITIVOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

É dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão (art. 5º da Lei nº 12.527/2012). 

 

Esta seção é dedicada a aprofundar os “dispositivos de acesso à informação” e suas 

ramificações. Como o conceito propõe, não se trata de um único meio de acesso à informação, 

mas, sim, de vários. Dentre eles, como recorte para esta pesquisa, apresentamos como a 

legislação brasileira se insere nesse contexto, representando um elemento para a perspectiva 

“legal-informacional” (subseção 3.1). Na mesma direção, abordamos a tecnologia, na figura 

de sistemas digitais públicos, como um processo que favorece o acesso à informação, 

culminando no que identificamos como “tecnológico-informacional” (subseção 3.2). Por fim, 

discutimos o elemento “arquivo público” como base do acesso à informação, apontando como 

este, através do conceito de “gestão de documentos”, pode contribuir para a transparência que 

pode ser ofertada pelas diferentes dimensões do chamado dispositivo “arquivístico-

informacional” (subseção 3.3).  

 

3.1 Legislação como dispositivo de acesso à informação  

 

Para alguns países (dentre eles o Brasil), a legislação é um requisito relevante para a 

manutenção das prerrogativas de um estado democrático de direito. O ordenamento jurídico 

de um Estado-Nação necessita de fundamentos normatizadores para a regulação da vida em 

comunidade e para esclarecer os limites que envolvem os agentes e seus diferentes papéis em 

nossa sociedade. 

O Brasil tem um escopo normativo amplo, em especial uma Constituição Federal que 

é referência em muitos assuntos, dentre eles aqueles que dizem respeito às garantias 

individuais e coletivas. Mas ter normativos não é, necessariamente, garantia de efetividade do 

que se estabeleceu no documento legal. Por outro lado, consideradas as peculiaridades de 

nossa cultura, pautada no formalismo, e o contexto de nossa formação histórica e social, 

aquela passa a ser um instrumento empírico relevante. 

Com relação ao acesso à informação e à transparência, o país, desde o marco 

constitucional, parece vir evoluindo, apresentando instrumentos legais, como se depreende do 

Apêndice B, no qual detalhamos o levantamento realizado nesta pesquisa sobre a legislação 
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brasileira. Nele, observamos que, embora a Lei de Acesso à Informação seja o centro 

regulador da transparência no Brasil (usualmente referenciado), depreendemos que o país 

tomou, aos poucos, diferentes medidas direcionadas ao acesso.  

Por exemplo, citamos o estabelecimento da obrigatoriedade de informar o depósito do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao empregado, fato ocorrido com o advento 

da Lei nº 12.692, de 24 de julho de 201276, permitindo que o cidadão interessado soubesse se 

o empregador recolhia tal benefício relevante. Entendemos, assim, que o acesso à informação, 

do ponto de vista legal, abrange outros normativos que compõem nosso conjunto legislativo. 

Legislação é o conjunto de leis, decretos e outros normativos de um país. Segundo o 

dicionário eletrônico Aulete, significa: “Conjunto das leis de um país ou de algum ramo do 

direito. Conjunto das leis que regulam certa matéria. A ciência do direito, das leis. Ato de 

legislar” (AULETE, 2019). 

Corresponde a um conjunto de normas de natureza jurídica de um país que se atrelam 

a diferentes campos de atividades, definindo, determinando e regulando uma série de atos e 

ações para a vida em sociedade. Segundo Urbano: 

 

A lei na teoria do Estado e do Direito antecede a ideia de Poder Legislativo. 

Do período pré-socrático até Aristóteles, a ideia de lei era ligada ao seu 

sentido material: “as leis verdadeiras são as leis boas e justas dadas no 

sentido do bem comum”77. Esse significado da lei a acompanharia ao longo 

da história. De acordo com São Tomás de Aquino, a “lei é uma ordenação 

racional, dirigida no sentido do bem comum e tornada pública por aquele 

que está encarregado de zelar pela comunidade78. (URBANO, 2014, p 123). 

 

O autor supra, em seu artigo que discute o processo legislativo e a qualidade das leis, 

discorre ainda sobre a perspectiva histórica da concepção dada as leis. Com base em seu 

percurso teórico, apresentamos a seguir quadro com as concepções mais relevantes 

apresentadas pelo autor, com o uso de respeitados pensadores: 

 

 

 
76 Alterou a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 (Seguridade Social), fazendo constar o art. 32: “comunicar, 

mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores 

recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS” e o art. 80: “enviar às empresas e aos seus segurados, 

quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições”, ações que, de 1991 a 2012, 

inexistiam. 
77 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 713 

(referências relatadas por Urbano, autor do trecho). 
78 Idem. 
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QUADRO 19: Concepções históricas de “Lei” a partir de grandes pensadores 

PENSADOR CONCEPÇÃO DE “LEI” 

De Sócrates a Aristóteles Leis que buscam o “bem comum”. 

São Tomás de Aquino Leis como atos racionais, também destinadas ao “bem comum”. 

Hobbes Leis oriundas a partir de quem tem o poder. 

John Locke Leis como meio de impedir o arbítrio do poder superior. 

Montesquieu Leis em separado a partir da clássica divisão de poderes. 

Rousseau Leis como instrumento de prescrição a todos os indivíduos. 

Fonte: Urbano (2014, p. 125-126). Elaboração do quadro: autor. 

 

Urbano (2014) traça um contexto histórico sobre o qual é possível perceber a 

relevância das leis e de seu conjunto (legislação) de modo lato sensu. Afinal, estas são 

reconhecidos instrumentos para legitimar o “bem comum”, para refletirem o poder de um 

governo e para arbitrarem sobre diferentes questões, com prismas e interesses dos mais 

diversos, além de representar um meio pelo qual a sociedade tem as referências para o 

convívio em comunidade, que, por vezes, a compreende tão somente como “lei”. 

Embora o senso comum costume entender que a ampla maioria dos normativos se 

encaixa como “lei”, em realidade, existem diferenças e subordinações entre os atos que 

fundamentam o corpus legislativo no Brasil e fora do país. Esta subordinação é chamada, no 

campo das ciências jurídicas e sociais, de Hierarquia das Leis ou “Pirâmide de Kelsen”, como 

ilustrado na figura a seguir: 

 

FIGURA 10: A Pirâmide Normativa de Hans Kelsen 

Fonte: https://gulart.adv.br/a-lei.html. Acesso em: 01. set. 2019. 

 



166 

A configuração da figura 10 explicita o processo legislativo brasileiro, definido em 

conformidade ao artigo 59 da CRFB/1988. 

Nela, observamos que a Constituição Federal (CF) é o nível mais extremo da 

hierarquia, correspondendo ao principal exemplar normativo do país. Segundo Fulgêncio, a 

Constituição “é um complexo de normas escritas, através das quais são organizados e 

disciplinados os poderes públicos e assegurados os direitos individuais” (FULGÊNCIO, 2007, 

p. 150). Na sequências, observamos: as Emendas à Constituição (EMC), que consistem em 

“uma alteração à lei básica, que é aditada ao corpo da Constituição”; as Leis Complementares 

(LC), que “se destinam a regular, com caráter de norma superior as leis ordinárias, certos 

preceitos constitucionais, desprovidos de auto aplicabilidade, relativos a matérias 

consideradas de importância fundamental pela Constituição”; e as Leis Ordinárias (LO), que 

representam a “lei comum emanada do Poder legislativo” (FULGÊNCIO, 2007, p. 370), 

desde que não intervenham diretamente na Constituição, aponta o mesmo autor. 

As Leis Delegadas (LD), por sua vez, são previstas pela constituição e representam 

aqueles atos ou normas elaborados “pelo presidente da República, que deverá solicitar a 

delegação79 ao Congresso Nacional” (BRASIL, 1988). No mesmo nível, apresentam as 

Medidas Provisórias (MP), que “são um instrumento com força de lei, adotado pelo 

presidente da República, em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas 

depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

A figura explicita também os Decretos Legislativos (DL), que são “atos de natureza 

administrativa, emanados pelo poder Legislativo, contendo matéria de seus interesse e de sua 

exclusiva competência” e os Decretos Executivos (DE), cuja finalidade é a promulgação de 

“atos administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos (presidente, 

governadores e prefeitos) como portarias e instruções normativas, menciona Fulgêncio (2007, 

p. 190). Por fim, na base da pirâmide de Hans Kelsen estão as Resoluções e Atos 

Administrativos, que correspondem aos atos normativos expedidos pelas altas autoridades 

específicas do poder Executivo (ministros de Estado, secretários, presidentes de empresas 

estatais ou fundações). 

Depreende-se da referida figura-pirâmide (figura 10), e das definições supracitadas, 

que o conjunto de leis, decretos e outros modelos destinados à regulação jurídica traduzem a 

vontade política do Estado, influenciando o cotidiano de uma sociedade através da legislação. 

 
79 Confere a outro o direito de decidir sobre uma atividade ou ação de sua competência. 
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A definição de legislação, explicitada por uma das casas de confecção de atos legais do Brasil, 

a Câmara dos Deputados, homologa a relevância do fator legal como fonte de estudo: 

 

Em resumo, a legislação de um estado democrático de direito é originária de 

processo legislativo que constrói, a partir de uma sucessão de atos, fatos e 

decisões políticas, econômicas e sociais, um conjunto de leis com valor 

jurídico, nos planos nacional e internacional, para assegurar estabilidade 

governamental e segurança jurídica às relações sociais entre cidadãos, 

instituições e empresas. (CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL, 

2019, grifo nosso). 

 

A legislação é fruto de decisões de cunho representativo e, ao mesmo tempo, de 

natureza política, econômica e até por demanda social. Com esta afirmação, queremos pontuar 

que, embora sejam eleitos na condição de representantes do povo, os legisladores podem 

direcionar suas pautas por interesses alinhados com a continuidade de sua carreira política, ou 

vinculado a grupos de interesses empresariais que sustentam sua empreitada eleitoral, e, 

então, em última instância, podem ter uma preocupação genuína com a base eleitoral e suas 

necessidades de ordem social, o que seria o correto em nosso entendimento. 

De todo modo, compreende-se a legislação como meio de segurança jurídica nas mais 

diversas relações e decisões. Mas, como destacamos no parágrafo anterior, estas podem ser 

norteadas e alteradas conforme os anseios de diferentes grupos de interesses (políticos, 

mercadológicos, de grupos temáticos80) e até mesmo por questões de natureza sociocultural. 

Logo, no âmbito das discussões de acesso e transparência, é possível sugerir que, no seio das 

decisões legislativas, possam coexistir interesses políticos sobre marcos legais, o que 

diretamente interfere no normativo: quer seja pela decisão de não decidir; quer seja pelo seu 

formato e características, que representam a compreensão de uma maioria política responsável 

por determiná-lo. 

Chamamos a atenção para o lapso temporal entre a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e a promulgação da Lei de Acesso à Informação, ocorrida em 2011, 

totalizando mais de duas décadas até que esta última entrasse em vigência, mesmo quando o 

texto constitucional já previra a necessidade do referido normativo legal. 

Do mesmo modo, podemos citar a tardia regulamentação – ocorrida, sucessivamente 

em dois atos, nos anos de 1999 e 2002 – de incisos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

conhecida como a Lei de Arquivos, fruto de muita discussão nas décadas que a antecederam. 

Ou mesmo o advento do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, estabelecendo 

 
80 No Brasil, existem “bancadas temáticas”. Exemplos: “bancada da bala” (em favor do armamento da 

população) e bancada “LGBT” (em favor dos direitos relativos as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e outros). 
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premissas de governança pública, cujo tema, pouco explorado legalmente até então, foi 

instrumentado e expedido há pouco mais de três anos, apontando o atraso ou flagrante 

desinteresse na abordagem. 

Podemos mencionar, ainda, a inexistência de uma autoridade de acesso à informação 

independente, como têm o México e o Reino Unido. Estes exemplos podem significar o 

desinteresse sobre tais questões, reflexos da inexistência de vontade política, da vontade de 

agir ou da vontade de decidir e reconhecer tema sabidamente importante por meio de normas. 

Observamos, assim, que o “agir” depende do interesse dos representantes (tanto na esfera 

legislativa, quanto na executiva), frustrando por vezes o interesse público, que deveria balizar 

as ações dos escolhidos pelo povo. 

Sobre a função da lei, no contexto do acesso informacional, é necessário compreender 

a função da mesma para uma efetiva consecução do processo de transparência, em especial 

destacando seus pontos limitantes (fragilidades) no intento de traduzir e conduzir à revisão 

destinada ao melhor acesso informacional. 

Salientamos que a presença de legislação ampla não necessariamente é sinônimo de 

garantias. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, suas culturas viabilizam, por meio de 

poucas regras escritas, o atendimento ou a configuração de diferentes direitos e deveres, que 

ocorrem sem uma composição legal extensa, como é a tradição do direito brasileiro. 

Entretanto, no caso brasileiro, nosso contexto histórico de formação configurou a 

necessidade de ampla quantidade de normativos para regular a vida em sociedade. Tal é esta 

necessidade que, em nossa última carta constitucional, por exemplo, citamos o princípio da 

“legalidade”, no âmbito das ações da administração pública, acerca do qual se compreende 

que ela “somente pode agir quando houver lei que autorize ou determine sua atuação” 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2016, p. 11). Em uma tradução mais literal da questão, os 

autores apontam: 

 

[...] para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de 

proibição legal; é necessária a existência de determinação ou autorização da 

atuação administrativa na lei. [...] Diz-se que a administração pública, além 

de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir segundo a 

lei. (ALEXANDRINO; PAULO, 2016, p. 12). 

 

Esta perspectiva denota que a administração pública está constantemente vinculada 

aos atos que expede, e isto é relevante para que o Estado tenha limites de atuação. Nesse 

contexto, ao promulgar um ato normativo, os diferentes agentes públicos estão, 

necessariamente, “[...] obrigados a observar não só a lei e os princípios jurídicos, mas também 



169 

os decretos regulamentares, as instruções normativas, os pareceres normativos [...] e os atos 

administrativos gerais que sejam pertinentes àquela situação concreta [...]” (idem). Portanto, 

compreendemos a relevância de “observar” regularmente a necessidade de agir do poder 

público em estrita consonância ao arcabouço jurídico-legal estabelecido. 

Acerca da discussão do acesso, as normas jurídicas são meios pelos quais se pode 

configurar e garantir o direito à informação. Segundo Valim, essa prerrogativa é encontrada 

na liberdade de expressão. O autor afirma que, “entre os direitos enfeixados na liberdade de 

expressão, reconhece-se o direito à informação, traduzido nos direitos de buscar, receber e 

difundir informações” (VALIM, 2015, p. 36). E complementa: “no interior do aludido direito 

à informação, contudo, foi se delineando um direito com contornos ainda mais específicos, 

qual seja, o direito de acesso à informação pública” (idem, grifo nosso). 

O tratado internacional conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, do qual o 

Brasil é signatário, em seu artigo 13º, ratifica esse entendimento ao explicitar: 

 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 

direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias 

de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por 

escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 

escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 

estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 

assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a 

proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral 

públicas. (PACTO DE SAN JOSÉ, 1969, grifo nosso). 

 

Em destaque, no trecho do referido tratado: a necessidade do estabelecimento de leis 

que garantam o direito às informações e a evidenciação de que o acesso à informação pública 

e sua efetividade representam requisito de moralidade público-administrativa, cabendo ao 

Estado, por meio de seus agentes e de suas ações, garanti-la. O Estado, portanto, deveria 

prover uma efetiva política pública de informação, e não ações isoladas e incipientes como se 

observa ao longo dos anos. 

Partimos, portanto, de uma premissa que concebe relevância ao papel das normas, em 

especial, das resoluções, portarias, decretos, leis (ordinárias, delegadas, complementares) e, 

em maior escala, a própria Constituição, que é um documento escrito central nesta 

abordagem. Nesse sentido, Montesquieu (2010, p. 198) faz uma correlação entre as leis (em 

sentido amplo) e a constituição: “Só a disposição das leis, e até das leis fundamentais, forma a 

liberdade em relação em sua relação com a constituição” e acrescenta o papel que esta 

composição tem junto à sociedade: “Não basta ter tratado da liberdade política em sua relação 
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com a constituição; cumpre mostra-la na relação que tem com o cidadão” (MONTESQUIEU, 

2010, P. 198). 

É nesse contexto crítico que compreendemos que a abordagem “legal-informacional” 

corresponde a um eixo dentre os “dispositivos de acesso à informação”. Ela representa o 

conjunto de normativos que respaldam o acesso à informação e a transparência no país com o 

intuito de verificar se, nestes instrumentos legais, a consecução da transparência está ou não 

adequadamente instrumentalizada e amparada para garantir menos opacidade. 

Uma dessas análises abrange a comparação de dispositivos legais, que corresponde a 

uma rigorosa análise comparativa entre a legislação de diferentes lugares. Este caminho foi o 

adotado, por exemplo, pelo pesquisador Fernando Augusto Martins Canhadas em sua obra O 

direito de acesso à informação pública: o princípio da transparência administrativa (2018), 

na qual, dentre os relevantes achados teóricos que oportunizou, realizou uma comparação 

entre diferentes leis de acesso (Espanha, Itália, Alemanha e outras nações) como se depreende 

da figura a seguir: 

 

FIGURA 11: Resultado de estudo comparado realizado por Canhadas 

Fonte: CANHADAS, Fernando Augusto Martins. Direito de acesso à informação pública: o princípio da 

transparência administrativa, 2018. 
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Outra trajetória é o uso da análise do documento legal em si: que compreendemos 

como um estudo dessas normas oficiais, destacando seus elementos mais representativos e 

verificando se os documentos, em consonância ao contexto brasileiro, possuem lacunas que 

limitam o  acesso à informação, bem como apontando as possibilidades que as mesmas 

agregam ao campo da transparência. 

A seguir, apresentamos algumas reflexões, fruto dessa incursão teórica que adotamos 

nesta tese, tendo em vista a necessária originalidade temática: 
 

1. Quais institutos os normativos possibilitam em favor do contexto do acesso à 

informação? 

2. Quais institutos os normativos não possibilitam ou necessitam de aperfeiçoamento 

em favor do contexto do acesso à informação? 

3. Em que medida, dada a análise das considerações supracitadas, estes normativos 

possibilitam ou limitam a efetividade da transparência no contexto brasileiro? 

Estas questões, cujas respostas serão obtidas no decurso metodológico, imergem um 

pouco mais na chamada “letra da lei”, apontando – através de uma reflexão crítica, conforme 

as supramencionadas – como a legislação nos permite uma discussão envolvendo os 

diferentes temas que abarcam o arcabouço teórico deferido nesta tese, dedicando-se, em 

exclusivo, aos normativos brasileiros, que se caracterizam por este estudo como um 

“dispositivo de acesso à informação” sobre a vertente denominada “legal-informacional”. 

 

3.2 Tecnologia como dispositivo de acesso à informação  

 

O termo tecnologia, por vezes, remete a questões de natureza digital. Entretanto, 

qualquer técnica que seja sistematizada e que utilize as mais diferentes capacidades do ser 

humano, pode ser considerada uma ação tecnológica. Escrever uma carta tem uma tecnologia 

(analógica), assim como escrever uma correspondência eletrônica (e-mail) é o seu equivalente 

digital. 

O Dicionário Houaiss (2019) define tecnologia como sendo a “teoria geral e/ou estudo 

sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios 

ou domínios da atividade”. 

Esta mesma obra define o termo de maior interesse no tema abordado: tecnologia da 

informação e comunicação (TIC): “Todo o processo tecnológico de telecomunicação e 



172 

computação que permite transmitir, armazenar, disseminar, receber e otimizar a circulação de 

informações através de redes globalizantes” (HOUAISS, 2019). 

Compreendemos, então, a TIC como aquela que envolve plataformas computacionais 

e de internet, entre outras. Um portal faz parte deste conceito, bem como uma plataforma de 

mídia social (Facebook, Instagram, Twitter), aplicativos de smartphones e editores de texto 

de um personal computer (PC) ou notebook. 

Na concepção de Vechiato e Vidotti, “[...] dependendo do conteúdo informacional que 

apresenta e da funcionalidade proposta, um ambiente informacional digital pode também se 

constituir como um recurso ou mesmo como um serviço de informação” (VECHIATO; 

VIDOTTI, 2016, p. 47, grifo nosso). Os mencionados autores utilizam o blog como exemplo: 

“é um ambiente informacional e pode estar associado a práticas mediadoras no cerne de uma 

biblioteca” (idem) e, “ao mesmo tempo, pode se caracterizar como um serviço, quando é 

utilizado para disseminar informações institucionais”(idem, grifo nosso). 

Nesse sentido, observamos que uma das missões da “tecnologia da informação e da 

comunicação” se atrela a prestar um serviço. E é esta funcionalidade que ganha relevância no 

estudo do acesso à informação e da transparência das informações públicas. 

Essa importância se justifica porque a tecnologia da informação se expande cada vez 

mais nos processos institucionais e na vida humana. Nesse sentido, não é mais possível pensar 

em prestação de serviços públicos – entre eles, os de caráter informacionais – sem que 

consideremos este aspecto trazido pelo mundo globalizado. 

Schwab, em sua obra que discute aplicação da quarta revolução industrial (ou a 

revolução causada pela tecnologia), menciona que “a tarefa mais urgente dos governos é abrir 

espaço para novas abordagens de governança tecnológica” (SCHWAB, 2018, p. 315). Ao 

mesmo tempo, o autor afirma: “As sociedades têm o poder de decidir que tipo de futuro elas 

querem e quais tecnologias servirão aos seus propósitos” (ibidem, p. 314).  

Ambas as falas deste autor retratam um imperativo do qual nenhuma sociedade ou 

governo pode mais se esquivar: a ascensão da tecnologia, principalmente com o advento e a 

expansão da internet. Mas, em especial, a segunda fala de Schwab impõe que questionemos se 

esta tecnologia e sua adoção serão pensadas em coordenação com a realidade da sociedade 

que vai usufruir da mesma, ainda mais quando se trata de demandas informacionais 

articuladas na relação Estado e cidadão. 

Isso respalda o imperativo destacado no chamado Livro Verde81, que estabelece um 

 
81 O livro Sociedade da Informação – Livro Verde (2000) é uma obra que traçou diretrizes relacionadas à: 

“ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e 
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“conjunto de ações para impulsionar a sociedade da informação”. A obra, uma referência para 

esta discussão, traduz a importância da tecnologia como um instrumental do serviço público: 
 

Uma administração pública mais transparente, eficaz e voltada para a 

prestação de informações e serviços à população: essa é a grande 

contribuição que as tecnologias de informação e comunicação podem dar ao 

relacionamento do governo com os cidadãos. (SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO NO BRASIL, 2000, p. 8). 
 

Nessa mesma direção, McConnell (1997, p. 81), em artigo intitulado O Governo e a 

Internet, publicado pelo Institute for Information Studies, afirma que “A informação do 

governo é um bem público e um recurso nacional valioso”. 

A administração pública brasileira, nesse sentido, tem desenvolvido muita tecnologia 

voltada para as comunicações e informações. Ocupa papel central nessa função uma 

importante empresa chamada Serviço de Processamento de Dados Federais (SERPRO), 

reconhecidamente a maior empresa da área no mundo. 

Seu papel está presente na vida de muitos brasileiros, pois é esta instituição que 

coordena os serviços de identificação do país, entre eles o Cadastro de Pessoa Física (CPF), 

Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o Cadastro Nacional de Habilitação (CNH). Além 

disso, tem papel relevante na instrumentalização tecnológica do governo federal para suas 

ações cotidianas. Dentre os produtos SERPRO utilizados pela administração pública, estão os 

clássicos sistemas: 
 

QUADRO 20: Sistemas SERPRO – Governo Federal do Brasil 

Fonte: Sites do Ministério da Economia (ME) e SERPRO. Elaborado pelo autor. 

 
desenvolvimento, comércio eletrônico, desenvolvimento de novas aplicações”. Em especial, foi um marco para a 

discussão do governo brasileiro e seu direcionamento para “promover a universalização do acesso e o uso 

crescente dos meios eletrônicos de informação para gerar uma administração eficiente e transparente em todos os 

níveis” (Apresentação, página “V”, assinada pelo Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, então ministro 

brasileiro da Ciência e Tecnologia). 

SISTEMAS SIGLA 
ANO DE 

CRIAÇÃO 
FUNÇÃO 

Sistema Integrado de 

Administração Financeira 
SIAFI 1987 

Acompanhar e controlar a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do governo federal. 

Sistema Integrado de 

Administração de Pessoal 
SIAPE 1989 

Controlar e gerenciar o cadastro e a folha de pagamento do 

corpo funcional federal. 

Sistema de 

Cadastramento Unificado 

de Fornecedores 

SICAF 2001 

Viabilizar o cadastramento de fornecedores de materiais e 

serviços para os órgãos e as entidades da Administração, que 

só podem prestar serviços à Administração se tiverem 

idoneidade. 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens 
SCDP 2007 

Controlar e gerenciar as viagens realizadas pelos servidores 

federais. 

Sistema Integrado de 

Administração de 

Serviços 

SIADS 2018 
Controlar estoques de materiais, bens patrimoniais e serviços 

de transporte. 
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Por mais que muitos dos sistemas elencados no quadro 20 sejam de uso exclusivos dos 

servidores públicos do governo federal, eles são importantes bancos de dados, depositários de 

informações utilizadas para subsidiar diferentes páginas governamentais, dentre elas o portal 

da transparência pública federal. 

No âmbito específico da transparência, podemos destacar também os seguintes 

sistemas que estão sob a gestão do poder Executivo federal. 

 

QUADRO 21: Sistemas vinculados à transparência pública das informações federais 

Fonte: Relatório da Controladoria-Geral da União. Elaborado pelo autor. 

 

Estes sistemas possuem muita relevância no âmbito da transparência. Ressaltamos, em 

especial, os três últimos do quadro anterior: o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que, 

além de agilizar os procedimentos administrativos, permite o acompanhamento de processos 

por meio digital, derrubando um pouco da burocracia e contribuindo para o atendimento dos 

preceitos da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal; o 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC), que proporciona à 

sociedade realizar consultas de seu interesse junto aos órgãos públicos, tendo sido 

estabelecido pela Lei nº 12.527/2011; e a plataforma de ouvidoria e acesso à informação (E-

OUV), através da qual o cidadão pode realizar uma denúncia, elogio, reclamação, propor 

ideias para a melhoria do serviço público e sugestões, tendo sido criada conforme Lei nº 

13.460/2017 e regulamentações posteriores. 

SISTEMA SIGLA FUNÇÃO 

Sistema Banco de 

Denúncias 
BD 

Responsável por agregar informações acerca das denúncias efetuadas 

pelos cidadãos à CGU, para viabilizar a realização de apurações e o 

acompanhamento gerencial por parte das áreas competentes. 

Sistema Cadastro 

Empresa Pró-Ética 
Pró-Ética 

Instrumento utilizado por empresas dos setores público e privado para o 

registro, por meio de um questionário avaliativo, das suas práticas de 

gestão voltadas à prevenção e ao combate à corrupção.  

Sistema de Conflitos de 

Interesses 
SeCI 

Permite ao servidor ou empregado público federal fazer consultas e 

pedir autorização para exercer atividade privada, bem como 

acompanhar as solicitações em andamento e interpor recursos contra as 

decisões emitidas, de forma simples e rápida. 

Sistema Eletrônico de 

Informações 
SEI 

Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), é o 

sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos indicado pelo 

PEN – Programa Eletrônico Nacional. 

Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação 

ao Cidadão 

e-SIC 

O e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe 

pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do poder 

Executivo federal. 

Sistema de Ouvidorias 

do Poder Executivo 

Federal 

e-OUV 

O e-Ouv funciona como canal integrado para receber manifestações 

(sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou denúncia) e encaminhá-las 

para as ouvidorias dos órgãos. 
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Ademais, dentre os muitos meios tecnológicos existentes no âmbito estatal brasileiro, 

destacam-se os portais governamentais. No âmbito federal, um dos mais importantes é o já 

citado “Portal da Transparência Pública”, criado em 2005.  

Segundo a CGU, instituição que o administra, o portal visa “assegurar a boa e correta 

aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, 

permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e 

colabore com a fiscalização” (CGU, 2020, grifo nosso), demonstrando o direcionamento da 

ferramenta como instrumento quantitativo de transparência. 

Além dos portais, para o âmbito do acesso, o governo tem se apropriado do conceito 

de painéis, que são páginas eletrônicas que indicam e compilam informações sobre assuntos 

que refletem as ações da administração pública e são de interesse da população: dados de 

pessoal, orçamento, viagens etc. 

Todo esse arcabouço tecnológico se insere no escopo da governança digital da 

administração federal, criada oficialmente pelo decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 e 

pelo decreto nº 9.584, de 26 de novembro de 2018 que, em 2020, foram revogados pelo 

Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020. 

Para Akabane, a governança digital da informação ou governança da tecnologia da 

informação “[...] é composta pela estrutura e processos para garantir que as organizações 

possam implantar adequadamente os investimentos em TI e que os programas, projetos e as 

operações possam ser realizados corretamente para que os resultados desejados sejam 

alcançados” (AKABANE, 2012, p. 53). 

Limberger, em estudo sobre o papel da cibertransparência, afirma que, para o 

governo, 

Uma das questões postas é a projeção das novas tecnologias no âmbito da 

participação política dos cidadãos. Atualmente, um dos grandes objetivos 

da democracia é possibilitar uma rede de comunicação direta entre 

Administração e os administrados, que propicie um aprofundamento 

democrático e uma maior transparência e eficiência da atividade pública. 

(LIMBERGER, 2016, p. 88, grifo nosso). 
 

Isso se fortalece na medida que “os dados disponibilizados pela administração pública 

são um importante aspecto democrático, pois contribuem à transparência do Estado”, reitera 

Limberger (idem). 

Essa disponibilização depende da estratégia tecnológica adotada, podendo-se escolher 

diferentes objetos tecnológicos como meios de prestar serviços: sistemas, redes sociais, 

portais etc. Para esta pesquisa, e considerando como condutor o número significativo de 
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portais e sites atrelados à administração pública, optamos pelo último que, na visão de Póvoa, 

juntamente com a televisão, é aquele que “possivelmente [...] reúne mais pessoas 

simultaneamente” (PÓVOA, 2000, p. 19, adaptado). 

Esta fala de Póvoa, no fim do século XX ou seja, após passados 20 anos, pode sair da 

possiblidade para a concretude: a expansão da internet por meio da banda larga82 e a chegada 

dos smartphones popularizaram ainda mais a internet, ainda que persistam indícios de 

desigualdades na distribuição e qualidade desse acesso83. 

Mariz, em sua tese Arquivos Públicos Brasileiros: a transferência da informação na 

internet, indica também limites e possibilidades sobre o uso da tecnologia em ambiente 

digital. 

A imagem da internet é muitas vezes relacionada à ideia de democracia, de 

abertura, igualdade, como se o acesso fosse possível a todos – homens e 

mulheres, velhos e jovens, pobres e ricos – sem exceções. Na prática, a 

rede não é tão democrática; tampouco o acesso é indiscriminado, uma vez 

que vários aspectos são limitadores, tais como equipamentos, linhas 

telefônicas, “analfabetismo digital”, entre outros que colocam a internet fora 

do alcance de grande parte da população mundial. No entanto, é indiscutível 

seu enorme potencial para a difusão da informação, e a possibilidade de 

democratização do acesso à informação que pode minimizar as distâncias e 

seus efeitos negativos. (MARIZ, 2005, p. 172). 

 

Ou seja, as exigências por informação estabelecem um imperativo: como atender aos 

diferentes usuários na perspectiva do acesso, dos meios, da capacidade de interpretação? Não 

temos ainda a resposta para essa questão, mas sabemos que, do ponto de vista da gestão 

pública, esta situação precisa ser foco de atenção, já que as informações em posse do governo 

devem, legal e moralmente, ser disponibilizadas aos cidadãos, sem fronteiras ou obstáculos. 

Logo, como aponta Póvoa, o relevante nisso “[...] consiste em construir modelos de interação 

fáceis de usar e verdadeiramente úteis para as pessoas, sejam elas quem forem” (PÓVOA, 

 
82 Manchetes da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC): “Brasil registra 133 milhões de acessos à internet 

banda larga em 2013” (31/01/2014) e “Lei das Telecomunicações faz 21 anos em meio a crescimento da 

internet” (16/07/2018). Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/brasil-registra-

133-milhoes-de-acessos-internet-banda-larga-em-2013 e https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-

07/lei-das-telecomunicacoes-faz-21-anos-em-meio-crescimento-da-internet. Acesso em 20 nov. 2020. 
83 Manchete do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) e da Forbes, respectivamente: “Internet no 

Brasil reproduz desigualdades do mundo real” (10/06/2019) e “A falta de acesso à internet aumenta a 

desigualdade social, diz Andrew Sullivan, da Internet Society” (20/04/2020). Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796#:~:text=Internet%20no

%20Brasil%20reproduz%20desigualdades%20do%20mundo%20real&text=Alardeada%20como%20uma%20fer

ramenta%20democr%C3%A1tica,mais%20popular%20no%20mundo%20todo.&text=Enquanto%20mais%20de

%2090%25%20das,E%20apenas%2042%25%20est%C3%A3o%20conectados e https://forbes.com.br/forbes-

insider/2020/04/a-falta-de-acesso-a-internet-aumenta-a-desigualdade-social-diz-andrew-sullivan-da-internet-

society/. Acesso em 20 nov. 2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/brasil-registra-133-milhoes-de-acessos-internet-banda-larga-em-2013
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/brasil-registra-133-milhoes-de-acessos-internet-banda-larga-em-2013
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/lei-das-telecomunicacoes-faz-21-anos-em-meio-crescimento-da-internet
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/lei-das-telecomunicacoes-faz-21-anos-em-meio-crescimento-da-internet
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796#:~:text=Internet%20no%20Brasil%20reproduz%20desigualdades%20do%20mundo%20real&text=Alardeada%20como%20uma%20ferramenta%20democr%C3%A1tica,mais%20popular%20no%20mundo%20todo.&text=Enquanto%20mais%20de%2090%25%20das,E%20apenas%2042%25%20est%C3%A3o%20conectados
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796#:~:text=Internet%20no%20Brasil%20reproduz%20desigualdades%20do%20mundo%20real&text=Alardeada%20como%20uma%20ferramenta%20democr%C3%A1tica,mais%20popular%20no%20mundo%20todo.&text=Enquanto%20mais%20de%2090%25%20das,E%20apenas%2042%25%20est%C3%A3o%20conectados
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796#:~:text=Internet%20no%20Brasil%20reproduz%20desigualdades%20do%20mundo%20real&text=Alardeada%20como%20uma%20ferramenta%20democr%C3%A1tica,mais%20popular%20no%20mundo%20todo.&text=Enquanto%20mais%20de%2090%25%20das,E%20apenas%2042%25%20est%C3%A3o%20conectados
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34796#:~:text=Internet%20no%20Brasil%20reproduz%20desigualdades%20do%20mundo%20real&text=Alardeada%20como%20uma%20ferramenta%20democr%C3%A1tica,mais%20popular%20no%20mundo%20todo.&text=Enquanto%20mais%20de%2090%25%20das,E%20apenas%2042%25%20est%C3%A3o%20conectados
https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/04/a-falta-de-acesso-a-internet-aumenta-a-desigualdade-social-diz-andrew-sullivan-da-internet-society/
https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/04/a-falta-de-acesso-a-internet-aumenta-a-desigualdade-social-diz-andrew-sullivan-da-internet-society/
https://forbes.com.br/forbes-insider/2020/04/a-falta-de-acesso-a-internet-aumenta-a-desigualdade-social-diz-andrew-sullivan-da-internet-society/
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2000, p. 102, grifo nosso). E, nesse sentido, completamos: sejam em que condições elas 

estiverem do ponto de vista socioeconômico. 

Por isso, há diferentes meios de se promover e permitir ao cidadão a verificação do 

acesso à informação do ponto de vista digital, como os portais, redes sociais do governo e 

demais sistemas, sendo, contudo, necessário primar pela forma e pelo conteúdo que será 

disponibilizado  – o que decerto envolve planejamento – , sem esquecer no horizonte que 

existem questões de natureza sociais e educacionais que contornam a concepção dessas 

medidas. 

Segundo Wilke (2009), “[...] os sujeitos da sociedade de informações contemporânea 

podem ser pensados a partir das seguintes características”: 

 

a) aquele com o acesso à infraestrutura das TICs (acesso ao computador e à 

rede, tipo de conexão que influencia nas possibilidades de navegação, 

telefonia celular, tv digital, tipo de softwares); b) aquele que pode realizar 

atividades na rede (jogos, relacionamentos sociais, consumo, trabalho, 

informações públicas, aprendizagem e conhecimento); c) aquele que pode 

transitar com alguma autonomia pelos diferentes espaços sociais da 

cibercultura; d) aquele que se encontra incluído informacional e 

digitalmente; e) aquele que é entendido como cidadão que tem a informação 

como um de seus direitos. (WILKE, 2009, grifo nosso). 

 

A autora discute em artigo, resultado de sua tese de doutorado, o que chamou de 

“dispositivo informacional”, destacando como este pode proporcionar uma análise relevante. 

Segundo ela, os estudos sobre esses dispositivos oportunizam: 

 

[...] um horizonte investigativo sobre as condições de possibilidade da 

informação na contemporaneidade, pois permitem que seja visualizado, 

demarcado, compreendido e apresentado como os embates em torno da 

informação nas relações de poder transformam e moldam a práxis, por 

conseguinte, os sujeitos individuais e coletivos e suas práticas discursivas. 

Os resultados alcançados pela pesquisa fornecem consistência à defesa 

do emprego analítico desta noção para o entendimento da presença da 

informação na atualidade, especialmente quando se questiona a 

dimensão política da informação e sua inserção na constituição do 

Estado-nação. (WILKE, 2009, grifo nosso). 

 

É por todos estes fundamentos que reconhecemos, nesta tese, como “dispositivo de 

acesso à informação”, a abordagem denominada “tecnológico-informacional”, que representa, 

como recorte, o conjunto de serviços via internet (ou web) empregados para a 

disponibilização da informação em meio digital, em âmbito público. 
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As possibilidades de avaliação dessa abordagem são variadas, podendo-se utilizar 

conceitos como usabilidade (facilidade no uso dos recursos tecnológicos pelas pessoas), 

comunicabilidade (a maneira pela qual a informação é transmitida, envolvendo como tempo 

de resposta, correção pelo usuário) e a representabilidade (“qualidade do que pode ser 

representado”), segundo Houaiss (2018), ou mesmo, como propôs Wilke (2009), a avaliação 

sobre a inclusão digital. 

Contudo, nossa proposta faz uso da análise de dados oriundos dos próprios portais, 

pois os conteúdos produzidos por eles ajudam a traduzir como a efetividade da transparência 

tem se configurado nas ações informacionais brasileiras e traduzem o discurso das instituições 

sobre elas mesmas.  

Isto permite que se enxerguem as lacunas do acesso digital (um imperativo 

contemporâneo), ameaçando o acesso à informação, bem como que se apontem as 

oportunidades que as mesmas agregam ao campo da transparência. Logo, enxergamos 

algumas reflexões, fruto dessa incursão teórica: 

 

1. Qual a abrangência de atuação dos serviços dos sites do governo na geografia 

nacional? 

2. Quais serviços os sites do governo disponibilizam em favor do contexto de acesso à 

informação? 

3. Em que medida, dada a análise das considerações mencionadas, estes sites 

possibilitam ou limitam a efetividade da transparência no contexto brasileiro? 

 

Estas questões, cujas respostas serão obtidas no decurso metodológico, colocam em 

questão a tradução do conteúdo informacional do próprio poder público. Elas apontam, 

através de uma reflexão crítica, como a tecnologia nos permite uma discussão envolvendo os 

diferentes temas ligados ao arcabouço teórico deferido nesta tese, dedicando-se, em exclusivo, 

aos sites de extração de dados brasileiros – chamados painéis –, caracterizados neste estudo 

como “dispositivos de acesso à informação” sobre a vertente denominada “tecnológico-

informacional”. 
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3.3 Arquivo como dispositivo de acesso à informação 

 

Arquivo é uma palavra com vários sentidos, sendo um vocábulo polissêmico. Do ponto 

de vista organizacional-institucional, pode ser concebido como público ou privado. Já na 

perspectiva documental, corresponde a um agrupamento de documentos ou objetos que 

registram atos da vida cotidiana e das diferentes instituições. É também utilizado para definir 

mobiliário onde documentos são armazenados. 

Definido de imediato o conceito do qual ora buscamos nos apropriar, salientamos a 

perspectiva da pesquisadora Lucia Maria Velloso de Oliveira, para quem o termo demarca: 

 

[tanto] a instituição que tem como missão preservar arquivos, quanto o local 

onde se conserva os conjuntos orgânicos, o conjunto de documentos (não 

importando a sua data, forma, técnica ou suporte produzidos ou recebidos 

por pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades) ou mesmo um 

móvel. (OLIVEIRA, 2018, p. 89). 

 

Nesse sentido, pontuamos que, nesta pesquisa, o arquivo de interesse corresponde às 

instituições públicas (ou chamados arquivos públicos) cuja missão é zelar pelos documentos 

oriundos das atividades público-governamentais. Estes arquivos são constituídos por: 

 

Materiais produzidos ou recebidos por pessoa, família ou organização, 

pública ou privada, na condução de seus negócios e preservados devido ao 

valor duradouro da informação que contêm ou como prova das funções e 

responsabilidades de seu produtor. (PEARCE-MOSES, 2016, tradução da 

pesquisadora Lucia Maria Velloso de Oliveira, grifo nosso). 

 

Em um passado não muito distante, os arquivos públicos, ou seja, aqueles 

administrados pelo governo, eram circunscritos à missão de armazenar documentos de 

interesse para a gestão estatal. Com as mudanças de paradigma impostas ao serviço público, 

dentre elas a governança da informação (envolvendo a criação de leis e o estabelecimento de 

protocolos de acesso, que passam pela função arquivística em alguma medida) e, agregado a 

esta, o seu princípio da transparência, novos horizontes se constroem em torno do arquivo de 

Estado: o interesse desloca-se de um papel endógeno – voltado para a guarda e preservação 

para possível resgate da administração e de pesquisadores especializados – para uma função 

exógena – o arquivo passa a ser um meio para a promoção do acesso à informação pública, 

que é um direito humano fundamental. Por isto, cada vez mais este lócus de estudo torna-se 

fundamental no processo de garantia à transparência. 
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Encontra ressonância a afirmação extraída da obra Manual de Archivística Básica: 

Gestión y Sistemas, de Herrera, quando a autora cita os produtos oriundos dos serviços de 

arquivos que, em geral, estão ligados à(ao) “a) acesso; b) transparência; c) usuários; d) 

documentos e informação; e) difusão e digitalização; e) processos, procedimentos e 

indicadores”; f) gestão da qualidade” (HERRERA, 2013, p. 245-278, grifos nossos). 

Nesse sentido, Silva (2017, p. 267) afirma que “no mundo contemporâneo, a 

preservação e o acesso se entrecruzam com várias questões, como a revolução tecnológica, a 

ampliação das reivindicações democráticas por transparência do Estado e, portanto, uma 

maior exigência de acesso e uso dos documentos”, que têm no arquivo sua principal estada. 

Compreendemos, assim, que esse papel trouxe um novo condicionante aos arquivos públicos: 

uma estrutura gerencial capaz de dar conta das demandas em ascensão pelo acesso à 

informação. 

Em artigo intitulado Access – The reformulation of na archival paradigm, Menne-

Haritz discute o “acesso como forma e atitude”, demarcando de modo contundente a relação 

entre arquivo e seu acesso: 

 

O acesso não é o uso em si de arquivos. O acesso como paradigma é neutro 

ao próprio conteúdo que pode ser do interesse de um único pesquisador ou 

grupo de usuários. É uma forma e uma atitude. Como um formulário, 

permite que todos os interessados nos arquivos tenham acesso e leiam e 

interpretem os registros de acordo com suas próprias necessidades. Os 

próprios usuários são responsáveis pelo conteúdo que encontram nos 

registros. A contribuição dos arquivistas consiste apenas em 

disponibilizar o material e oferecer a infraestrutura que facilita o 

manuseio do material. O acesso como atitude significa que os arquivistas 

aceitam a competência dos usuários em relação à sua própria área de 

pesquisa. Eles não dão suporte para entender os registros da maneira correta, 

mas deixam para os pesquisadores como interpretá-los. Portanto, o 

paradigma de acesso significa responsabilidade autônoma dos pesquisadores 

pelo conteúdo encontrado nos registros e uma gama completa de 

instrumentos que os ajudam a chegar às fontes de que precisam e a 

avaliar sua relevância. Aqui reside o novo desafio. Significa projetar 

uma gama completa de novos instrumentos e conceitos, que fornecem 

orientação e ajudam a encontrar o caminho para o material que pode 

fornecer as informações necessárias. (MENNE-HARITZ, 2001, p. 61, 

tradução nossa). 

 

Observa-se, no texto acima, a relevância dada à infraestrutura para atender ao novo 

patamar de atividade ao qual os arquivos, em especial aqueles relacionados à atividade 

pública, passaram a ser exigidos. 
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A pesquisadora canadense Laura Millar, em seu conhecido texto Touchstones: 

considering the relationship between memory and archives, ao salientar o papel dessas 

instituições frente à oportunização da memória coletiva, elucida: 

 

Os arquivos são apenas uma das muitas ferramentas que as sociedades usam 

para criar, sustentar e compartilhar memórias; eles são “veículos da 

memória”, particularmente importantes nas sociedades mais dependentes da 

escrita do que da oralidade, das imagens ou dos rituais, para a transmissão 

de informações e ideias. (MILLAR, 2006, p. 121, tradução nossa). 

 

A autora complementa: “[...] não é a existência de registros e arquivos em caixas de 

armazenamento que capturam memória. Em vez disso, é sua seleção, preservação e 

articulação que lhes permitem servir à sociedade como gatilhos para lembrar e 

conhecer” (MILLAR, 2006, p. 121, tradução e grifo nossos). A pesquisadora ressalta ainda a 

importância do arquivo como agente capaz de beneficiar toda uma sociedade: 

 

Devemos também perceber que os itens que coletamos e gerenciamos não 

são memórias, mas são ferramentas usadas para apoiar a criação, 

preservação, e ressurreição de memorias individuais e, mais importante, sua 

articulação como parte de uma identidade compartilhada. Devemos olhar 

para os criadores dessas ferramentas – os detentores dessas memórias – para 

orientação em sua interpretação, mediação e articulação, para que 

possamos trazer essas memórias individuais para a luz e compartilhá-las 

para o benefício de todos os membros da sociedade. (MILLAR, 2006, p. 

126, grifo nosso). 

 

Ainda que a discussão de Millar esteja no campo da memória (individual e coletiva), 

seus ensinamentos dedicam-se a traduzir que uma pedra de toque (o uso do arquivo como 

agente para despertar a memória) fundamenta-se, em especial, na gestão desses documentos 

de valor único para a sociedade. Isso fica plenamente refletido, de modo contundente, quando 

a autora afirma o necessário zelo pelos arquivos:  “[...] a base dos arquivos, então, deve ser 

que os documentos devem ser adquiridos, preservados e disponibilizados” (MILLAR, 2006, p. 

122). 

Embora sejam conceitualmente diferentes, memória e transparência são elementos que 

se inserem no direito ao acesso. Massoni et al., em uma discussão sobre o sensível tema do 

regime militar, pontuam um exemplo dessa convergência: “Desarquivar processos, pesquisar 

e difundir informação sobre a ditadura auxilia na conscientização da população, trazendo à 

tona, por meio da transparência, as memórias sobre esse período, incorporando-as às 

memórias coletivas” (MASSONI et al., 2015, p. 173-174). 
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Entendemos que o arquivo não é memória, mas sim um gatilho, como Millar destaca 

em sua obra, subsidiando, em nosso entendimento, meios para que, através da transparência 

da informação, seja possível contribuir para o resgate da memória. 

Verificamos, nesse sentido, como o arquivo público e os elementos essenciais à 

cidadania (como a memória, o acesso e, por conseguinte, a transparência) representam um 

espaço que esculpe um papel central nos arquivos. Uma função de natureza social, sem a qual 

não se vislumbra a possibilidade de obtenção de acesso à informação e a transparência, que 

passaram a ser eixos norteadores à missão dos arquivos administrados pelo poder público. 

Por outro lado, mesmo diante de sua relevância no atual contexto informacional, há 

tempos existem indícios empíricos da periferização dessa instituição, ainda que seja evidente 

sua importância para a gestão dos documentos públicos – importante objeto de estudo na 

nossa argumentação. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), “Gestão de 

Documentos” (GD) é o “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente84 e 

intermediária85, visando sua eliminação86 ou recolhimento87”. 

Conforme o A Glossary of Archival and Records Terminology, Gestão de Documentos 

é “o controle sistemático e administrativo dos registros (ou documentos, adaptação nossa) ao 

longo de seu ciclo de vida para garantir eficiência e economia na criação, uso, manuseio, 

controle, manutenção e disposição” (2020, tradução nossa, com adaptações). 

Estas definições indicam um dos papéis mais relevantes de um arquivo público, já que 

a acumulação desordenada e sem critério da produção dos documentos da administração 

pública inviabiliza qualquer acesso, permitindo a ocultação de informações e não atendendo 

ao papel do documento como meio de prova da ação estatal. Confirmam este entendimento os 

pesquisadores Renato Tarciso Barbosa de Sousa e Rogério Henrique de Araújo Júnior, para os 

quais: 

A organização [de documentos] se dá para possibilitar o acesso rápido, 

seguro e eficiente à informação. No primeiro momento, para a correta 

tomada de decisão, para a comprovação, para a garantia de direitos e deveres 

da instituição ou de pessoas, para um estudo retrospectivo, para a 

manutenção de um estoque informacional que possa servir de ponto de 

partida para novas atividades e, na sequência, para preservação do capital 

informacional que permitirá o uso além das fronteiras da criação do próprio 

documento. (SOUSA; ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 142). 

 
84 Documentos de uso rotineiro, requisitados com recorrência no escopo institucional. 
85 Documentos que aguardam um destino: ou sua eliminação ou sua guarda permanente, por ter valor histórico. 
86 Destruição de documentos, com a devida autorização do órgão superior. 
87 Processo pelo qual um documento de valor histórico é destinado à guarda permanente (p. ex.: Lei Áurea). 
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Sousa reitera esse pensamento quando afirma: “[...] não é possível fazer gestão da 

informação sem a gestão de documentos” (SOUSA, 2015, p. 70). O autor compreende ainda 

que: 

O sistema de gestão de documentos é um sistema com uma grande 

capilaridade e, portanto, penetra em todos os níveis da organização. Não é 

possível, com as dificuldades orçamentárias e financeiras dos órgãos e 

entidades da Administração Pública brasileira desperdiçar recursos, ou 

melhor, não explorar todas as potencialidades que um recurso pode oferecer 

(idem, grifos nossos).  

 

Nesse mesmo sentido, Oliveira ratifica que “a gestão de documentos é fundamental 

para que qualquer organização possa realizar sua missão e atingir suas metas” (OLIVEIRA, 

2015, p. 156). Esse reconhecimento, contudo, precisa ser formalmente instituído, fazendo com 

que um Programa de Gestão de Documentos (PGD)88 integre a cultura organizacional, dando 

o devido valor ao documento de arquivo, epicentro da discussão para a GD e, por 

conseguinte, para o acesso à informação. 

Ainda na perspectiva adotada por Oliveira (2015, p. 162), ratificamos o papel do 

documento, envolvendo, segundo a pesquisadora, algumas peculiaridades para sua valoração 

no universo institucional: 

 

O documento de arquivo, para que possa cumprir sua finalidade de servir 

como registro de um ato ou atividade, precisa ser inserido em um 

macroprocesso organizacional, no qual suas conexões com os outros 

documentos fiquem explicitadas. Ou seja, o documento precisa ser 

reconhecido no ambiente de negócio. Os macroprocessos permitem uma 

identificação do funcionamento de uma organização de forma estruturada e 

lógica, evidenciando competências e responsabilidades, bem como os 

mecanismos institucionais para a realização da missão e objetivos 

organizacionais. (OLIVEIRA, 2015, p. 162, grifos nossos). 

 

Rodrigues, no mesmo compasso, aponta que uma das características dos documentos 

de arquivo é “sua natureza probatória, pois conservam registros de ações e fatos como prova 

da gestão que os produziram, dos quais são produtos naturais” (RODRIGUES, 2010, p. 175). 

Dado esse lugar que o documento ocupa (ou assim deveria), adicionamos a discussão 

proposta pela pesquisadora Ana Celeste Indolfo, que menciona o papel da GD no âmbito do 

poder Executivo federal brasileiro: 

 

[...] é condição indispensável para o estabelecimento de critérios para 

avaliação dos documentos de arquivo, que orientem a definição de quais 

 
88 Programa que sistematiza a logística documental em âmbito institucional, definido protocolos, critérios e 

elementos para a gestão dos documentos produzidos em uma organização. 
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documentos deverão ser eliminados e quais deverão ser conservados 

definitivamente. A adoção dos programas de gestão de documentos, pelos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, deve ocorrer como resultado 

da elaboração e implementação de políticas arquivísticas pelo órgão central 

do SIGA, uma vez que a ele compete orientar a implementação, coordenação 

e controle das atividades relacionadas à gestão de documentos nos órgãos 

setoriais. A questão do acesso às informações públicas converge para a 

ampliação das preocupações quanto às implicações do processo de 

avaliação, tendo em vista a necessidade de verificação dos critérios 

utilizados para a identificação dos documentos de guarda permanente 

ou para a eliminação daqueles destituídos de valor. (INDOLFO, 2013, p. 

262, grifo nosso). 
 

O conceito de “gestão de documentos” parece ser simples, e talvez o seja do ponto de 

vista de sua descrição. Mas, sua implementação é um desafio para a área de arquivos e para 

qualquer instituição que tenha apreço pelo documento como fonte. Primeiramente, porque a 

GD não está restrita à atuação do arquivo (e dos arquivistas). E, em segundo lugar, porque a 

implementação de uma cultural organizacional em prol da GD exigem a adoção de macro e 

microprocessos que proporcionem e garantam a capilaridade das ações de planejamento, 

organização, direção e controle documentais. 

Nas instituições públicas, por exemplo, os agentes públicos (em especial os 

servidores) são partícipes desse processo e, por vezes, não possuem a compreensão sobre a 

relevância acerca dos documentos que produzem. Isso se dá, em algum grau, pela falta de 

uma cultura organizacional direcionada aos documentos e que poderia se estabelecer com a 

implementação de um Programa de Gestão de Documentos (PGD). 

Sousa (2013, p. 181-182), em pesquisa intitulada Tudo que não é sólido se desmancha 

no ar: fundamentos teóricos da gestão de documentos, explicita com detalhes os objetivos, as 

ações e os princípios que fundamentam um adequado programa de gestão de documentos. 

 

QUADRO 22: Programa de Gestão de Documentos (PGD) – objetivos x ações x princípios 

Objetivos da GD Ações de um Programa da GD Princípios da GD 

Criação e manutenção de documentos 

em forma acessível, inteligível e 

utilizável. 

Normas e diretrizes. 
Respeitar o ciclo de vida dos 

documentos. 

Eficiência e economia. 
Descentralização das 

responsabilidades. 

Considerar os documentos de 

arquivo como prova das 

atividades da organização. 

Acesso melhorado aos arquivos. 

Existência de uma unidade político-

administrativa responsável pela 

gestão dos arquivos. 

Manter a autenticidade dos 

documentos de arquivo. 

Destruição de documentos obsoletos 

com segurança. 
Instrumentos de gestão arquivística. 

Entender os documentos de 

arquivo como estoque 

informacional para a tomada de 

decisão. 
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Identificação de arquivos de relevante 

valor histórico e cultural. 

Treinamento dos recursos 

humanos. 

Manter os documentos de 

arquivo por questões legais, 

fiscais e técnicas. 

Organização de arquivos de acordo 

com princípios arquivísticos, a fim de 

preservar a sua informação 

contextual. 

Divulgação dos benefícios. 

Preservar os documentos de 

arquivo como testemunho da 

trajetória da organização. 

Descrição dos arquivos de modo a 

facultar o seu conteúdo aos que neles 

procuram informação. 

Clareza sobre o perfil do usuário e 

de suas necessidades 

informacionais. 

- 

- 
Recursos materiais e financeiros 

adequados. 
- 

Fonte: Sousa (2013, p. 181-182). Elaborado pelo autor. 

 

Do ponto de vista dos objetivos, evidencia-se que a gestão de documentos traz muitos 

benefícios, pois sua adoção permite o emprego de práticas que favorecem o acesso à 

informação.  

Na perspectiva das ações, a GD impõe a necessidade de regramentos sobre os 

documentos, envolvendo ainda a necessidade de existirem recursos (materiais e humanos) 

capacitados a atender às diferentes necessidades dos usuários. E, por fim, como princípios, a 

GD dá o devido valor ao documento: além de meio de prova e registro das instituições, é 

também onde se registram as informações que serão utilizadas para se dar acesso e garantir a 

transparência, no âmbito das instituições públicas custodiadoras.  

Oportuno, nesse momento, mencionar as diferentes fases da GD, conforme estabelece 

a Lei nº 8.159/1993, chamada “Lei de Arquivos”, a qual interpretamos na sequência: 

 
 

1. Produção: corresponde à etapa de produção do arquivo em si, que, na fase 

corrente, se traduz pela elaboração ou recebimento do documento, sua classificação 

e controle. 

2. Tramitação: inclui as fases de protocolo e de circulação do documento no 

ambiente do produtor. 

3. Uso: abrange a fase de acesso ao documento e sua reprodução. 

4. Avaliação: corresponde à análise do documento e definição de sua destinação para 

arquivamento ou eliminação, com base em uma tabela de temporalidade.89 

5. Arquivamento: etapa onde o documento de arquivo será alocado. Pode ser 

permanente (documentos de valor histórico, que não serão eliminados em tempo 

algum. São custodiados permanentemente); corrente (documentos mantidos em 

razão da necessidade de serem consultados por quem os produziu, para o 

 
89 Em geral usam-se os instrumentos de GD: tabela de temporalidade, plano de classificação e inventário. 
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desenvolvimento de suas atividades); e intermediário (documentos com pouco 

uso, que estão aguardando o momento para sua fase de eliminação ou arquivamento 

definitivo). 

 

Com base nessa síntese das abordagens sobre a GD, podemos perceber que o 

documento e sua correta lógica (da criação até a possível eliminação ou guarda permanente) 

são objeto de atenção dos arquivos públicos, pois uma inadequada avaliação da destinação, 

por exemplo, na fase de arquivamento, pode conduzir à acumulação desordenada de 

expedientes desnecessários, que, por sua vez, conduzem ao descontrole, à desordem e à 

imprecisão, principalmente dificultando qualquer medida de acesso à informação. 

Rousseau e Couture (1994, p. 119), na clássica obra Os Fundamentos da Disciplina 

Arquivística, esboçam, por exemplo, ponderações acerca das vantagens e desvantagens na 

gestão do arquivo corrente (uma fase de arquivamento): 

 

QUADRO 23: Vantagens e desvantagens na gestão do arquivo corrente 

VANTAGENS DA BOA GESTÃO SOBRE O ARQUIVO CORRENTE 

(1) O aumento da eliminação dos documentos na fonte e a diminuição do volume documental total; a 

aceleração e a sistematização da organização dos documentos; (2) o aumento da proteção da informação: um 

documento bem classificado, ordenado e arrumado está relativamente em segurança; (3) a aceleração da 

pesquisa de informação e o fato de obter de forma mais rápida a informação pertinente; (4) a tomada de 

decisão esclarecida graças à informação pertinente; (5) a diminuição dos impactos negativos que a 

mobilidade de pessoal não deixa produzir; o aumento da estabilidade, da continuidade e da eficácia 

administrativa da organização; (6) a otimização da utilização do espaço, do equipamento e dos recursos 

humanos; (7) a racionalização e até a diminuição dos custos da organização das massas documentais. 

DESVANTAGENS DA MÁ GESTÃO DO ARQUICO CORRENTE 

(1) A má utilização do espaço e do equipamento; (2) a duplicação indevida dos sistemas de classificação; (3) 

o crescimento de pessoal, entregue a si próprio; (4) a existência de condições de trabalho menos 

interessantes; (5) a perda parcial ou total da informação necessária a uma tomada de decisão esclarecida, 

provocando consequentemente um aumento da incerteza; (6) perda de tempo, de dinheiro e energia. 

Fonte: Rousseau e Couture (1994, p. 119, tradução nossa). Elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, a professora Lucia Maria Velloso de Oliveira, em apresentação na IV 

Semana Nacional de Arquivos (2020), retrata uma interessante analogia: referindo-se ao texto 

Archival temples, archival prisons: modes of power and protection, de Eric Ketelaar, a autora 

afirma a frase difundida pelo citado autor: “Se não está no arquivo, não existe”. Dando sua 
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interpretação, Oliveira afirma: “[...] entendo que a frase de Ketelaar poderia ser: se meu 

usuário não sabe o que está no arquivo, então isso não existe” (OLIVEIRA, 2020). A 

abordagem, que se referia à discussão sobre a difusão de acervos/arquivos, para o campo do 

acesso à informação, poder-se-ia, em nossa concepção, assim também ser interpretada: se não 

se gerencia o documento do arquivo, então não se pode garantir o acesso à informação ao  

usuário, à coletividade, à sociedade e, portanto, não se possibilita à transparência pública. 

A ausência de controle sobre a produção documental de uma autoridade de arquivos 

(seja ela no âmbito de serviços ou instituições90); o não estabelecimento de procedimentos 

para o trâmite documental (protocolização, correta classificação do documento gerado); o 

descuido com o controle necessário sobre o uso dos documentos quando de sua consulta ou 

empréstimo ofertados aos usuários internos ou externos; a desatenção à fase de avaliação, 

onde se decidirá se o documento irá ser eliminado (após criteriosamente estudado) ou 

arquivado permanentemente; e, por fim, se o arquivamento do documento não corresponde à 

sua adequada alocação no arquivo (corrente, intermediário ou permanente), propicia-se 

acúmulo desordenado de documentos ou a eliminação indevida; afrontam-se os objetivos, as 

ações e os princípios arquivísticos; e demonstra-se descaso para com a importância do 

Programa de Gestão de Documentos, cuja inobservância impossibilita que as medidas para o 

campo do acesso à informação, hoje impostas aos arquivos, sejam realizadas. Logo, não é 

possível falar de acesso à informação e transparência sem se abordar a função que, no âmbito 

arquivístico, pode oportunizá-la: a GD. 

Como disponibilizar “dado aberto” se a fonte do mesmo (um documento) está 

desorganizada? Como atender aos prazos de acesso à informação, se os documentos não estão 

em posse da instituição custodiadora? Todas as respostas envolvem, necessariamente, a gestão 

de documentos. 

Essas questões estão vinculadas ao desempenho das instituições de arquivo que, 

segundo Jardim, na obra História da arquivologia no Brasil, podem ser compreendidas por 

diferentes abordagens, dentre elas:  

 

“A produção e difusão do conhecimento; o associativismo; a formação 

profissional; o desempenho das instituições arquivísticas; as referências 

legais; as políticas arquivísticas; o mercado de trabalho; a preservação e a 

proteção a arquivos por iniciativa de algumas universidades; a imagem 

social dos arquivos e dos arquivistas etc.” (JARDIM, 2014, p. 169, grifo 

nosso). 

 
90 Jardim (2019, notas de aula): o referido pesquisador diferencia o serviço arquivístico (área de apoio à gestão, 

em geral não vinculada à área finalística) e a instituição arquivística (órgão arquivístico com papel normatizador 

de políticas, ações, procedimentos e técnicas de referência ao âmbito arquivístico). 
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Em nossa percepção, esse desempenho das instituições, questão de interesse a esta 

pesquisa, e grifado da fala do Prof. José Maria Jardim, transita pela: a) gestão de recursos 

monetários (numa dimensão orçamentária); b) dimensão da força de trabalho para dar cabo à 

missão do arquivo público (numa dimensão funcional); e, principalmente, c) gestão de 

documentos (numa dimensão documental), ainda que não se limitem a estas. 

Assim, limitados às dimensões citadas, que estão no escopo do desempenho das 

instituições arquivísticas, detalhamos essas três perspectivas que elucidam como o arquivo 

público insere-se no contexto de “dispositivo de acesso à informação”, no âmbito do que 

cunhamos como “arquivístico-informacional”, a partir do entendimento desta pesquisa. 

 

QUADRO 24: Dimensões para a análise do desempenho das instituições/serviços arquivísticos 

Dimensão A que corresponde? Por quê? 

Orçamentária 
Estudo e análise da infraestrutura 

orçamentária à disposição da instituição 

arquivística. 

Permite revelar lacunas de foro 

monetário à prestação de serviço público 

objetivo da instituição. 

Funcional Estudo e análise da força de trabalho da 

instituição arquivística. 

Permite revelar lacunas na composição 

de recursos humanos que impacte na 

missão institucional, dentre elas a função 

de GD. 

Documental Estudo e análise da gestão de documentos 

como missão da instituição arquivística. 

Proporciona verificar o desempenho da 

instituição diante de sua principal função 

no cenário governamental para o acesso e 

transparência: GD. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A inexistência de uma gestão que privilegie força de trabalho adequada aos arquivos, 

de um orçamento incompatível com sua necessidade e de uma atuação política que não 

fortaleça a autoridade arquivística como definidora de procedimentos estratégicos de gestão 

de documentos inviabiliza a sobrevivência ou existência de um arquivo público, mesmo dada 

sua importância. 

Assim, compreendemos que o arquivo público exerce um importante papel para um 

Estado democrático, envolvendo um tripé mínimo, que pode consolidar a instituição 

arquivística: infraestrutura adequada de orçamento, gestão de pessoas compatível com sua 

função e um efetivo programa de gestão de documentos. 

Isto se insere no papel transversal exercido pelos arquivos. Sobre este aspecto, 

Oliveira, em capítulo de livro intitulado Ação Cultural, Protagonismo Social e o lugar dos 

Arquivos, afirma: 

Os arquivos possuem uma transversalidade ímpar, pois todos temos arquivos 

e eles se conectam dentro de ambientes similares. O processo de ingresso de 
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arquivos nas instituições arquivísticas permite que a transversalidade 

experimentada no ambiente do produtor migre para o ambiente público. A 

organização social em redes oferece um ambiente democrático e 

diversificado de diálogos e relações que pode efetivamente orientar 

movimentos de identificação e de pertencimento e, igualmente, explicitar as 

necessidades de conhecimento sobre o Estado e sobre a sociedade. 

(OLIVEIRA, 2017, p. 89). 
 

Oliveira destaca, assim, motivos para a necessidade dos arquivos. Na mesma direção, 

Schellenberg, em sua obra clássica Arquivos modernos, aponta razões para a existência de um 

arquivo público, que constituiriam “[...] um tipo de fonte de cultura entre muitos outros tipos 

como livros, manuscritos e tesouros de museus. São uma fonte tão importante como os 

parques, monumentos ou edifícios” (SCHELLENBERG, 2006, p. 31), corroborando com a 

Profa. Lucia Maria numa perspectiva mais recente. 

Além disso, os arquivos públicos são os detentores dos expedientes oficiais, retratando 

a atividade do poder público. Nesse sentido, Schellenberg complementa sua discussão, 

informando que “o cuidado com os valiosos documentos oficiais é, portanto, uma obrigação 

pública” (idem, grifo nosso). Ademais, dentre as muitas razões que respaldam a existência de 

um arquivo público, o autor destaca que: 

 

Os documentos, mesmo os mais antigos, são necessários às atividades do 

governo. Refletem sua origem e crescimento. São a principal fonte de 

informação de todas as suas atividades. Constituem os instrumentos 

administrativos básicos por meio dos quais é executado o trabalho 

governamental. Contêm provas de obrigações financeiras e legais que devem 

ser preservadas para protegê-lo. Englobam o grande capital da experiência 

oficial de que o governo necessita para dar continuidade e consistência às 

suas ações, tomar determinações, tratar problemas sociais e econômicos, 

bem como de problemas de organizações e métodos. Em suma, constituem 

os alicerces sobre os quais se ergue a estrutura de uma nação. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 31-32, grifos nossos). 
 

Por serem fontes de informação, os arquivos precisam ter infraestruturas funcional, 

orçamentária e documental capazes de responder à emergência da missão na coordenação da 

gestão estratégica documental, uma vez que é através desta que se pavimenta o acesso à 

informação e à transparência, quer seja de natureza passiva ou ativa. 

A transparência passiva do poder público é aquela oportunizada quando há uma 

solicitação de demandante usuário ou cidadão com interesse em dados/informações que 

somente a instituição estatal poderá fornecer. Em que pese parecer ser reativa, não é possível 

uma ação de transparência passiva se também não existir uma organização na instituição 

custodiadora dos documentos onde está concentrada a origem da informação. 
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Já a transparência ativa do poder público corresponde à ação autônoma deste ente em 

prover dados e informações independentemente de solicitação do usuário ou cidadão. 

Depende de uma ação protagonista, planejada e reconhecida como estratégica, quando se 

valoriza o acesso à informação e todas suas dimensões, entre elas a gestão de documentos 

como premissa elementar. 

Rodrigues (2016), em apresentação para a Escola do Parlamento da Câmara Municipal 

de São Paulo afirmou que essas modalidades da transparência se inserem nos atributos 

constitucionais. A afirmação da autora é ratificada quando da observância da inserção desses 

dois conceitos na realidade brasileira, que foram homologados pela Lei de Acesso à 

Informação quando previu, no art. 3º, inciso II e no artigo oitavo do mesmo normativo, que a: 

 

[...] divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; [...] é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 

no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas. (BRASIL, 2011). 
 

Mais uma vez emerge o valor dos arquivos públicos e de seu papel na gestão de 

documentos: quer seja para uma atuação ativa ou passiva com foco na transparência, fazem-se 

imperiosas as medidas de gestão de documentos, pois é este processo que garante um 

direcionamento com foco em atender as diferentes necessidades solicitadas pelo cidadão. 

Corrobora esse entendimento um estudo realizado, a nível estadual, pelo pesquisador Paulo 

Knauss de Mendonça et al., no qual os autores afirmaram a relevância da GD no papel do 

arquivo para a sociedade: 

O seu resultado consiste essencialmente na publicidade das funções e 

atividades dos órgãos e entidades estaduais que contextualizam e legitimam 

a sua produção documental expressa na identificação e listagem de tipos 

documentais. O resultado fornece não apenas um quadro geral da 

administração pública, mas serve especialmente para o cidadão conhecer que 

tipo de informação é produzida na administração pública, reconhecendo as 

condições de sua produção. Fundamentalmente, trata-se de um instrumento 

para informar ao cidadão sobre o Estado e suas ações, orientando o acesso à 

informação, além de constituir um recurso ímpar para o controle do 

Estado. A produção e disponibilização dos instrumentos de gestão de 

documentos pode ser um instrumento vivo da transparência ativa em que o 

Estado se organiza para oferecer dados sobre seu funcionamento ao cidadão. 

(MENDONÇA et al., 2013, p. 205-206, grifos nossos). 
 

Por outro lado, mesmo dada toda essa relevância, observa-se que ainda hoje os 

arquivos são encarados como depósitos de papéis, quando necessitariam ser observados (pela 

sociedade e pelo Estado) por um prisma meticuloso, dado o impacto que podem provocar na 

consecução do processo de transparência. Nesse sentido, é imperioso afirmar a função social 
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do arquivo, que se vincula à prática de direitos humanos e que se esculpe e reporta ao acesso à 

informação. 

Portanto, os arquivos públicos desempenham um papel nuclear na gestão da 

informação estatal. Dentre eles, no Brasil, o Arquivo Nacional, que, segundo Silva, se 

configura como a “[...] mais importante e antiga estrutura arquivística pública do país” 

(SILVA, 2008, p. 183). 

O autor, em sua obra A preservação da informação arquivística governamental, 

destaca ainda que o Arquivo Nacional “tem suas responsabilidades e competências expressas 

em lei. Desempenha um importante papel como órgão irradiador de normas, procedimentos e 

diretrizes técnicas que servem de parâmetro para arquivos públicos (e privados) em 

praticamente todas as regiões do país” (idem). 

Dada sua relevância, como aponta o autor, esta instituição passa a ser um importante 

instrumento de análise. Sobretudo porque, considerada a definição estabelecida por Silva 

(2008), verifica-se empiricamente, em períodos mais recentes, que a função deste importante 

arquivo (referencial para as instituições e serviços do Executivo federal) não está sendo 

apoiada pelas autoridades governamentais, como se depreende de algumas notícias de jornais 

entre os anos 2011 e 2019 por nós levantadas. 
 

QUADRO 25: Notícias divulgadas sobre a gestão do Arquivo Nacional (2011-2019) 

JORNAL/DATA MANCHETE DO JORNAL RESUMO DA MACHETE 

O Globo, 

04/11/2011 

Arquivo Nacional é transferido 

para Ministério da Justiça. 

Arquivo Nacional deixa Casa Civil e passa a ser 

subordinado ao Ministério da Justiça. 

Extra, 

12/01/2011 

Ministro da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, afirma que Arquivo 

Nacional da Casa Civil não 

perderá prestígio com 

transferência. 

“Em seu primeiro compromisso oficial no Rio, o 

ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, tentou 

contornar nesta quarta-feira uma crise aberta com a 

transferência do Arquivo Nacional da Casa Civil 

para a sua pasta”. 

Metro, 

10/07/2017 

Arquivo Nacional do Rio de 

Janeiro poderá fechar em agosto se 

corte de 36% da verba for 

mantido. 

“A crise que assola o Estado ameaça agora o 

Arquivo Nacional, instituição que preserva a 

memória do país. Por causa do corte de verbas de 

36% no orçamento, o local, que é ligado ao 

Ministério da Justiça (MJ), pode fechar as portas no 

mês que vem”. 

Época, 

01/08/2017 

Arquivo Nacional, no Rio, corre o 

risco de fechar após redução de 

verbas federais. 

“Falta dinheiro para tudo: pagamento das contas de 

água, luz, gás e serviços de segurança e limpeza. E, 

claro, para manter o acervo precioso (1,8 mi de 

fotografias e 55 km de documentos)”. 

El País, 

06/01/2018 

O triste aniversário do Arquivo 

Nacional. 

“Instituição celebra 180 anos à espera de obras 

básicas contra incêndios e com cortes e instabilidade. 

Direção virou moeda de troca política durante crise e 

agora é ocupada por indicada de Cristiane Brasil”. 

Gazeta do Povo, 

03/09/2019 

Ministérios, autarquias e 

universidades: os órgãos da União 

com orçamento estourado. 

Arquivo Nacional aparece com 84% de seus gastos 

comprometidos, segundo gráfico da notícia. 

Fonte: Jornais O Globo, Extra, Metro, El Pais, Gazeta do Povo e revista Época. Elaborado pelo autor. 
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Os relatos acima apontam para uma situação alarmante, que tem recorrência em outros 

períodos da história. Interessa salientar a apresentação feita pelo então presidente do Arquivo 

Nacional, José Honório Rodrigues, em documento transcrito por Schellenberg, através da 

qual, nos anos 1960, apontava a situação do Arquivo Nacional à época: 

 

1) A necessidade de legislação apropriada, que salvaguarda a documentação 

federal e faça reconhecer a preeminência do Arquivo, não como instituição 

do Ministério da Justiça, mas como órgão da nação; 2) a organização 

provisória do Rio de Janeiro e a futura transferência para Brasília; 3) a 

coordenação dos arquivos correntes com o Arquivo Nacional, para a defesa 

dos documentos públicos modernos; 4) a unidade do Arquivo Nacional, 

evitando-se a multiplicação de arquivos históricos, como os do Itamaraty e 

do Ministério da Guerra, pois os custos de manutenção se elevam, sem falar 

no absurdo dos equipamentos técnicos extremamente caros reproduzidos em 

vários arquivos e muitas vezes abandonados por falta de pessoal competente, 

raro no país; 5) a necessidade de literatura arquivística especializada, que 

deve ser atendida atualmente antes das publicações eruditas; 6) a 

organização de inventários; 7) a programação de cursos de formação e 

aperfeiçoamento de pessoal e, finalmente, a preservação e restauração dos 

documentos recolhidos. (RODRIGUES, 1960 apud SCHELLENBERG, 

2015, p. 287-288). 

 

A visão do então diretor do AN, em 1960 (há 60 anos), e os indícios jornalísticos 

mencionados no quadro 25, décadas após, constroem um percurso que demarca sinais 

potencialmente prejudiciais na concepção da posição do órgão no organograma federal, entre 

eles as influências político-ideológicas e sucessivos cortes de orçamento, que podem 

contribuir para o não atendimento de sua missão institucional. Estas questões, se verdadeiras, 

fragilizam (há tempos) o papel do órgão que, para o escopo do poder Executivo federal, 

exerce (ou assim deveria) papel relevante na gestão de documentos desta esfera e, por 

conseguinte, possui atuação decisiva para a adequada promoção da informação arquivística 

com foco no acesso e na transparência pública, como reiteramos ao longo de toda a pesquisa. 

Para o acesso à informação, o arquivo público (em especial o AN) deve ter 

protagonismo na concepção de políticas para gerenciamento de documentos; deve ter 

estrutura compatível com a corresponsabilidade que deveria exercer em cada nível de governo 

(federal, estadual/distrital e municipal) e em cada poder (Executivo, Legislativo e Judiciário); 

estas instituições, no contexto brasileiro, devem possuir papel central nas ações de dados 

abertos. Ademais, o arquivos públicos devem possuir papel nuclear nas ações de 

monitoramento da produção documental nos respectivos órgãos sobre os quais devem zelar, 

conforme determina a Lei de Arquivos. 
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Também é importante a unidade arquivística, ou seja, a compreensão político-

institucional de que é dos arquivos a prerrogativa da autoridade sobre a gestão de documentos 

e sobre a memória da nação. Além disso, os arquivos são basilares para a democracia, pois 

têm em sua posse (ou deveriam ter) o registro da memória nacional e os dados/informações 

essenciais à promoção da informação pública. 

É por todos estes fundamentos que compreendemos a abordagem “arquivístico-

informacional” como um eixo dos “dispositivos de acesso à informação”. Ela corresponde ao 

estudo sobre as instituições arquivísticas que têm como missão a gestão de documentos do 

poder público e sua relação limítrofe para a efetividade da transparência no país. As 

possibilidades de avaliação dessa abordagem são múltiplas e que, para esta pesquisa, se 

desdobrara em uma incursão sobre o AN. 

Nesse sentido, mais uma vez, com base nas discussões teóricas mencionadas até o 

presente, levantamos algumas questões que nortearão a discussão e interpretação arquivística 

desta tese: 

  

1. Como os arquivos têm desempenhado ou exercido sua missão e função no âmbito 

da gestão de documentos do Executivo federal? 

2. Quais as condições orçamentárias, funcionais e documentais que estas instituições 

têm garantido? 

3. Em que medida, dada a análise das considerações supracitadas, estas instituições 

têm possibilitado ou limitado a efetividade da transparência no contexto brasileiro? 

 

Estas questões, cujas respostas serão obtidas no decurso metodológico, margeiam a 

compreensão de uma instituição arquivística (como em um estudo de caso), cuja imersão em 

sua infraestrutura permite uma reflexão crítica, gerando uma discussão que envolve os 

diferentes temas que se estabelecem na discussão teórica desta tese, dedicando-se, em 

exclusivo, ao tripé “orçamentário-funcional-documental”, caracterizado neste estudo como 

um dispositivo de acesso à informação na vertente “arquivístico-informacional”. 

 

3.4 Dispositivos de acesso à informação no Brasil: oportunidades e fragilidades 

conjunturais 
 

Ao discutirmos os dispositivos nas subseções 3.1 a 3.3, mencionamos questões que 

podem inviabilizar suas ações informacionais vinculadas à efetividade, determinando o 

porquê de nossa escolha. 
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No âmbito do dispositivo “legal-informacional”, o processo legislativo que precede a 

criação de uma lei de acesso à informação, por exemplo, que envolve diferentes partidos e 

matizes ideológicas, ou a decisão do chefe do Executivo em promulgar um decreto, são 

elementos que se inserem na vontade política de fazer. A ausência desta traz prejuízo à 

efetividade da transparência, pois não é pensada para o “bem comum”, mas, sim, para o 

interesse em particular. 

No mesmo sentido, na concepção do dispositivos “tecnológico-informacionais”, o 

acesso à informação por meio digital necessita levar em consideração a realidade do país, já 

que o Brasil enfrenta desigualdades em diferentes níveis, dentre eles o acesso à internet, a 

capacidade de interpretação e até mesmo a baixa possibilidade de alguns cidadãos em obterem 

contato com ferramentas que sequer imaginam existir ou que tenham familiaridade mínima. 

No dispositivo “arquivístico-informacional”, a valorização do arquivo público como 

protagonista da empreitada em direção ao acesso, em especial em sua função na gestão de 

documentos, foi mais um ponto observado, onde a inadequação e a precarização da 

infraestrutura dessas instituições, dos pontos de vista orçamentário, funcional e documental, 

impedem o fluxo necessário à transparência. 

Mas, para além desses pontos, existem outras questões transversais que possibilitam91 

e limitam92 a transparência. Dentre elas, podemos citar a perspectiva cultural. 

O conceito de cultura ao qual nos atrelamos diz respeito ao clássico conceito de 

“conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes etc. que 

distinguem um grupo social”, conforme determina o Dicionário Houaiss (2019). Mas, é no 

teor explicitado na fala de Chauí que, ao discutir o tema em sua obra Cultura e Democracia, 

abrange-se o panorama ao qual desejamos chegar. Segundo a pensadora, 

 

[...] perdemos a profundidade do futuro como possibilidade inscrita na ação 

humana enquanto poder para determinar o indeterminado e para ultrapassar 

situações dadas, compreendendo e transformando a acepção que elas têm. 

Em outras palavras, perdemos o sentido da cultura como ação histórica. 

(CHAUÍ, 2009, p. 41). 

 

Concebemos cultura como um padrão. Diz respeito aos nossos valores, aos nossos 

hábitos, às nossas práticas. Por outro lado, como aponta Chauí, uma cultura determinada não 

corresponde necessariamente a uma cultura verdadeira. Ela precisa ser refletida, pois, se assim 

 
91 O sentido de possibilidade, nesta tese, compreende os meios pelos quais os diferentes dispositivos de acesso à 

informação estabelecem, possibilitam ou favorecem a efetividade da transparência das informações públicas. 
92 O sentido de limitação, nesta tese, compreende as características dos diferentes dispositivos de acesso à 

informação que não contribuem para a efetividade da transparência das informações públicas. 
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não for, podemos estar adotando o encargo de sermos direcionados para onde quem tem poder 

assim o deseja. Para o campo do acesso e da transparência, algumas dicotomias reflexivas 

ajudam a entender a questão: 

 
 

1. O governo pode afirmar que somos um país com estrutura legal que favorece o 

acesso e a transparência; mas, em que medida isto assegura ou garante que o 

cidadão efetivamente possa obtê-la? (normas x cultura). 

2. O governo pode afirmar que seus dados e informações estão disponíveis na internet 

para todo e qualquer cidadão, legitimando a transparência; mas qual a possibilidade 

de interpretação crítica do usuário e qual a viabilidade das diferentes regiões de 

nosso território em acessar a internet e ter contato com essas informações? 

(tecnologia x cultura). 

3. O governo pode afirmar que temos um Arquivo Nacional, que gerencia a 

documentação do Executivo federal e zela pela memória e pelo acesso 

informacional; mas qual o aporte de infraestrutura que se dá a este órgão? Qual a 

autonomia do mesmo para prover tais elementos? (arquivo x cultura). 

 
 

Diferentes respostas podem ser atribuídas a estas questões. Mas, todas as suas 

reflexões possibilitam a discussão da questão cultural que envolve, dentre outros elementos, 

as “escolhas” preferenciais que a realidade dos indivíduos pode a eles imputar-lhes. 

Acerca disto, apresentamos uma pesquisa encomendada pelo instituto Datafolha nas 

eleições gerais do ano de 2018, onde a corrupção aparecia como o 3º principal problema do 

país.  

Ao mesmo tempo, quando se perguntava à amostra quais as prioridades do futuro 

presidente – que até então ainda não havia sido escolhido – o tema corrupção regredia para o 

6º lugar, dando espaço para ações que prezassem por saúde, educação, violência, desemprego, 

economia e, então, corrupção. Vejamos os gráficos da pesquisa: 
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FIGURA 12: Problemas do país em 2018 

Fonte: Datafolha. 2018. 
 

Há uma legítima preocupação, conforme a figura 12, com relação à corrupção, que se 

equiparou, no grupo pesquisado, à necessidade por emprego. Mas este anseio não prospera na 

segunda rodada da investigação empreendida pela instituição de pesquisa, pois, quando se tem 

outros condicionantes mais urgentes na vida da população em geral, as necessidades, em 

regra, se deslocam com base na sua priorização, ou seja, os problemas mais caros e 

necessários ao conjunto social da amostra pesquisada, representando assim um movimento 

característico de nosso traço cultural. 
 

FIGURA 13: Prioridades do futuro presidente, em 2018 
 

Fonte: Datafolha. 2018. 

 

O estudo realizado pelo instituto independente de pesquisa vai ao encontro das 

práticas teóricas sobre as necessidades humanas, através das quais compreendemos que a 

corrupção não poderia ser mais importante que a obtenção de serviços de saúde, por exemplo, 

nas escolha prioritária do futuro presidente, na perspectiva dos entrevistados. 
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Em um país com necessidades básicas que ainda não são atendidas, como a educação e 

saúde, e uma população com preocupações relativas à violência, ao desemprego e à moradia, 

é de se esperar que o combate à corrupção não esteja em um lugar privilegiado no ranking das 

prioridades, para a agenda de um próximo presidente, definidos por eleitores. 

Isto é, torna-se improvável, no escopo dos elementos da pesquisa apontada, qualquer 

vantagem acerca do interesse pela transparência ou no combate contra a corrupção, quando 

ainda existem outras etapas mínimas a serem concluídas, fruto de uma desigualdade social 

que está enraizada em diferentes aspectos da nossa formação cultural, histórica e econômica. 

Nesse contexto, apresentamos a chamada Pirâmide de Maslow ou Pirâmide das 

Necessidades – que atribui escalas de interesses entre o que é mais urgente para o que é 

menos urgente (dentro das expectativas individuais) – tendo sido criada pelo psicólogo e 

teórico dos estudos organizacionais, Abraham Harold Maslow, a qual explicitamos 

graficamente a seguir: 

 

FIGURA 14: Pirâmide de Maslow ou Hierarquia das Necessidades 

Fonte: Jovem Administrador. https://jovemadministrador.com.br/consumismo-x-piramide-de-maslow-uma-

outra-visao-da-teoria/. Acesso em: 2019. 

 

O conceito de “hierarquia das necessidades” diz respeito ao desejo de alguém atingir 

suas necessidades fisiológicas ou básicas – como poder se alimentar e beber água – para 

somente depois pleitear se deslocar ao próximo nível, da segurança, correspondendo, por 

exemplo, à possibilidade de sair de casa sem ser assaltado. 

Atingidas as necessidades fisiológicas e de segurança, o indivíduo migra para atender 

suas necessidades sociais (amigos, relacionamentos), e assim sucessivamente até obter seus 

https://jovemadministrador.com.br/consumismo-x-piramide-de-maslow-uma-outra-visao-da-teoria/
https://jovemadministrador.com.br/consumismo-x-piramide-de-maslow-uma-outra-visao-da-teoria/
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mais altos graus de satisfação. Nesta hierarquia, portanto, o ser humano só consegue idealizar 

a possibilidade de atendimento ao próximo nível de necessidade após cumprida a etapa 

anterior, que, por sua vez, insurge como mais urgente que a subsequente. Embora esta teoria 

se aplique aos estudos do trabalho, podemos utilizá-la para compreender as questões 

contextuais. 

Assim, sendo, por analogia, nutrir um cidadão de anseio por transparência num país 

onde a violência impera, o desemprego é latente e os serviços de saúde são precários, leva 

este a não valorizar a discussão acerca do acesso, da transparência e da corrupção, uma vez 

que não foram atendidas as necessidades básicas que deveriam ser sanadas primeiro. Logo, se 

não me interesso pelo combate à corrupção, muito improvável que haja interesse pelo zelo ou 

vigilância de dispositivos de acesso à informação que garantam a transparência responsável 

por mitigar o efeito corruptivo. 

Deslocando-se do conjunto social para o institucional, outro ponto sobre a cultura que 

deve ser refletido é o papel exercido pelo serviço público, que, durante anos, tinha por 

princípio uma ideia de sigilo como regra, assentado numa perspectiva patrimonial. E ainda 

que os agentes públicos, elemento central na discussão, queiram mudar essa realidade, as 

condições proporcionadas podem não ser as melhores, já que as instituições que podem 

contribuir para o pleno acesso não são contempladas pelas decisões político-governamentais, 

em regra. Ao contrário, desde a redemocratização, em especial a partir dos anos 1990, o 

serviço público – que hoje tem o importante papel de subsidiar a transparência – foi sendo 

sistematicamente desarticulado, conforme se comprova a partir do discurso de “Estado 

Mínimo”, a desvalorização dos servidores, entre outros. 

Nesse contexto, observamos que a desigualdade, no trato de categorias, no âmbito 

social e nas escolhas preferenciais para o campo da informação, é um elemento que sustenta 

essa discussão: desigualdade na relação entre as necessidades mínimas de subsistência do 

cidadão; desigualdade nas imposições aos servidores públicos e às instituições das quais 

fazem parte (desvalorização de seu papel, de suas funções); desigualdade entre os diferentes 

dispositivos que possibilitam o acesso à informação. 

Nesse contexto, urge uma transformação sociocultural que se aloca, em especial, no 

fim de desigualdades sociais, com a qual qualquer processo fica prejudicado. Santos confirma 

isso quando discute a ideia de processo cultural em nossa sociedade: 
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A cultura, como temos visto, é uma produção coletiva, mas nas sociedades 

de classe seu controle e benefícios não pertencem a todos. Isso se deve ao 

fato de que as relações entre os membros dessas sociedades são marcadas 

por desigualdades profundas, de tal modo que a apropriação dessa 

produção comum se faz em benefício dos interesses que dominam o 

processo social. E como consequência disso, a própria cultura acaba por 

apresentar poderosas marcas de desigualdade. O que nesse aspecto 

ocorre no interior das sociedades contemporâneas ocorre também na relação 

entre as sociedades. Há aí controle, apropriação, desigualdades no plano 

cultural. É por isso que as lutas pela universalização dos benefícios da 

cultura são ao mesmo tempo lutas contra as relações de dominação entre 

as sociedades contemporâneas, e contra as desigualdades básicas das 

relações sociais no interior das sociedades. São lutas pela transformação 

da cultura. (SANTOS, 1987, p. 70, grifos nossos). 

 

Nota-se, portanto, como a questão é relevante para compreendermos sua influência 

sobre as discussões de transparência, uma vez que, sem uma mudança cultural, a manutenção 

de privilégios, interesses antidemocráticos e assimetrias no âmbito da prestação de 

informações podem continuar, em virtude de uma não alteração da realidade cultural. 

É importante, por exemplo, que a sociedade civil organizada93 exerça um papel 

relevante nas ações em favor da transparência, uma vez que é através da organização coletiva 

social que se fundamenta uma democracia participativa, envolvendo cidadãos e Estado. 

Podemos apontar, então, como exemplos de grupos partícipes da sociedade civil 

organizada: grupos de ambientalistas, de proteção e defesa do consumidor, e aqueles 

relacionados a gênero, cultura e religião, dentre outros.  

Ocorre, contudo, que, no caso brasileiro, nossa sociedade ainda não utiliza o máximo 

da força que possui, em especial pelo monopólio da informação estatal, ou seja, o Estado que 

deveria prover a transparência é o mesmo que pode por decidir mitigá-la, já que tem poder, 

ferramentas e controle sobre os diferentes meios promotores da informação. Logo, se não 

existirem outros agentes capazes de exercer uma espécie de “freios e contrapesos”, a 

informação estatal será sempre conduzida em conformidade com o que propõe seu produtor. 

Ademais, segundo Gurgel e Justen, o Brasil tem uma “sociedade desmobilizada, 

pouco disposta à atuação coletiva, inclinada a resolver seus problemas e alcançar seus 

objetivos no âmbito privado e, por isso, despolitizada ou despolitizando-se” (GURGEL; 

JUSTEN, 2013, p. 373). É então esta atuação precária acerca da representatividade social que 

 
93 “Todas as formas de ação social levadas a cabo por indivíduos ou grupos que não emanam do Estado nem são 

por ele determinadas. Uma sociedade civil organizada é uma estrutura organizativa cujos membros servem o 

interesse geral através de um processo democrático, atuando como intermediários entre os poderes públicos e os 

cidadãos” (UE, 2019). 
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permite à esfera estatal realizar suas ações conforme seus interesses, por vezes desvinculado 

dos interesses da sociedade, da coletividade, frustrando a função social que envolve o debate. 

Como sentimos desconfiança do Estado, esta desmobilização legitima que o mesmo se 

influencie, sem muito questionamento, adotando “a burocratização e tecnicização do processo 

decisório, as negociações e pressões dos grupos de interesses e lobbies com e sobre aquelas 

autoridades e outros aspectos que tornam duvidosa a formulação das políticas públicas e seus 

desdobramentos”, segundo Gurgel e Justen (GURGEL; JUSTEN, 2013, p. 358). 

Do mesmo modo, diante de possível conflito de interesses, as ações informacionais 

podem estar carregadas de influências duvidosas que necessitam, portanto, de uma sociedade 

civil organizada que faça o contrabalanço desta situação indesejada. Insere-se, nesse papel, a 

função de pesquisas que (re) discutam a qualidade do acesso à informação por meio de seus 

dispositivos, como ora empreendemos. 

Logo, as instituições precisam ser fortalecidas (dentro e fora do poder estatal). Isto só 

ocorrerá com o efetivo engajamento da sociedade, ou seja, por uma participação ativa que 

vise contingenciar possíveis situações conflitantes entre o interesse do Estado e o do cidadão. 

Ao mesmo tempo, defendemos que os próprios agentes de Estado poderiam executar 

medidas que viabilizem a participação da sociedade civil organizada em maior escala, 

podendo ser esta conjugação de esforços conjuntos um fator-chave para a consecução da 

transparência, pois serve como contrapeso à hegemonia informacional que está sob a tutela do 

próprio Estado.  

Além disso, um Estado efetivamente democrático necessita de participação social em 

seu processo de gestão, sobretudo em processos que envolvem a informação, uma vez que 

esta é sinônimo de poder, como apontamos nestes texto. E, se o Estado está alicerçado pelo 

conceito da “boa governança”, não haveria o que recear, já que todos ganhariam e, por 

conseguinte, o “bem comum” seria o norte.  

Consideramos, assim, que a ação articulada dos mais diferentes nichos da ampla 

sociedade – Estado e sociedade civil – em especial, na busca pela adequada informação, na 

tradução das informações transmitidas pelo próprio Estado e na vigilância sobre interesses 

díspares ao processo informacional democrático, seriam elementos que contribuiriam para 

uma melhor comunicação entre administradores e administrados. 

A comunicação, de modo lato sensu, compreende a relação de mensagens entre dois 

ou mais interlocutores, existindo, em geral, a presença de um mensageiro e de um receptor, 

segundo os fundamentos da teoria da comunicação. Mas, a comunicação abrange outros 
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aspectos que, para esta tese, merecem ser definidos. Entre eles, o conceito de “comunicação 

política”. 

“A comunicação política pode ser definida como o conjunto das mensagens que 

circulam dentro de um sistema político, condicionando-lhe toda a atividade, desde a formação 

das demandas e dos processos de conversão às próprias respostas do sistema”, segundo 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998, p. 200).  

Os autores, através de uma metáfora, apontam que a comunicação política pode ser 

entendida “como o ‘sistema nervoso’ de toda a unidade política” (idem). Se um governo 

almeja obter apoio da população, é natural que ele preze por executar uma comunicação 

política que faça com que estes apoiem as escolhas dos representantes estatais. Como 

exemplo, podemos citar as muitas reformas da previdência (em especial dos servidores 

públicos), para as quais parte do orçamento estatal se utilizou a fim de obter o marketing ideal 

em sua defesa e, por conseguinte, a aprovação da sociedade sobre este tema sensível no país. 

 

FIGURA 15: Exemplo de publicidade de interesse governamental 

Fonte: Portal Nova Previdência. Disponível em: https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/. 

Acesso em: 1 jul. 2019 

 

Na figura acima (15), o governo destaca que a nova previdência seria positiva para os 

mais pobres, estabelecendo uma comunicação com seu público a partir de uma imagem que 

privilegia a simplicidade do homem brasileiro. Por outro lado, entendemos também que não 

basta que este governo só faça a promoção daquilo que possa lhe trazer retorno econômico, 

devendo agir em prol de outros interesses, dentre eles, a propagação ou promoção dos 

diferentes meios de acesso à informação. 

Logo, ainda não se observou um mesmo esforço de marketing comunicativo ou 

publicidade por parte dos agentes de governo em emissoras de televisão ou jornais de grande 

circulação informando que há um novo portal da transparência ou que sugerisse que a 
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população procurasse as instituições arquivísticas a fim de obter informações do seu interesse, 

o que seria também uma oportuna ação pela transparência ativa. 

Isso demonstra que não há ações dos governos a fim de dar visibilidade ao processo de 

publicidade para a transparência. Nossa percepção é a de que colaborar para que o cidadão 

possa pleitear informações é, em certa medida, colocar o Estado em evidência, possibilitando 

que seus erros fiquem visíveis.  

Mas, por outro lado, se orientado por uma boa governança pública, esse incentivo 

estatal possibilitaria que críticas fossem utilizadas como melhorias da ação deste ente 

responsável, que deve cumprir seu papel frente às demandas da sociedade. Mas, no momento, 

observamos empiricamente que não é este último posicionamento o que prevalece. Isto 

representa um contrassenso, e atinge de modo significativo os princípios emanados pela 

Constituição Federal. 

Diante disso, observamos que a comunicação exerce um papel relevante no processo 

de criação e consolidação de democracias. Giovannini afirma que “tamanha importância 

existencial da comunicação, mais indireta do que direta, está gerando novas formas de 

agregação e de consenso em torno das quais formas inéditas de democracia direta tendem a se 

consolidar” (GIOVANNINI, 1987, p. 340). O autor observa ainda que: 

 

Novos meios de comunicação correspondem a novas formas de 

“encantamento”, tanto a nível individual, quanto sob a forma de hipnose 

coletiva, de vez que a aplicação generalizada de informações nas mais 

variadas formas e em doses maciças provoca mutações psicossensoriais, e 

consequentemente, culturais, que podem antecipar, a mais longo prazo, 

algumas descontinuidades de identidade antropológica. (Idem). 

 

Diante disso, observamos que a comunicação tem um papel relevante na discussão 

sobre a transparência: quer seja pelo seu impacto de gerar “deslumbramento” na sociedade, 

ditando regras e tendências, quer seja por ser um processo que permite sinalizar assimetrias 

nas escolhas publicitárias de interesse do Estado. 

Assim, podemos perceber que as ações de informações, que já não estão articuladas 

em forma de uma política pública, como defendemos na seção 2, e o direcionamento em favor 

da transparência caminham sob diferentes ameaças: nossa estrutura cultural; nossa 

desigualdade social e a premência em atender primeiro requisitos mínimos de sobrevivência; 

o monopólio do Estado sobre a informação estatal e seu poder de comunicação; e, ainda que 

não se finde nessa, as ações políticas destreladas do interesse público. Oportuniza-se, nesse 
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escopo, um leque de possibilidades de avaliação sobre os dificultadores contextuais da gestão 

da informação. 

Nesse sentido, José Maria Jardim afirma que “a informação se coloca [...] no epicentro 

de inquietações contemporâneos sobre o Estado, a Sociedade, a Cultura, a Ciência e a 

Tecnologia em seus diversos desdobramentos” (JARDIM, 2011, p. 1581). Neste ponto de sua 

pesquisa, o autor menciona ainda: 

 

A crise do Estado contemporâneo e suas diversas consequências na vida 

social têm alimentado a agenda política e científica com várias questões. 

Entre outras, destaca-se o desafio de, sob a procura de novos desenhos para 

as intermediações envolvendo Estado e Sociedade Civil, redefinir-se teorias 

e práticas na concepção, implantação e avaliação de estruturas estatais de 

informação contemporâneas [...]. A literatura revela a insuficiência de 

conhecimento, produzidos pela Ciência da Informação e a Arquivologia, 

para municiar ações dos aparatos governamentais e da sociedade civil 

em termos de políticas públicas informacionais e na inclusão 

informacional (Idem, grifos nossos). 

 

Nesse sentido, um rápido estudo acerca dos relatório da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)94, realizada pelo IBGE, aponta outros elementos conjunturais 

que limitam a transparência, como trabalho, acesso à tecnologia e renda. 

Logo, existem, neste escopo de análise, diferentes meios de investigação que 

oportunizam o acesso e a transparência, mas cuja visualização necessita de uma cuidadosa 

investigação e uma compreensão do sistema que envolve esses elementos essenciais à 

democracia. Tudo isto torna a transparência um estudo intrigante, mas, ao mesmo tempo, 

aponta para uma das tarefas mais complexas que se pode realizar, dados os elementos 

conjunturais que a circundam. 

De todo modo, após elencadas as questões legais (subseção 3.1), tecnológicas 

(subseção 3.2), arquivística (subseção 3.3) e contextuais (subseção 3.4), nossa análise objetiva 

busca compreender como se desenvolve a dinâmica da transparência no Brasil.  

Ao reconhecermos, nesta pesquisa, que a transparência pública brasileira se assenta 

em dispositivos que fomentam o acesso informacional, dentre eles “legal-informacional”, 

“tecnológico-informacional” e “arquivístico-informacional”, iniciamos um processo que 

analisa criticamente o acesso à informação pública e à transparência, mesmo em 

circunstâncias pouco propícias, como relatamos nesta subseção. 

 

 
94https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html 
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QUADRO 26: Dispositivos de acesso à informação – encadeamento analítico-reflexivo 

DISPOSITIVO DEFINIÇÃO 
POSSÍVEIS OBJETOS 

DE ANÁLISE 

OPORTUNIDADES NA 

ANÁLISE 

Legal- 

Informacional 

Corresponde ao conjunto de 

normativos legais que 

estruturam o acesso à 

informação no Brasil. 

Constituição, emendas 

constitucionais, leis, 

decretos, portarias, 

instruções normativas. 

Evidenciar possíveis 

lacunas e propor melhorias 

que fortaleçam a garantia ao 

acesso à informação e à 

transparência, 

corroborando, portanto, 

para a efetividade (impacto 

ou possibilidade de ser 

utilizada para uma 

finalidades almejada no 

campo informacional) da 

transparência pública em 

diferentes espectros. 

Tecnológico- 

Informacional 

Corresponde às tecnologias 

empregadas para a 

transmissão da informação, 

abrangendo desde websites, 

aplicativos e outros meios 

web para prestar serviços 

informacionais de interesse 

do cidadão.  

Portais de governo 

(ministeriais, de acesso), 

sites, subsites, aplicativos, 

sistemas de informação e 

demais programas 

informáticos.  

Arquivístico-

Informacional 

Corresponde aos arquivos 

públicos e à condução de sua 

gestão nas perspectivas 

orçamentária, funcional e 

documental. 

Arquivos públicos federais, 

estaduais, distritais, nos três 

diferentes poderes 

(Executivo, Legislativo e 

Judiciário) e nos mais 

diferentes entes federativos 

(União, estados/Distrito 

Federal e municípios) ou até 

mesmo arquivos privados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 26 detalha as possibilidades que se abrem em alusão aos dispositivos 

discutidos nas seções 3.1, 3.2 e 3.3, reafirmando suas definições, indicando objetos de análise 

dentro do escopo de cada dispositivo e demonstrando que uma avaliação crítica que evidencie 

limitações pode proporcionar a criação de possibilidades. 

O quadro estabelece que, ao realizarmos um estudo crítico acerca dos elementos que 

estruturam o “dispositivo legal-informacional” – ou seja, a análise de um arcabouço 

normativo que subsidia o processo de acesso –, podemos realizar apontamentos sobre este 

instrumento, permitindo que as possibilidades e as limitações à efetividade da transparência 

sejam destacas para que se aperfeiçoe este princípio que deve nortear a governança da 

informação pública. 

No mesmo sentido, podemos estudar o “dispositivo tecnológico-informacional” de 

modo a visualizarmos, através das páginas governamentais, os dados que configuram a 

potência da transparência pública em um contexto em que a informação precisa cada vez mais 

ser qualificada. E, ao mesmo tempo, podemos mapear, pelos dados do próprio poder público, 

quais são as chances de tornar-se um mecanismo digital de acesso em uma plataforma que 

possibilite efetividade ao processo de transparência no país. 

Além disso, ao pesquisarmos os arquivos públicos na figura do “dispositivo 

arquivístico-informacional” nos é permitido um panorama sobre a gestão de documentos que 
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são, talvez, o principal lócus para que se compreenda se há viabilidade de um processo de 

acesso à informação que gere transparência.  

Afinal, são dessas instituições que deveriam se originar o aporte informacional 

necessário a subsidiar a criação de uma lei de acesso ou de onde provêm os dados 

qualificados para alimentar os portais informativos de governo, fato que sabemos de antemão 

não ocorrer pela própria trajetória de pesquisa relatada. 

É oportuno, porém, ressaltar que uma avaliação crítica não pode deixar à margem uma 

compreensão completa sobre como se desenvolve o processo de transparência pública no 

Brasil que, em nossa concepção, deve mencionar os elementos – pontuados ao longo de toda a 

pesquisa teórica deste estudo – que a influenciam, conforme figura a seguir. 

 

FIGURA 16: Compreensão da transparência pública brasileira na  

abordagem dos dispositivos de acesso à informação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A figura 16 sintetiza o pensamento realizado no decurso desta tese. A ilustração 

demonstra em sua base a existência de um conflito entre elementos que possibilitam o acesso 

e a transparência (Estado, democracia, política pública, gestão pública, governança pública da 

informação) e aqueles que a limitam (Estado, burocracia, assimetria, desigualdade, não 

decisão, monopólio da informação estatal). Interessa salientar que o Estado aparece em ambos 

os lados, pois, como discutimos na seção 2, com base em diferentes autores, este pode 

representar diferentes faces, a depender de suas escolhas. Um Estado mais direcionado às 

ações democráticas provavelmente prezará por propiciar e valorizar dispositivos de 

informação zelando pelo conceito de bem comum. Por sua vez, um Estado despreocupado 
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com este elemento basilar, tende a se apropriar da burocracia, das assimetrias e demais meios 

e recursos que possam inviabilizar o acesso, refletindo, em geral, um tipo de governança às 

avessas. 

As diretrizes definidas pelo Estado, portanto, alteram estes dispositivos e os objetos 

que eventualmente os compõem, sendo, em alguns momentos, uns mais valorizados do que 

outros. O grau de diferença de valorização influi nos graus de opacidade e de transparência, 

que ficam dependentes do contexto histórico ao qual estão submetidos em determinado 

espaço e tempo.  

Acima do primeiro nível da figura, estão os “dispositivos de acesso à informação”, 

que, a depender da cultura estatal, das suas escolhas, tenderá a proporcionar mais 

transparência ou mais opacidade. Ou seja, a transparência pública brasileira se plasmará por 

maior ou menor grau de efetividade de acordo com a proposta político-gerencial do Estado e 

de sua governança sobre esses “dispositivos de acesso à informação”. 

Portanto, a ilustração traduz a dimensão da transparência pública como resultado do 

modus operandi pelo qual o Estado tem gerenciado seus dispositivos de acesso à informação. 

Estes dispositivos dependem da política pública prevista, das ações e das articulações 

informacionais adotadas e sobre quais princípios de governança norteiam o Estado. 

Sabemos que o Estado responde conceitualmente pelas políticas públicas e conta 

também com a participação de entidades não estatais (abordagem multicêntrica de políticas 

públicas). Estas políticas são concebidas, a priori, para deslocar uma situação definida (status 

quo) em um resultado concreto, que, neste caso, seria a transparência das informações ao 

público na melhor qualidade possível. Mas existem fatores que podem impossibilitar esta 

qualidade requerida, principalmente aqueles advindos das configurações assimétricas. Nossa 

avaliação é que, para evitarmos tais assimetrias no campo informacional direcionado à 

transparência, faz-se necessário avaliar a efetividade desses dispositivos, buscando meios de 

identificar e aprimorar o processo antiopacidade estatal. 

Sabemos que não é possível que um Estado possa assegurar a transparência plena de 

seus atos, ainda mais pelo arcabouço de interesses políticos e antagonismos que envolvem o 

tema, como discutido até aqui. Contudo, partimos do pressuposto de que é necessária a prática 

de uma constante (re) avaliação qualitativa, permitindo um ponto de inflexão no senso comum 

proporcionado pelo poder do aparelho de Estado, que tem sob sua conduta instrumentos, 

instituições e possibilidades de ações legais poderosos, refletindo uma possibilidade de luta 

desigual quando confrontado com o cidadão (que no Brasil convive com limitações sociais). 
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E esta avaliação, para esta pesquisa, se dá a partir da análise dos dispositivos que 

sustentam as ações direcionadas à promoção e consecução da transparência. Estas ações são 

macro, sendo executadas na cadeia organizacional pelos mais diversos organismos e 

instituições que formam o Estado. Além disso, reconhecemos a transversalidade de outras 

ações de natureza jurídica, tecnológica, cultural e de comunicação, que tangenciam a atuação 

do Estado para além de suas instituições promotoras, denotando que podem existir outros 

prismas de avaliação a serem contemplados por trabalhos futuros. 

Almejamos, assim, diante do recorte adotado, compreender parte da configuração de 

acesso à informação e o modo pelo qual este tem sido conduzido pelo Estado, na figura de 

suas normas, de suas tecnologias e serviços digitais e da gestão dos arquivos que, nesta 

discussão, representam interlocutores poderosos para a avaliação crítica da efetividade da 

transparência pública no contexto brasileiro, conforme proposta a seguir. 
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4 “DISPOSITIVOS DE ACESSO”: OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO DA 

CONFIGURAÇÃO INFORMACIONAL BRASILEIRA 

 
“Brasil takes off” (2009)  

“Has brazil blown it” (2013) 

“The Betrayalof Brazil” (2016)  

“A tropical tragedy 

Brazil’s losing battle against covid-19” (2020) 

(Revista The Economist) 

 

As epígrafes, publicadas pela revista britânica The Economist, relatam os “fracassos” 

pelos quais o Brasil tem passado ao longo dos anos. Distantes das críticas político-ideológicas 

que ali se poderiam estabelecer, tem-se uma configuração: o país está sempre no estágio do 

“quase”. É considerado, por vezes, o “país do futuro”. Nessa perspectiva, buscando que não 

fiquemos na quase “efetividade” no campo da transparência, apresentamos a metodologia 

geral adotada nesta pesquisa (subseção 4.1), através da qual foi possível investigar as ações de 

transparência e sua infraestrutura, a partir de seus dispositivos, com foco nos elementos que a 

possibilitam e a limitam. No encalço dessas perspectivas, analisamos, no âmbito do 

dispositivo de acesso “legal-informacional”, nove normativos e, subsidiariamente, quatro 

decretos regulamentadores (subseção 4.2), bem como algumas das justificativas para sua 

promulgação; sete painéis de governo, vinculados à Controladoria-Geral da União, na 

concepção do dispositivo de acesso “tecnológico-informacional” (subseção 4.3) e, por fim, 

três dimensões (orçamentária, funcional e documental) concebidas e estudadas a partir dos 

oito últimos relatórios de gestão do Arquivo Nacional do Brasil (subseção 4.4), como 

fundamento para o dispositivo “arquivístico-informacional”. Apresentamos, portanto, os 

aspectos gerais desta incursão a seguir e explicitamos, no início de cada dispositivo analisado, 

passo a passo, como cada objeto, foi metodologicamente analisado. 

 

4.1 Aspectos metodológicos gerais 

 

O presente estudo, considerada sua finalidade, configura-se como uma pesquisa 

básica, visto que possibilita a geração de conhecimento sem, contudo, se desdobrar numa 

aplicabilidade imediata ou mudança do status quo. Por outro lado, permite identificar 

questões e incita reflexões em seu campo temático: a transparência das informações públicas. 

Vergara destaca que a “[...] pesquisa pura (ou básica) é motivada basicamente pela 

curiosidade do pesquisador e situada sobretudo no nível da especulação” (VERGARA, 2011, 

p. 43), ou seja, a partir de um sistemático escrutínio, amparado pelo rigor metodológico e 

ancorado aos pressupostos fundamentados na teoria de referência e na pesquisa. 
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Com relação à abordagem, é um estudo predominantemente de natureza qualitativa, 

em consonância à ampla utilização em estudos que envolvem as ciências sociais aplicadas, 

fundamentando-se em narrativas bibliográficas e documentais, mas contando também com 

elementos estatístico-matemáticos (percentuais, tabelas numéricas) que eventualmente 

caracterizam o método quantitativo. 

Acerca da dimensão de seus objetivos, esta tese se aproxima de um trabalho 

descritivo, uma vez que apresenta em seu decurso três elementos fundamentais a este tipo de 

pesquisa: a possibilidade de observação das variáveis sem a intervenção do autor; a análise 

dos objetos no estado em que estão no momento do recorte da investigação; e, por fim, as 

eventuais conclusões propiciam certo grau de generalização, embora atrelado e fundamentado 

pelo conteúdo teórico proposto no estudo. Na visão de Sampieri, Collado e Lucio, os estudos 

descritivos “buscam especificar as propriedades, as características e os perfis de pessoas, 

grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se submeta a uma 

análise” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 102), o que objetivamos realizar através 

do levantamento de características de normas, painéis e relatórios oficiais oriundos das ações 

da esfera pública federal, referencial para a discussão do acesso à informação. 

Quanto aos procedimentos adotados, a pesquisa se estabelece a partir da análise de 

documentos/dados/informações disponíveis na rede mundial de computadores (legislação, 

websites e relatórios disponibilizados online)95, culminando, na fase de discussão e resultados, 

numa avaliação horizontal (sistêmica) e vertical (em rede), criada a partir de teorias oriundas 

dos estudos organizacionais, conforme delimitamos na introdução deste estudo e na subseção 

1.1 do presente trabalho. 

O método aplicado é fundamental para atender ao objetivos desta pesquisa: “investigar 

um conjunto de dispositivos que determinam o acesso à informação pública, estabelecendo a 

relação entre a qualificação destes – no escopo de suas finalidades – e sua condição de 

proporcionar efetividade às ações de transparência pública oriundas da gestão do Executivo 

federal” 

A análise de documentos como método de pesquisa deve envolver a capacidade do 

pesquisador em conjugar dois pontos, na visão de Flick: “entender que os documentos devem 

ser analisados dentro do contexto em que são produzidos e utilizados no campo” e 

“compreender que os documentos não são apenas mera representação de processos e de 

experiências, mas sim dispositivos comunicativos na construção de uma versão desses 

 
95 Em virtude da pandemia de Covid-19, a busca presencial de conteúdo ficou impossibilitada, o que, mesmo 

assim, não impactou os procedimentos essenciais, os quais foram garantidos pela rede mundial de computadores. 
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processos” (FLICK, 2009, p. 230). Para Sá Silva, Almeida e Guindani, “o uso de documentos 

em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles podemos 

extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque 

possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 

histórica e sociocultural” (SÁ SILVA; ALMEIDA; GUINDANI 2009, p. 02). Nesse sentido, 

no âmbito desta tese, consideramos como objetos de análise os tipos de documentos escritos 

(de natureza digital) que se insiram na definição de “documentos oficiais”, apontados por 

Marconi e Lakatos: 
 

Constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer 

respeito a atos individuais, ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance 

municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao 

fato de que não exerce controle sobre a forma como os documentos foram 

criados. Assim, deve não só selecionar o que lhe interessa, como também 

interpretar e comparar o material, para torná-lo utilizável. (MARCONI 

e LAKATOS, 2020, p. 161, grifos nossos). 
 

Para cada dispositivo discutido neste trabalho, no contexto do Estado brasileiro, 

consideramos os documentos formais a seguir, cuja análise tem o condão de contribuir para 

investigar a relação de efetividade da transparência entre eles, a partir dos dados/informações 

que se revelam em cada um. Assim sendo, apresentamos no quadro a seguir o dispositivo, o 

documento formal e a justificativa de seu uso nesta pesquisa. 

 
 

QUADRO 27: Documentos formais e justificativa de uso por dispositivo 

DISPOSITIVO DOCUMENTO FORMAL JUSTIFICATIVA DE USO 

Legal-Informacional 

Normativos do escopo jurídico 

brasileiro inseridos na temática 

acesso à informação e transparência. 

Representam expediente oficial sobre 

as premissas do Estado acerca da 

informação tutelada, disponibilizadas 

no site da subchefia para assuntos 

jurídicos da Presidência do Brasil. 

Tecnológico-Informacional 

Painéis de governo que prestam 

serviço de acesso à informação à 

população. 

Representam reconhecido meio de 

busca de informações oficiais 

atrelado ao órgão de fiscalização da 

transparência: a CGU do Brasil. 

Arquivístico-Informacional 

Relatórios de Gestão da instituição 

arquivística responsável pela gestão 

de documentos do Poder Executivo 

federal quanto ao acesso à 

informação. 

Representam reconhecidos 

descritores destinados à prestação de 

contas anuais das instituições 

públicas, conforme determinação do 

Tribunal de Contas da União (TCU)96 

do Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
96 “O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de 

acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração 

Pública em benefício da sociedade. Para isso, tem como meta ser referência na promoção de uma Administração 

Pública efetiva, ética, ágil e responsável” (TCU, 2020). 
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No escopo do dispositivo “legal-informacional”, utilizaremos a legislação federal que, 

por meio de uma seleção rigorosa foi agrupada para respaldar as reflexões acerca deste eixo 

da pesquisa. 

No que diz respeito ao dispositivo “tecnológico-informacional”, foram utilizados os 

sítios de internet reconhecidas pela CGU como meios de análise e interpretação de dados 

disponíveis à população em geral. 

Por fim, considerados a infraestrutura orçamentária e de recursos humanos e o papel 

da gestão de documentos para a transparência das informações públicas, deteremo-nos na 

análise dos Relatórios de Gestão (RDGs)97 do maior e mais antigo arquivo público do Brasil, 

publicados entre 201198 e 2018. 

Para todos os dispositivos analisados, contamos com o aporte do Serviço Eletrônico de 

Informação ao Cidadão (E-SIC), quando assim o objeto estudado o exigia. 

Diante desta síntese, passaremos a detalhar dispositivo a dispositivo, explicitando 

como se desenvolveu o processamento metodológico ora sistematizado e desdobrado para 

responder as provocações e inquietações da  presente pesquisa. 

 

4.2 Dispositivo “legal-informacional” – legislação em questão 

 

Conforme proposta metodológica preliminar (subseção 4.1), passamos à análise na 

esfera do dispositivo “legal-informacional”, dos normativos selecionados conforme Apêndice 

B.  

Ressaltamos que, ao longo dos quadros, estarão identificadores a título de referência 

ao quadro (“Q.Nº”: nº do trecho comentado no respectivo quadro) como instrumento 

facilitador. Exemplo: utilizamos a simbologia “Q.31.1” para identificar a discussão sobre o 

quadro nº 31, trecho número “1” ao longo do texto. 

 

 

 

 
97 Documento oficialmente instituído pelo TCU, órgão criado pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no 

âmbito do Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, onde, em seu artigo 9º elucidara: “As communicações 

entre o Tribunal de Contas e o Congresso effectuar-se-hão mediante relatorios annuaes e declarações 

quinzenaes, quando para estas houver assumpto” (BRASIL, 1890, grifo nosso). 
98 O uso de 2011 como ano de início da análise (em todos os dispositivos analisados) ocorre por ser o exercício 

onde foi promulgada a Lei de Acesso à Informação, que só veio a ter eficácia no ano subsequente. A data fim 

transita entre os anos de 2018 (dispositivo legal-informacional), 2020 (dispositivo tecnológico-informacional) e 

2018 (dispositivo arquivístico informacional), pelos motivos que serão expostos no decorrer da explicação 

metodológica. 



212 

4.2.1 Metodologia para o dispositivo “legal-informacional” 

 

Para o dispositivo “legal-informacional”, foi realizada uma pesquisa em cinco etapas. 

A primeira consistiu em um levantamento da legislação correlata ao acesso à 

informação e à transparência entre 1988 e 2018. Utilizamos o sítio eletrônico da subchefia 

para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República do Brasil99, porque lá se 

encontram todos os normativos promulgados no Brasil (dentre eles, os referentes ao período 

imperial). 

 

FIGURA 17: Página da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República 

Fonte: site da Casa Civil da Presidência da República. Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/. 

Acesso em: 01 out. 2019. 

 

Ao explorarmos o sítio eletrônico, fundamentados na hierarquia das normas de Kelsen, 

conforme subseção 3.1 desta tese, nos foi possível acessar diferentes normativos: a 

Constituição da República em vigor, as leis, os decretos e outros normativos.  

Para cada um deles, foram apresentados os subtipos respectivos. Como ilustração do 

trajeto, evidenciamos o percurso ao acessarmos o hiperlink “Leis”, através do qual formos 

conduzidos a outra página com as seguintes hipóteses de acesso: Leis Complementares, Leis 

Delegadas, Leis do Império, Leis Ordinárias, entre outras. Ao solicitarmos acesso a esta 

última, fomos redirecionados para a figura a seguir (o que se repetiu nas demais buscas): 

 

 

 

 

 

 

 
99 Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 01 out. 2019. 
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FIGURA 18:  Página da subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República  

(Exemplo: Leis Ordinárias) 
 

Fonte: site da Casa Civil da Presidência da República. Disponível em: 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/_Lei-Ordinaria.htm. Acesso em: 01 out. 2019. 

 

Na página, conforme figura 18, foram disponibilizadas todas as Leis Ordinárias, 

organizadas por ano de sua promulgação. Acessamos, ainda no campo da exemplificação, o 

ano de 1988, o que nos retornou mais um acesso com o escopo normativo daquele exercício 

específico, como demonstra-se na figura 19 a seguir. 

 

FIGURA 19: Leis Ordinárias promulgadas no ano de 1988 e suas ementas 

Fonte: site da Casa Civil da Presidência da República. Disponível em: 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/_Lei-Ordinaria.htm. Acesso em: 01 out. 2019. 

 

Esta rotina (ainda na etapa 1) foi realizada, ano a ano, para diferentes normas (em 

especial leis complementares, ordinárias e decretos executivos) com o intuito de encontrarmos 

os normativos que, eventualmente, a partir de 1988 (data da promulgação da Constituição 

Federal) se caracterizassem como oportunidades de análise sobre o acesso à informação e a 

transparência. 

Identificado o conjunto normativo pertinente à pesquisa, no âmbito da segunda etapa, 

optamos pela leitura horizontal das ementas (conforme apresentada na figura 19), e, diante do 

menor indício de que se trataria de um normativo cujo interesse se atrelasse à temática deste 

estudo, os relacionávamos, conforme apresentado no Apêndice B. 
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Desta forma, foram identificados, entre 1988 e 2018, no âmbito federal, 5 (cinco) 

grupos normativos como possíveis objetos para análise, com base na incursão pela página da 

Subchefia para Assuntos Jurídicos, culminando nos quantitativos do quadro a seguir: 

 

QUADRO 28: Dispositivo “legal-informacional” 

Normativos selecionados nas etapas 1 e 2 

TIPO DE NORMATIVO DOCUMENTO FORMAL 

Constituição Federal 01 

Leis Complementares 07 

Leis Ordinárias 41 

Decretos Executivos 10 

Total de normativos 59 

Fonte: Elaborado pelo autor. Vide Apêndice B. 

 

Dentre os 59 (cinquenta e nove) encontrados, fizemos um recorte – correspondendo à 

terceira etapa da pesquisa – a partir de uma avaliação da pertinência temática, isto é, se, a 

partir da leitura do conteúdo em si da lei, a mesma apresentava elementos que eventualmente 

pudessem ter impacto para a efetividade da transparência pública, e se sua função tinha 

adequabilidade aos objetivos deste estudo, considerado todo o processo teórico delineado ao 

longo da tese. Assim sendo, realizamos a avaliação em uma escala entre “0” – pouco impacto 

e “5” – muito impacto)”, tendo sido selecionados tão somente os documentos considerados de 

“grau médio” – 5 (cinco) – e que estivessem em vigência no interstício de 2011 e 2018 (ainda 

que sua promulgação tenha sido posterior). Para isto, seria necessário alcançar a nota máxima 

em ambos os critérios. 

O uso da média, como uma medida estatística de tendência central, visa tão somente 

realizar um recorte necessário à investigação, sem o qual o trabalho seria inviabilizado. 

Segundo Stevenson, “a média tem certas propriedades interessantes e úteis, que explicam 

porque é ela a medida de tendência central mais usada” (STEVENSON, 2001, p. 20). Em 

especial, afirma o autor: “A média é sensível a (ou afetada por) todos os valores do conjunto”. 

Assim, com base no método adotado (vide normativos destacados no Apêndice B), 

delimitamos, como possibilidade de análise final, os seguintes normativos100: Constituição 

Federal de 5 de outubro de 1988 (dada sua relevância indiscutível); Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000 (Responsabilidade Fiscal); Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 

(Lei de Arquivos) e subsidiariamente sua regulamentação pelo Decreto nº 4.073, de 3 de 

 
100 Eventualmente, alguns normativos contaram com o aporte de Exposições de Motivos ou Justificativas que 

antecederam a promulgação dos dispositivos legais selecionados, por se tratarem de documentos que antecedem, 

em regra, a norma, permitindo explicitar o contexto e fundamentar os motivos que levaram as autoridades a se 

empenharem pela mesma. 
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janeiro de 2002; Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Habeas Data); Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e, subsidiariamente, sua 

regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; Lei nº 13.460, de 26 de junho 

de 2017 (Lei da Proteção dos Usuário dos Serviços Públicos) e, subsidiariamente, sua 

regulamentação por meio dos Decretos nº 9,094, de 17 de julho de 2017 e nº 9.492, de 5 de 

setembro de 2018; Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 (Portal da Transparência); 

Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016 (Dados Abertos) e, por fim, o Decreto nº 9.203, de 

22 de novembro de 2017 (Governança Pública Federal). A avaliação realizada está 

disponível no Apêndice B, frisamos. 

Definidos os elementos, passamos à quarta etapa, que consistiu na seleção de trechos 

desses normativos. A definição destes contemplou uma pesquisa por termos-chave, ancorados 

pelo conceito morfológico de “radicais”101 que estivessem vinculados à discussão teórica que 

foi proposta ao longo desta tese e que ajudassem no recorte deste nível da investigação. Os 

termos de pesquisa selecionados/alcançados, portanto, foram: 

 

QUADRO 29: Termos de interesse x radical utilizado na pesquisa 

TERMO DE INTERESSE RADICAL UTILIZADO 

Acesso “Acess” 

Informação “Inform” 

Transparência “Transpar” 

Documento “Document” 

Publicidade “Public 

Dado “Dad” 

Arquivo “Arquiv” 

Tecnologia “Tecnolog”102 

Efetividade “Efetiv” 

Governança “Govern” 

Fonte: Elaborado pelo autor. Vide Apêndice F. 

 

Para cada normativo elencado como objeto de análise, os radicais dispostos no quadro 

29 foram utilizados para pesquisar, nos documentos que estavam disponibilizados online, os 

artigos que se inseriam na análise ora proposta, culminando nos trechos que serão 

apresentados na seção analítica pertinente. O uso de radicais se justifica pois estes, ao 

utilizarmos a estrutura básica, ou seja, aquela que não transmuta, ou aquela que se mantém 

fixa mesmo diante das variações do vocábulo, propiciam uma pesquisa mais assertiva e 

 
101 “É o elemento que contém o significado básico da palavra; a ele são acrescidos os outros elementos” 

(PASCHOALI; SPADOTO, 1996, p. 147). Exemplo do autor: Palavra “Falar / Radical: “Fala”. 
102 Há discussão sobre esse radical. No entanto, a decisão da pesquisa o assim compreendeu pois a raiz, em geral, 

se mantém em “tecnolog”. Vide a comparação “tecnólogo” ou “tenológico”. 



216 

abrangente, sem múltiplos termos oriundos de um mesmo tronco morfológico, além de 

favorecerem o recorte do conteúdo do documento, sem prejuízo da abrangência da análise. 

Frisamos que a Lei de Acesso à Informação e o Decreto de Dados Abertos foram analisados 

na íntegra, sem recorte de trechos, cujo teor completo está nos anexos A e B, respectivamente. 

A quinta e última etapa103 consistiu, após definidos os trechos dos normativos, na 

análise crítica destes e na definição de sua relevância para o escopo da transparência, 

identificando, calcados pelas discussões teóricas que nos desdobramos na incursão teórica, os: 

 

1) elementos que possibilitam a efetividade da transparência pública; e 

2) elementos que limitam a efetividade da transparência pública. 

 

A partir das informações apontadas na perspectiva destes dois eixos (possibilidades x 

limitações), oriundas de um processo que envolveu a identificação, contextualização e 

argumentação crítica deste autor, conduzimos os resultados compilados ao final de cada 

objeto analisado para a seção de discussão e resultados desta tese, culminando nas reflexões, 

fundamentadas na teoria disposta no trabalho, sobre como o dispositivo de acesso à 

informação “legal-informacional”, na figura de um conjunto de normas federais, flexiona-se 

para a garantia (ou não) da efetividade da transparência pública no Brasil. 

 

4.2.2 Constituição da República Federativa do Brasil 

Ementa: - 

Promulgação: 05 de outubro de 1988. 

Governo: José Sarney104. 

 

A Constituição Federal de 1988 (Carta Maior, Carta “Cidadã”, Carta Magna) é o 

instrumento normativo brasileiro que ocupa o topo do nosso ordenamento jurídico, 

determinando nele os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, 

estabelecendo a organização do Estado, de seus Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 

dos mecanismos de defesa do Estado e das instituições democráticas, observando as ações 

relativas à tributação e ao orçamento e abordando questões que se vinculam as ordens 

econômica, financeira e social (BRASIL, 1988). Dada sua relevância, é considerado, nesta 

pesquisa, um objeto balizador do “dispositivo legal-informacional”, conforme avaliação do 

Apêndice B. A partir da leitura do texto, que contempla 250 artigos, foram identificados 16 

 
103 Apêndice G: esquema gráfico com o passo a passo da etapa metodológica para o dispositivo “legal-

informacional”. 
104 31º presidente da República. Mandato: 1985-1989. Partido: PMDB. 
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(dezesseis) com elementos normativos que se vinculam direta ou indiretamente à 

transparência pública das informações. São eles os artigos 5, 19, 23, 37, 39, 58, 93, 216, 216-

A e 220, apresentados no quadro a seguir. 

 

QUADRO 30: Trechos selecionados da Constituição Federal de 1988  

 

Q.30.1 

Referência Art. 5º, inciso XIV  

Eixo Temático Direitos e deveres individuais e coletivos. 

Trecho 

Selecionado 

“é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 

Q.30.2 

Referência Art. 5º, inciso XXXIII. 

Eixo Temático Direitos e deveres individuais e coletivos. 

Trecho 

Selecionado 

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.  

 Referência Art. 5º, inciso LX. 

Q.30.3 Eixo Temático Direitos e deveres individuais e coletivos. 

 
Trecho 

Selecionado 

“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

 Referência Art. 5º, inciso LXXII, alínea “a”. 

Q.30.4 Eixo Temático Direitos e deveres individuais e coletivos. 

 
Trecho 

Selecionado 

“conceder-se-á habeas data [...] a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. 

Q.30.5 

Referência Art. 19º, inciso II. 

Eixo Temático Vedações à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Trecho 

Selecionado 
“recusar fé aos documentos públicos”. 

Q.30.6 

Referência Art. 23, inciso III. 

Eixo Temático Competência comum da União, Estados,  Distrito Federal e  Municípios. 

Trecho 

Selecionado 

“proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 

e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos”. 

Q.30.7 

Referência Art. 37. 

Eixo Temático Princípios da Administração Pública. 

Trecho 

Selecionado 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]” 
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Q.30.8 

Referência Art. 37, § 1º. 

Eixo Temático Princípios da Administração Pública. 

Trecho 

Selecionado 

“A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 

Q.30.9 

Referência Art. 37, § 3º, Inciso II. 

Eixo Temático Forma de participação do usuário da administração pública. 

Trecho 

Selecionado 

“o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”. 

Q.30.10 

Referência Art. 39, § 22, inciso VII. 

Eixo Temático Entidade de Previdência do Servidor Público. 

Trecho 

Selecionado 

“estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os 

princípios relacionados com governança, controle interno e transparência”. 

Q.30.11 

Referência Art. 58, § 2º, inciso III. 

Eixo Temático Funções do Congresso Nacional. 

Trecho 

Selecionado 

“convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos 

inerentes a suas atribuições”. 

Q.30.12 

Referência Art. 93, inciso IX. 

Eixo Temático Princípios da Magistratura. 

Trecho 

Selecionado 

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 

limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito 

à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação”. 

Q.30.13 

Referência Art. 216, inciso IV. 

Eixo Temático Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Trecho 

Selecionado 

“as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais”. 

Q.30.14 

Referência Art. 216, § 2º. 

Eixo Temático Patrimônio Cultural Brasileiro. 

Trecho 

Selecionado 

“cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem”. 

 

Q.30.15 

Referência Art. 216-A, § 1º, inciso IX. 

Eixo Temático Organização do Sistema Nacional de Cultura. 

Trecho 

Selecionado 

 

“transparência e compartilhamento das informações”. 
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Q.30.16 

Referência Art. 220. 

Eixo Temático Manifestação do Pensamento / Comunicação Social. 

Trecho 

Selecionado 

“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição”. 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Considerado o escopo normativo apresentado, detemo-nos a analisá-lo criticamente 

pelo ponto de vista de seu papel para a efetividade da transparência. 

Q.30.1. É possível observar que a configuração normativa constitucional identificada 

na pesquisa se ancora no conceito de “acesso à informação” como um direito individual e 

coletivo, uma vez que o insere nessa seção da Carta Maior brasileira. Identifica-se aqui uma 

primeira oportunidade direcionada à efetividade da transparência, pois, ao refletir, no 

documento, o vínculo do acesso informacional como uma obrigação de Estado na esfera dos 

direitos humanos mínimos e fundamentais, reconhece-se sua importância no escopo do que 

foi previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A constituição, no trecho ora 

em análise, advoga também em favor da plenitude do acesso, quando afirma que “todos” terão 

direito ao acesso à informação. É um imperativo constitucional que demarca o acesso 

como fator democratizante. 

Q.30.2. Observamos ainda que a Carta Magna garantiu aos cidadãos o recebimento 

de informações dos órgãos públicos, que, em geral, são as instituições que operam as 

políticas e ações definidas pelo governo. Portanto, ratificar o direito a ter acesso às 

informações destes agentes adiciona mais um ponto de representação favorável à efetividade 

da transparência no contexto brasileiro, pois o exercício do controle pelo cidadão é uma 

premissa relevante. Ademais, é neste trecho que se iniciam os caminhos para a 

promulgação de uma Lei de Acesso à Informação, já que indica a necessidade de uma 

norma para regular a prestação da informação e seus prazos. 

Q.30.3. Identificamos neste trecho que a publicidade de qualquer ato público não deve 

ser restringida, o que deverá ocorrer somente quando a “intimidade ou o interesse social o 

exigirem”. O uso, nesse contexto, da palavra “só” dá a dimensão da questão que, 

traduzindo-se, equivale à regra que o sigilo será a exceção e que os atos devem sempre 

ser públicos, garantindo e respeitando dados de natureza sensíveis, como, por exemplo, 

quando a administração pública necessita expor um CPF nas portarias do Diário Oficial da 

União, proporcionando que o número não seja completamente identificado, já que o mesmo 

pode ser usado com finalidade estranha. 
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Q.30.4. A Carta asseverou ao cidadão ter o direito de conhecer as informações a seu 

respeito nas diferentes instituições e plataformas públicas, através do remédio constitucional 

habeas data. Logo, este direito proporcionou que o cidadão tenha ciência sobre aquilo que a 

administração pública sabe acerca dele e seus dados de natureza pessoal. Este requisito 

fortalece a transparência pública, pois tira da invisibilidade informações sensíveis que estão 

em posse do Estado (ou de agentes privados com função pública) em sua configuração 

monopolista da informação pública, em especial de seus administrados, outorgando-lhes o 

direito de corrigir e questionar qualquer informação sobre si na gestão estatal e fora dela. 

Além disso, este trecho permitiu a promulgação de lei posterior que trata do tema, 

culminando na chamada “Lei do Habeas Data”. 

Q.30.5. Outro ponto garantido pelos artigos selecionados na Constituição creditou ao 

serviço público e aos seus agentes, quando da expedição de documentos, fé pública. Ou 

seja, aquilo que é documentalmente determinado pela administração pública deve refletir total 

segurança da fidedignidade da informação ali prestada. Este trecho infere o papel de agente 

crível, ou com credibilidade, que a administração deve possuir. Por conseguinte, isto baliza a 

transparência, pois a abrangência do conceito de documento público permite inferir que os 

diferentes atos propagados pela esfera pública são munidos de autenticidade e legitimidade. 

Q.30.6. Em uma primeira discussão relacionada aos documentos públicos, a 

Constituição os reconheceu como patrimônio, estabelecendo que a proteção destes é uma 

competência partilhada pelos diferentes entes da federação: União, estados e Distrito 

Federal e municípios. Esse reconhecimento escrito traduz a importância do documento como 

fonte de informação. Assim, ao possibilitar a patrimonialização do documento, a Constituição 

deixa legitimada a importância destes expedientes para a história e a memória coletiva, bem 

como para o acesso à informação e a transparência pública. 

Q.30.7. Nesse trecho, que trata da administração pública, inserem-se os princípios 

constitucionais: legalidade (gestão circunscrita aos normativos); impessoalidade 

(inexistência de privilégios); moralidade (princípios éticos e morais); publicidade (tornar 

público seus atos) e eficiência (melhor uso dos recursos). É inegável a importância desse 

quinteto para o marco constitucional. Por outro lado, identificamos aqui o primeiro ponto de 

fragilidade: sendo estes os princípios norteadores do agente executor das ações de Estado, 

entendemos que deveriam inserir nesse escopo, expressamente, a transparência como 

um princípio, dada sua relevância para a governança pública atual. 

Q.30.8. O texto previu ainda que a publicidade deveria pautar o papel do Estado, pois 

inseriu este atributo como princípio, como regra – sendo a exceção a proteção à intimidade e 
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ao interesse coletivo – e como obrigatoriedade dos poderes constituídos. Reconheceu ainda 

que esta publicidade não pode, sob hipótese alguma, promover agentes públicos (o que 

seria um conflito de interesses) e que demarcaria um viés de gestão patrimonialista. Este 

cuidado, demarcado como premissa constitucional, ajuda a efetivar a transparência pois 

insere, na esfera normativo-constitucional, os protocolos fundamentais para que o Estado se 

aproprie do instrumento na observância de suas ações como uma prestação de contas à 

sociedade, e não como uma possível plataforma de promoção político-governamental. 

Q.30.9. Este trecho aproxima um importante agente: os atores, em especial, os 

usuários dos serviços públicos. Logo, a Constituição Federal, ao destacar essa relevância, 

possibilita a participação – que pode ser assegurada por instrumentos de discussão como as 

audiências públicas e a participação da sociedade civil em comissões temáticas – para a 

implementação de políticas públicas, bem como o direito de reclamar, elogiar, criticar e 

demais elementos que permitam ao cidadão fiscalizar a administração, cuja função é prestar 

serviço à população, legitimando o direito de envolvimento desse atores nas diferentes 

atividades de Estado, contribuindo para a colaboração e fiscalização dos atos públicos, e 

ajudando a controlar o poder informacional monopolista estatal. 

Q.30.10. A palavra “transparência” aparece na constituição apenas quando a Carta 

estabelece o formato da entidade mantenedora da previdência do servidor público e na 

prestação de contas do setor cultural (Q.30.15). É verdade que, paralelamente ao texto 

constitucional, há entendimentos de que o acesso à informação e a transparência ocupam 

sentidos correspondentes. Todavia, considerando que, nesta pesquisa, esses elementos são 

complementares, ou seja, não são o mesmo objeto, sinalizamos a falta do termo 

“transparência” numa posição normativo-constitucional mais explícita. Em especial, entre os 

princípios constitucionais, que estão inseridos na função da administração pública, como 

apontamos, e não somente atrelada a um modelo de instituição cuja função é o recolhimento 

para a previdência pública. 

Q.30.11. Previu-se, ainda, que o Congresso Nacional tem a prerrogativa de 

convocar ministros de Estado para que deem explicações sobre seus atos. Considerando que 

um ministro de Estado tem papel relevante nas políticas públicas, o detalhamento ou 

esclarecimento de algumas medidas torna-se requisito de efetividade para a transparência, 

pois estes esclarecimentos ajudam que a sociedade tenha ciência das medidas propostas pelo 

titular de uma pasta do Executivo que responde por diferentes necessidades e expectativas a 

serem atendidas com foco no cidadão. 
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Q.30.12. A publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário, assim como das 

sessões do Congresso Nacional, está respaldada e é fruto de esforços constitucionais pela 

transparência. Atualmente, ambos os Poderes citados possuem, inclusive, canais de TV 

através dos quais decisões jurídicas de desdobramento nacional e votações importantíssimas 

ocorrem com a possibilidade de acompanhamento por milhões de brasileiros. Verifica-se isto 

como positivo, em que pese os eventuais usos do instrumento midiático como plataforma 

política. Interessa salientar que não se vê isto no Executivo: ainda que este último Poder tenha 

uma televisão (Empresa Brasileira de Comunicação - EBC), as decisões do chefe do 

Executivo, e suas reuniões que não coloquem em risco a soberania, não são públicas, logo as 

discussões não ocorrem de modo transparente. Assim, entendemos que o Judiciário e o 

Legislativo apresentam a dimensão constitucional, enquanto o Executivo parece não ter ainda 

se apropriado deste mecanismo. 

Q.30.13. Sobre este trecho, interessa salientar o reconhecimento dos documentos 

como um patrimônio cultural, indo ao encontro do exposto ao que discutimos em Q.30.6. 

Q.30.14. Ainda no escopo documental, é oportuno salientar que a Constituição Federal 

reconheceu o papel da administração pública na gestão de documentos de governo, em 

especial, proporcionando garantias à sua consulta. Insurge, aqui, mais uma vez, o acesso à 

informação como balizador para a efetividade da transparência através da gestão da 

documentação produzida pelo poder público, a quem compete zelar por ela. Por outro lado, 

ainda que haja referências sobre “gestão documental” no texto, não há menção que atrele a 

função ao exercício das atividades dos arquivos públicos que, nesse contexto, são 

elementos-chave para a administração dos documentos produzidos pelo poder estatal. 

Embora possamos compreender que o tema poderia não competir à esfera constitucional, ao 

reconhecermos o arquivo público como um “dispositivo de acesso à informação”, entendemos 

que sua presença na Constituição traria a relevância institucional que esse órgão possui no 

escopo da transparência pública. 

Q.30.15. Neste trecho, ao falar da “Organização do Sistema Nacional de Cultura”, a 

Carta Nacional menciona mais uma vez a “transparência”. Por outro lado, verificamos que sua 

citação não expressa sua importância – como propomos ao longo desta tese – necessitando 

estar junto aos princípios constitucionais explicitamente identificados, conforme Q.30.7. 

Q.30.16. Ainda no escopo de ações que oportunizam ou possibilitam a transparência, a 

Carta Maior ratificou a inviabilização da restrição da informação no processo 

comunicativo, garantindo que ações similares à censura não ocorram (vide o escopo ditatorial 

que antecederá a promulgação da Constituição, já mencionado nesta tese), pois este foi um 
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marco e um dos procedimentos mais nocivos à transparência das informações públicas 

durante aquele regime totalitário. 

Por fim, identificamos ainda a falta de um artigo constitucional que balize o acesso 

à informação do ponto de vista de sua qualidade. Reconhecemos que, ao estabelecer o 

princípio da eficiência (pela Emenda Constitucional nº 19, de 1995), os legisladores indicam 

que este é um pressuposto que envolveria muitas das ações e esforços da administração. Por 

outro lado, seria um reforço, em especial uma garantia à ingerência política, se a Constituição 

Federal possuísse um artigo que estabelecesse que o acesso à informação prescindiria da 

qualidade das informações, e dos instrumentos institucionais que o garantam, determinando a 

obrigatoriedade de proporcionar ao público alvo (cidadão/sociedade) o devido acesso e a 

adequada informação, assentados sobre o tripé eficácia-eficiência-efetividade, como ora 

defendemos. 

Mesmo que reconheçamos elementos que possibilitem a efetividade da transparência 

pública pelo estudo dos artigos, é oportuno salientar que foram identificados aspectos que 

podem, em realidade, limitá-la no âmbito do marco constitucional. Assim, diante dos trechos 

apresentados e das análises oriundas do escopo normativo em comento, reconhecemos como 

elementos que possibilitam e limitam a efetividade da transparência, no marco constitucional 

de 1985, os seguintes: 

 

QUADRO 31: Identificação das possibilidades e limitações no escopo da Constituição Federal de 

1988 para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma Registrar normas que norteiam a ação do Estado. 

Elementos que possibilitam 

a efetividade da 

transparência pública. 

• Reconhecimento do “acesso à informação” como um direito 

individual e coletivo. [Q.30.1]. 

• Reconhecimento do “acesso à informação” como um imperativo 

constitucional que demarca papel essencial no escopo democrático. 

[Q.30.1]. 

• Previsão do recebimento de informações dos órgãos públicos. 

[Q.30.2]. 

• Estabelecimento de aporte para a promulgação de uma então futura 

Lei de Acesso à Informação. [Q.30.2]. 

• Determinação da publicidade como regra, com a ressalva do respeito 

a intimidade e ao interesse da sociedade. [Q.30.3]. 

• Assegurar ao cidadão conhecimento de informações a seu respeito (e 

sua retificação) nas plataformas públicas. [Q.30.4]. 

• Estabelecimento de aporte para a promulgação de uma futura Lei 

sobre o instituto “habeas data”. [Q.30.4] 

• Atribuir o papel crível ao serviço público e aos seus agentes quando 

da expedição de documentos (e de seus atos de modo geral como algo 

que se espera). [Q.30.5]. 

• Reconhecimento de documentos (fonte de informação) como um 
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patrimônio. [Q.30.6]. 

• Proteção de documentos como competência de todos os entes 

federados. [Q.30.6]. 

• Estabelecimento de princípios constitucionais fundamentais ao 

Estado. [Q.30.7]. 

• Publicidade como princípio constitucional. [Q.30.7]. 

• Reconhecimento da publicidade como ato de Estado, vedada a 

promoção de agentes públicos, confrontado a mínima possibilidade 

patrimonialista. [Q.30.8]. 

• Demarcação do papel dos atores para além o Estado: em especial, os 

usuários dos serviços públicos. [Q.30.9]. 

• Estabelecimento de prerrogativa do Congresso Nacional para que 

ministros de Estado deem explicações sobre seus atos. [Q.30.11]. 

• Estabelecimento da publicidade dos julgamentos do Poder judiciário. 

[Q.30.12]. 

• Reconhecimento dos documentos (fonte de informação) como 

patrimônio cultural. [Q.30.13]. 

• Reconhecimento da função da administração pública no escopo da 

gestão de documentos. [Q.30.14]. 

• Inviabilização da restrição da informação no processo comunicativo 

(marco anticensura). [Q.30.16]. 

Elementos que limitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Ausência da transparência como princípio constitucional, agregado a 

outros tão importantes quanto. [Q.30.7]. 

• Citação da transparência realizada tão somente no formato da 

entidade mantenedora da previdência do servidor público. [Q.30.10]. 

• Citação da transparência realizada tão somente na discussão sobre o 

compartilhamento de informações da discussão cultural. [Q.30.15]. 

• Inobservância constitucional do arquivo público como instrumento 

central para a gestão de documentos do poder público. [Q.30.14]. 

• Ausência de um artigo constitucional que balize o acesso à 

informação do ponto de vista de sua qualidade, mesmo que seja uma 

garantia direcionada a “todos”. [CF]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O quadro 31 pontua que existem, do ponto de vista constitucional, mais elementos 

favoráveis à efetividade da transparência pública no Brasil do que elementos na direção 

oposta. Todavia, essa avaliação permitiu identificar que ainda subsistem inconsistências no 

normativo (ainda que poucas) no âmbito dos elementos que garantem o acesso à informação e 

que respaldam a transparência público-informacional, na esfera constitucional. 
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4.2.3 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101) 

Ementa: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providências. 

Promulgação: 04 de maio de 2000. 

Governo: Fernando Henrique Cardoso105. 

 

A Lei Complementar nº 101, conhecida como “Lei de Responsabilidade Fiscal” 

(LRF), é o instrumento jurídico brasileiro que normatiza as finanças públicas no país. 

Segundo a Exposição Ministerial (EM) nº 106/MOG/MF/MPAS, de 13 de abril de 1999, o 

projeto de lei integrava um “conjunto de medidas do Programa de Estabilidade Fiscal – PEF, 

apresentado à sociedade brasileira em 1998 [...]”. Conforme apontado na EM, um dos 

objetivos seria a “[...] redução do déficit público e a estabilização do montante da dívida 

pública em relação ao Produto Interno da economia”. A EM, em sua ampla justificativa, 

previa ainda: 

a) imposição dos limites de gastos com pessoal a cada um dos três Poderes 

da União, dos Estados e dos Municípios, definindo assim responsabilidade 

específica para o Legislativo e o Judiciário; 

b) utilização do conceito de receita tributária disponível para servir de base 

aos limites relativos às despesas de pessoal e de dívida; 

c) dilatação dos prazos para enquadramento aos limites definidos para as 

principais variáveis das finanças públicas, quando verificadas mudanças 

drásticas na política monetária e cambial e desde que sejam reconhecidas 

como tal pelo Senado; 

d) ampliação do prazo para liquidação de Restos a Pagar com o objetivo de 

melhor adaptá-los às especificidades de Estados e Municípios, bem como 

limitar os Restos a Pagar para cada um dos Poderes; 

e) introdução de regra de transição para os entes que não estejam 

enquadrados nos limites referentes à dívida quando da entrada em vigor da 

lei: e 

f) definição de regra, antes restrita à União, em suas relações com os 

governos estaduais, que impede os Estados de transferir recursos aos 

Municípios para atendimento de ações e serviços públicos próprios desses 

entes (BRASIL, 1999). 

 

A Lei Complementar em análise representou um divisor nas finanças públicas do país, 

pois suas medidas tinham por prerrogativa as ações de transparência para o âmbito fiscal que, 

até então, comprometia as ações da União ao deixar os demais entes federativos 

descompromissados de zelarem por boas práticas de finanças públicas. Segundo Vignoli e 

Funcia, a LRF possui dos eixos principais: “o primeiro diz respeito à ênfase que é dada ao 

planejamento [...] e o segundo à questão do controle” (VIGNOLI; FUNCIA, 2014, p. 18). 

 
105 34º presidente da República. Mandato: 1995-2002. Partido: PSDB. 
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Diante disso, esta Lei é considerada, nesta pesquisa, um objeto balizador do 

“dispositivo legal-informacional”, conforme avaliação do Apêndice B. Assim, a partir da 

leitura do texto, foram identificados 7 (sete) trechos mais representativos com elementos 

normativos que se vinculam direta ou indiretamente à transparência pública das informações, 

elencados no quadro a seguir. 

 

QUADRO 32: Trechos selecionados da Lei de Responsabilidade Fiscal  

Q.32.1 

Referência Art. 32, § 4º. 

Eixo Temático Operações de Crédito. 

Trecho Selecionado 

“Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do 

Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o 

registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas 

interna e externa, garantido o acesso público às informações [...]”. 

Q.32.2 

Referência Art. 48. 

Eixo Temático Transparência da Gestão Fiscal. 

Trecho Selecionado 

“São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos”. 

Q.32.3 

Referência Art. 48, § 1º, inciso II. 

Eixo Temático Garantia para a transparência da Gestão Fiscal. 

Trecho Selecionado 

“liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público” 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016). 

Q.32.4 

Referência Art. 48, § 2º.   

Eixo Temático Garantia para a transparência da gestão fiscal. 

Trecho Selecionado 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disponibilizarão suas informações e dados contábeis, 

orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema 

estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais 

deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso 

público”. 

Q.32.5 

Referência Art 48-A, e incisos “I” e “II”. 

Eixo Temático Garantia para a transparência da gestão fiscal. 

Trecho Selecionado 

“Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 

48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física 

ou jurídica o acesso a informações referentes a: [...] I – quanto a 

despesa [...]; II – quanto a receita [...]”. 
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Q.32.6 

Referência Art. 55, § 2º. 

Eixo Temático Relatório de gestão fiscal. 

Trecho Selecionado 
“O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do 

período a que corresponder, com amplo acesso ao público, 

inclusive por meio eletrônico”. 

Q.32.7 

Referência Art. 67, inciso “II”. 

Eixo Temático Acompanhamento da transparência da gestão fiscal. 

Trecho Selecionado 
“[...] disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na 

alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, 

no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal”. 

Fonte: Lei Complementar nº 101, de 4 de janeiro de 2000. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Q.32.1. A Lei Complementar (LC) em análise se destaca por permitir o acesso 

público de informações financeiras, em especial a dívida pública106. Esta possibilidade 

permitiu o controle da sociedade e da União (em relação aos demais entes federativos), além 

de permitir que organismos internacionais de fomento tenham acesso à saúde financeira nos 

níveis federal, estadual e municipal. Nesse sentido, contribuiu para a efetividade da 

transparência pública, uma vez que essa permissão vai ao encontro do que já previa o texto 

constitucional, primando pela garantia de uma fiscalização dos recursos públicos nos 

diferentes entes e esferas. 

Q.32.2. A Lei definiu ainda documentos para registro da gestão fiscal, sendo eles: 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 

parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária; e o Relatório de Gestão 

Fiscal. É oportuno mencionar que, no escopo dessa lei, fomentam-se três importantes 

normativos anteriormente previstos na Carta Constitucional em seu artigo 165: o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Segundo Giacomoni, a função destes instrumentos são: 

 

PPA: “[...] as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal”; 

“[...] voltado à programação da ação do governo”; LDO: refletem “as metas 

e prioridades da administração pública federal”; a “estrutura e organização 

dos orçamentos”; as “diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos 

da União”, entre outros. LOA: “[...] trazem as atualizações necessárias, bem 

como introduzem classificações e outros detalhes de organização específicos 

 
106 “Em relação à moeda na qual ocorrem seus fluxos de recebimento e pagamento, a Dívida Pública Federal 

pode ser classificada como interna ou externa. Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda 

corrente em circulação no país, no caso brasileiro o real, a dívida é chamada de interna. Por sua vez, quando tais 

fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar norte-americano, a dívida é classificada 

como externa” (TESOURO Nacional do Brasil. [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-

br/divida-publica-federal/sobre-a-divida-publica/o-que-e-a-divida-publica-federal. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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para o orçamento federal” (GIACOMONI, 2009, p. 231, 234 e 239, grifos 

nossos, adaptado). 
 

O Senado Federal do Brasil (SFB) compreende estes instrumentos como: 

 

O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as 

diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Cabe 

à LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades 

para o exercício seguinte. Já a LOA tem como principais objetivos estimar a 

receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. 

Assim, a LDO, ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no 

exercício seguinte, torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano 

de médio-prazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a 

execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. (SENADO 

FEDERAL DO BRASIL, 2020). 
 

Logo, do ponto de vista qualitativo, compreendemos o PPA como um instrumento de 

planejamento direcionador do orçamento, que estabelece, por quatro anos, as diretrizes de um 

governo. Sua abrangência transcorre os três últimos anos de um governo vigente, sendo 

utilizado ainda no primeiro ano do governo subsequente, visando evitar a descontinuidade dos 

programas independentemente de matizes político-ideológicas. A LDO traça as diretrizes que 

antecedem a LOA, que, por sua vez, exerce a função de realizar a estimativa do orçamento 

para um determinado exercício (ano) no país. Entendemos que, ao fomentar esses 

instrumentos (que já tinham certa previsão legal na Constituição), a LC permitiu que se 

constituíssem meios efetivos de acompanhamento e controle, além de permitir que se trace 

um histórico da gestão fiscal no país, o que, em nosso entendimento, contribui para a 

efetividade da transparência. 

Q.32.3. A Lei promoveu ainda uma iniciativa de promoção da transparência fiscal 

em meios eletrônicos, quando a internet ainda era incipiente no país. De todo modo, alçou 

essa condição tecnológica, favorecendo e oportunizando medidas futuras (hoje em prática) de 

disponibilização de informações fiscais pela rede mundial de computadores, em modo online 

(“tempo real”). Começa aqui também a desenhar a trajetória que culminaria em portais de 

governo como meios de propagação da transparência das informações públicas. 

Q.32.4. Ainda no foco da garantia da divulgação de informações financeiras públicas, 

a LC determinou a disponibilização de dados contábeis, orçamentários e fiscais dos entes 

federativos com período certo, formatos pré-estabelecidos e por meio de sistemas 

informatizados. Mais uma vez, isto se refletiu em oportunidade à efetividade da 

transparência (ainda que restrita a um público de interesse específico), pois esses dados, ao 

serem divulgados com periodicidade, por normas e padrões constantes e por meio digital, 
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podem contribuir para franquear o acesso a informações de natureza relevante sobre o gasto 

público. 

Q.32.5. A LC proporcionou ainda a disponibilização a pessoas física e jurídica do 

panorama de receitas e despesas, além de ter definido prazos e regularidade para publicação 

de relatórios de natureza fiscal (Q.32.6). Verifica-se como relevante, embora, em nossa 

compreensão, o predomínio do planejamento e de interesses pela fazenda pública 

(compreendidos aqui as finanças, os orçamentos e demais dados público-monetários) acima 

do interesse na transparência de dados e informações orçamentárias e fiscais. Por outra 

perspectiva, ainda que os motivadores da LC tenham sido contundentes (gestão e 

responsabilidade fiscal), o cuidado com o recurso público, do ponto de vista quantitativo, não 

pode estar desatrelado da dimensão qualitativa. É verdade que a LC prevê esse cuidado no art. 

67, inciso II (Q.32.7), elencando a eficiência como um preceito. Contudo, a aplicação do 

recurso em serviços/produtos mereceria mais destaque no contexto da norma, já que uma 

questão que se impõe ao país é a da qualidade do gasto público, visto que esta reflexão 

qualitativa é um importante e efetivo sinal dos desdobramento das políticas públicas a cargo 

do poder público. 

Embora reconheçamos elementos que possibilitam a efetividade da transparência 

pública pelo estudo dos artigos da LC, é oportuno salientar que foram identificados alguns, 

ainda que poucos, aspectos que indicam certa fragilidade ou limitação no âmbito do marco 

constitucional. Assim, diante dos trechos apresentados e das análises oriundas do escopo 

normativo em comento, reconhecemos como elementos que possibilitam e limitam a 

efetividade da transparência, no âmbito da Lei Complementar nº 101/2000: 

 

QUADRO 33: Identificação das possibilidades e limitações, no escopo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Fomento ao acesso público de informações financeiras. [Q.32.1]. 

• Definição e fomento de instrumentos para a gestão fiscal, entre eles 

PPA, LDO e LOA. [Q.32.2]. 

• Transparência fiscal em meios eletrônicos, indicando possível 

antecedente ao que seria o chamado Portal da Transparência Pública. 

[Q.32.3]. 

• Determinação da disponibilização de informações e dados contábeis, 

orçamentários e fiscais dos entes federativos. [Q.32.4]. 

• Disponibilização às pessoas física e jurídica sobre receitas e despesas, 

sem restrições. [Q.32.5]. 

• Definição de prazos e regularidade para publicação de relatórios de 

natureza fiscal. [Q.32.6]. 

• Estabelece a eficiência como premissa fiscal. [Q.32.7]. 
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Elementos que limitam 

a efetividade da 

transparência pública. 

• Previsão suscinta de critérios qualitativos do gasto público como 

requisito de responsabilização fiscal. [Q.32.7]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Além disso, importa salientar como o Estado se preocupou com questões para a gestão 

fiscal, adotando uma reconhecida e relevante norma fiscal e, assim, demonstrando sua 

tendência à transparência quanto ao foco da finalidade da informação pública, na perspectiva 

“quantitativa”, como apontamos no quadro 2, na seção 1 desta pesquisa. É, em nossa visão, 

um prejuízo à transparência a possibilidade de um predomínio quantitativo (sinaliza a gestão 

de recursos orçamentários, contábeis e financeiros do Estado numa ótica de racionalização 

dos recursos públicos.) em relação aos qualitativos (sinaliza a gestão de índices e taxas 

qualitativas da administração pública), sendo necessário, como situação ideal, o equilíbrio 

entre ambos, para o escopo da discussão da transparência. 
 

4.2.4 Lei de Arquivos e Regulamento (Lei nº 8.159 c/c Decreto nº 4.073) 

Ementa: Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências / Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados.  

Promulgação: 08 de janeiro de 1991 / 03 de janeiro de 2002 

Governo: Fernando Collor de Mello107. 
 

A Lei de Arquivos brasileira, promulgada nos primeiros anos do regime democrático, 

é um dos nossos marcos regulatórios, fruto da mobilização existente na área à época, no 

intuito de zelar pelos documentos públicos e privados, bem como de estabelecer as diretrizes 

para uma política nacional e definir papéis institucionais, como os exercidos pelo Arquivo 

Nacional e pelo Conselho Nacional de Arquivos, no contexto da gestão de documentos e na 

preservação dos acervos de natureza documental.  

Dada sua importância, compreendemos que a mesma, para a discussão “legal-

informacional” é fundamental, já que se insere como a primeira (e única) lei que trata do valor 

dos arquivos e do documento de arquivo, sem os quais se inviabilizaria qualquer discussão 

acerca do processo de transparência pública no país. 
 

QUADRO 34: Trechos selecionados da Lei de Arquivos  

Q.34.1 

Referência Art. 1º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho 

Selecionado 

“É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, 

ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. 

 
107 32º presidente da República. Mandato: 1989-1992. Partido: PRN (à época do mandato). 
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Q.34.2 

Referência Art. 2º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho 

Selecionado 

“Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza 

dos documentos”. 

Q.34.3 

Referência Art. 3º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho 

Selecionado 

“Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente”. 

Q.34.4 

Referência Art. 4º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho 

Selecionado 

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de 

arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra 

e da imagem das pessoas”. 

Q.34.5 

Referência Art. 5º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho 

Selecionado 

“A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na 

forma desta Lei”. 

Q.34.6 

Referência Art. 7º. 

Eixo Temático Arquivos Públicos 

Trecho 

Selecionado 

“Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, 

no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias”. 

Q.34.7 

Referência Art. 7º, § 2º. 

Eixo Temático Arquivos Públicos 

Trecho 

Selecionado 

“A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o 

recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua 

transferência à instituição sucessora”. 

Q.34.8 

Referência Art. 8º e §§ 1º, 2º e 3º. 

Eixo Temático Arquivos Públicos 

Trecho 

Selecionado 

“Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 

permanentes § 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou 

que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. § 2º 

- Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso 

corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. § 3º - Consideram-se 

permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados”. 
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Q.34.9 

Referência Art. 9º. 

Eixo Temático Arquivos Públicos 

Trecho 

Selecionado 

“A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter 

público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, 

na sua específica esfera de competência”. 

Q.34.10 

Referência Art. 10. 

Eixo Temático Arquivos Públicos 

Trecho 

Selecionado 

 

 

“Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis”. 

Q.34.11 

Referência Art, 12. 

Eixo Temático Arquivos Privados 

Trecho 

Selecionado 

“Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de 

interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de 

fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional”.  

Q.34.12 

Referência Art. 14.  

Eixo Temático Arquivos Privados 

Trecho 

Selecionado 

“O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse 

público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário 

ou possuidor”. 

Q.34.13 

Referência Art. 17. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 

“A administração da documentação pública ou de caráter público compete às 

instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais”. 

Q.34.14 

Referência Art. 17º. §§ 1, 2, 3, 4, 5. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 

“São Arquivos Federais o Arquivo Nacional, os do Poder Executivo, e os 

arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, 

do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das 

Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. 

São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder 

Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. São Arquivos do Distrito Federal o 

arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do 

Poder Judiciário. São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o 

arquivo do Poder Legislativo. Os arquivos públicos dos Territórios são 

organizados de acordo com sua estrutura político-jurídica”. 

Q.34.15 

Referência Art. 18. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 

“Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e 

facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a 

política nacional de arquivos”. 
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Q.34.16 

Referência Art. 18, § único. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 
“Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar 

unidades regionais”. 

Q.34.17 

Referência Art. 19. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

 

Trecho 

Selecionado 

 

 

“Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo 

Federal no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso 

aos documentos sob sua guarda”. 

Q.34.18 

Referência Art. 20. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 

“Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento 

dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no 

exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e 

secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua 

guarda”. 

Q.34.19 

Referência Art. 21. 

Eixo Temático Organização e administração de instituições arquivísticas públicas 

Trecho 

Selecionado 

“Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a 

gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal 

e nesta Lei” 

Q.34.20 

Referência Arts. 22, 23, 24 e §§. 

Eixo Temático Acesso e sigilos públicos 

Trecho 

Selecionado 

“É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. Decreto 

fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos 

na classificação dos documentos por eles produzidos. Regulamento. § 1º - Os 

documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do 

Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são 

originariamente sigilosos. § 2º - O acesso aos documentos sigilosos referentes à 

segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 

(trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser 

prorrogado, por uma única vez, por igual período. § 3º - O acesso aos 

documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será restrito por 

um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção. Poderá o 

Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de 

qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito 

próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. Parágrafo único - 

Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo a, por 

qualquer forma, restringir o disposto neste artigo”. (Revogado pela LAI). 

Q.34.21 

Referência Art. 25. 

Eixo Temático Responsabilidade 

Trecho 

Selecionado 

“Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 

permanente ou considerado como de interesse público e social”. 
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Q.34.22 

Referência Art. 26. 

Eixo Temático Disposições Finais 

Trecho 

Selecionado 

“Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao 

Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão 

central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR)”. 

 Referência Art. 26, § 1º. 

Q.34.23 Eixo Temático Disposições Finais 

 
Trecho 

Selecionado 

“O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do 

Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e 

acadêmicas, públicas e privadas”. 

Fonte: Lei nº 8.159 c/c Decreto nº 4.073. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Q.34.1. O primeiro trecho em análise, reforça a previsão constitucional do acesso na 

qual define-se que é papel do poder público a gestão de documentos, atrelando-a ao seu uso 

como elemento de informação. A Lei, portanto, assegura a consulta aos documentos, 

atendendo ao previsto na Carta Magna, vinculando e reforçando que é no documento de 

arquivo que estão as informações, e indicando que este marco legal é um dos primeiros a 

regular o direito ao acesso informacional no país. 

Q.34.2. O normativo indica também o que é um arquivo, define, detalha e promove 

procedimentos de gestão de documentos e dá sua devida importância frente às mais 

diferentes esferas governamentais (Q.34.3); elucida o sentido de “arquivo público” (Q.34.6) 

e, por fim, explicita a forma de identificação dos documentos em corrente (documentos 

administrativos em uso com consultas constantes), intermediário (aguardando sua eliminação, 

ou sua alocação como permanente) e permanente (documentos que devem ser preservados) 

(Q.34.8), sinalizando que tais elementos, no campo da arquivística, são relevantes na 

discussão da informação e, por conseguinte, da transparência pública. 

Q.34.4. Ainda em sua aproximação com a Constituição, a Lei de Arquivos ratifica o 

direito de todos receberem “dos órgãos públicos informações”, delimitado por “prazos 

legais”, respeitando-se às peculiaridades que envolvem o sigilo restrito a questões à segurança 

da nação ou que, eventualmente, tenha poder de violar o foro íntimo, o privado, a honra e a 

imagem. Definida as ressalvas, resta claro que o direito universal ao acesso se plasma na 

norma, contribuindo para que os documentos públicos sejam disponibilizados a todos 

(Q.34.5). 

Q.34.7. A lei define papéis importantes, dentre eles o recolhimento contínuo dos 

documentos (Q.34.15), demonstrando o cuidado com a memória da administração pública 

brasileira. Prevê ainda que um documento só pode vir a ser eliminado com a autorização 
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da instituição arquivística (Q.34.9) – respeitadas as diferentes esferas de abrangência –, 

denotando essa ser uma falta punível de modo a extrapolar o âmbito administrativo, 

inserindo-se na perspectiva cívico-criminal (Q.34.21). A responsabilização de agentes que, 

eventualmente, eliminem documentos sem os procedimentos prévios cabíveis (chancela do 

Arquivo Nacional, no âmbito do Executivo), inova ao possibilitar rígido controle nos órgãos 

que destruam material documental que tenha a possibilidade de representar parte da memória 

nacional ou até mesmo que sirva de prova contra a própria administração estatal. Estes 

cuidados denotam a responsabilidade na gestão de documentos (preceito esse constitucional) 

que deve ser papel das instituições/serviços de arquivos no país. Tal zelo se insere na 

importância do documento para a memória e, de mais interesse nesta pesquisa, para o 

cumprimento da obrigação de dar acesso, informar e proporcionar a transparência. 

Q.34.10. Nesse mesmo sentido, ao determinar a impossibilidade da venda de um 

documento identificado como permanente, garante-se que, ao ser arquivado como tal, não se 

possa retroagir e modificá-lo, por exemplo, passando-o ao arquivo corrente. 

Q.34.11. Ainda que os arquivos públicos sejam nosso interesse, não podemos deixar 

de relatar que a Lei de Arquivo também prevê normas aos arquivos privados, conforme se 

depreende do item Q.34.12. Estes, segundo Oliveira, “exigem dos arquivistas um maior rigor 

em seu trabalho” (OLIVEIRA, 2012, p. 145), considerada a necessidade de sua 

“contextualização”. Afirma ainda a autora, acerca de um conjunto de arquivos privados, os 

arquivos de pessoas, que “esse quadro exige que, da formulação de hipótese para a abordagem 

dos arquivos pessoais, sejam feitas pesquisas mais específicas, [...] de forma que seja possível 

a devida representação de suas complexidades” (idem), indicando-nos a sofisticação que 

envolve o trabalho deste tema que, em âmbito legal, também fora contemplado pela Lei de 

Arquivos. Cabe ressaltar que muitos desses arquivos acabam sob custódia das instituições 

arquivísticas públicas. 

Q.34.13. A norma traz uma peculiaridade: uma descentralização da atuação 

institucional arquivística, respeitando a competência de administrar os documentos públicos 

para cada ente federativo (União, estados, Distrito Federal e municípios) (Q.34.14), e para 

cada Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário, em suas competências) (Q.34.17 e Q.34.18). 

A divisão entre entes e entre poderes é um respeito à norma constitucional. Por outro lado, 

chegamos ao primeiro ponto de divergência: ainda que mantida a divisão por ente/poder, a Lei 

prevê que o Arquivo Nacional seja o órgão que acompanhe as políticas e as diretrizes de 

cunho nacional, ficando a política a cargo do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

(Q.34.15), mas careceu de dar-lhe a prerrogativa de fiscalização, essencial para que (sem 
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ingerência direta a outros entes e poderes), pudesse ter autonomia e protagonismo no que 

extrapola o Executivo e em âmbito federal. 

Q.34.15. O Arquivo Nacional, responsável pela gestão de documentos do Poder 

Executivo federal, e os eventuais arquivos do Legislativo e do Judiciário (Q.34.17 e Q.34.18) 

devem zelar pelos documentos, inclusive emitindo legislação própria (Q.34.19), que serão de 

acesso público. Logo, esta medida reforça a importância dos arquivos como dispositivo de 

acesso e, por conseguinte, contribui para a ampliação de um Estado inclinado à transparência. 

Q.34.16. Outro ponto relevante da Lei é a possibilidade do Arquivo Nacional 

possuir capilaridade de atuação em todo o país, através da criação de unidades regionais, o 

que, em nossa compreensão, circunscreve-se como uma medida que favorece seu aporte como 

órgão promotor de uma eventual política pública arquivística, podendo exercer suas funções 

(dar suporte, recolher, inventariar, acompanhar a eliminação etc.) de modo mais próximo com 

regiões ou comunidades locais em um país de tamanho continental como o Brasil. 

Salientamos que, até o presente momento, só existem unidades do Arquivo Nacional no 

estado do Rio de Janeiro e em Brasília. 

Q.34.20. No âmbito do acesso e sigilo públicos, o artigo da Lei de Arquivos em 

comento foi superado pela Lei de Acesso à Informação. Todavia, importa salientar a 

preocupação da referida norma em uma primeira tentativa de normatizar esse aspecto 

relevante, tratando da categorização e classificação acerca dos níveis de sigilo.  

Q.34.22 e Q.34.23. Por outro lado, a criação de órgãos paralelos – o texto indica 

ainda a possibilidade de participação da comunidade (o que é positivo do ponto de sua 

formação colegiada) ao criar um conselho, presidido pelo diretor do Arquivo Nacional e que 

deve articular as ações direcionadas às políticas públicas arquivísticas, mesmo sob à 

titularidade do AN – pode, eventualmente, favorecer um conflito no âmbito das decisões e 

uma dificuldade de reconhecimento da autoridade arquivística no país. Outra perspectiva, que 

em nosso olhar se demonstra contraditória, é a existência de um Arquivo chamado de 

“Nacional”, mas a quem compete tão somente os arquivos do Poder Executivo a nível 

federal (circunscreve-se na atuação federal mas deve “acompanhar e implementar” a política 

nacional, atribuindo-lhe uma posição complexa) (Q.34.15). Ademais, verifica-se a 

descentralização dos atos legais para cada ente da federação, o que segue a estrutura 

federativa do país. 

(Regimento). No intento de compreender melhor esse contexto, refletimos 

subsidiariamente acerca da regulamentação da Lei de Arquivos, ocorrida através do Decreto 

nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Da leitura do normativo, destacamos a atenção dedicada a 
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escrutinar os papéis do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), com cinco páginas, do 

SINAR (Sistema Nacional de Arquivos), com uma página, e a sintética atenção dedicada à 

seção sobre “Gestão de Documentos da Administração Pública Federal” (3 páginas), onde tão 

somente se dedicou a estabelecer questões relativas às comissões permanentes de avaliação, 

requisitos para a entrada de documentos no Arquivo Nacional e a declaração de interesse 

público acerca de arquivo privados, apontando eventual exacerbação de poderes do CONARQ 

sobre o Arquivo Nacional. 

Ainda que reconheçamos elementos que possibilitam a efetividade da transparência 

pública pelo estudo dos artigos da Lei de Arquivos e em seu regulamento, é oportuno salientar 

que foram identificados aspectos que indicam certa fragilidade no âmbito do marco 

arquivístico. Assim, diante dos trechos apresentados e das análises oriundas do escopo 

normativo em comento, reconhecemos como elementos que possibilitam e limitam a 

efetividade da transparência, no âmbito da Lei de Arquivos, os seguintes: 

 

QUADRO 35: Identificação das possibilidades e limitações no escopo da Lei de Arquivos (e 

regulamento) para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Legislação específica com a configuração de uma política nacional de 

arquivos e de sua gestão. [Lei]. 

• Ratificação da importância da gestão de documentos em todas as esferas e 

poderes. [Lei]. 

• Reforço ao previsto na carta constitucional acerca do acesso à informação. 

[Q.34.1]. 

• Relevância atribuída aos arquivos público, e a seus instrumentos, para a 

discussão da informação. [Q.34.2, Q.34.3, Q.34.6 e Q.34.8]. 

• Baliza o direito ao acesso à informação. [Q.34.5] 

• O papel do recolhimento para o acesso à informação. [Q.34.15] 

• Diretrizes para a correta eliminação de documentos sem prejuízo ao acesso à 

informação. [Q.34.7] 

• Possibilidade de responsabilização de agente que eventualmente eliminem 

documentos em não conformidade com a lei. [Q.34.21] 

• Impossibilidade de venda e alteração da identificação de documento 

identificado como de valor permanente/histórico. [Q.34.10] 

• Discussão sobre os arquivos privados. [Q.34.11] 

• Possibilidade de regionalização/capilaridade do Arquivo Nacional. 

[Q.34.16] 

• Primeira tentativa de normatização das questões de acesso e sigilo. 

[Q.34.20] 

• Possibilidade de participação colegiada nas ações arquivísticas. [Q.34.22 e 

Q.34.23] 
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Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Criação de órgãos paralelos (CONAR e SINAR), indicando possibilidade de 

conflito/sobreposição de competências. [Q.34.22 e Q.34.23] 

• Existência de um Arquivo Nacional, que só gerencia os documentos do 

Executivo federal (mas que tem missão político-arquivística definida em 

todo o território brasileiro). [Q.34.15] 

• Limitadas unidades do Arquivo Nacional no país. [Q.34.13] 

• Falta de prerrogativa de fiscalização no texto legal. [Q.34.13] 

• Possível exacerbação de poderes do CONARQ em relação ao Arquivo 

Nacional [Regulamento]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A referida lei é fruto do Projeto de Lei nº 4.895, de 1984. Chamam a atenção algumas 

diferenças entre o expediente de origem e o resultado. 1) O projeto cotinha em seu artigo 13 a 

possibilidade de celebração de convênios, o que foi suprimido do texto promulgado e 

inexistente na regulamentação: “Art. 13. O Arquivo Nacional poderá celebrar convênios 

destinados a estabelecer regime especial de consulta aos documentos referidos no artigo 

anterior [documentos religiosos, de interesse público etc.]” (BRASIL, 1984). 2) Do mesmo 

modo, o referido projeto, em seu artigo 16, inciso II, previa que o AN supervisionasse “a 

administração dos documentos de arquivos correntes, intermediários e permanentes dos 

órgãos e entidades dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário” (BRASIL, 1984). A 

exposição de motivos, que acompanhava o projeto, previa: “Tenho a honra de apresentar a 

Vossa Excelência o anteprojeto de lei que define as bases para a constituição de uma política 

nacional de arquivos públicos e privados e determina o órgão público que exercerá as 

atribuições do Poder Público nesse campo de atividades” (BRASIL, 1984), indicando a 

importância do Arquivo Nacional no contexto que precedia a Constituição de 1988, embora 

não tenha, nesses termos, se configurado esta redação na lei em vigor. 

Interessa salientar, neste caso, como uma legislação sofre mudanças em relação a seu 

projeto inicial e como se pode apontar a ausência de elementos cuja descrição normativa 

favoreceria ao exercício funções técnicas e ações políticas que empoderariam instituições 

importantes para o marco do acesso e da transparência, como o Arquivo Nacional e também  

os demais arquivos custodiadores de documentos produzidos pelos demais poderes. 
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4.2.5 Lei sobre o Habeas Data (Lei nº 9.507) 

Ementa: Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do 

habeas data. 

Promulgação: 12 de novembro de 1997. 

Governo: Fernando Henrique Cardoso. 

 

O habeas data intitulado foi estabelecido na Constituição Federal de 1988 (previsão 

essa inexistente em qualquer outra Carta anterior). Conhecido como um dos “remédios 

constitucionais”108, partindo da necessidade de esmiuçar o papel desse instituto, protocolou-se 

o Projeto de Lei do Senado Federal nº 259/89, que, na Câmara Federal, foi registrado sob o 

número nº 4.392 de 14 de dezembro de 1989 e que, posteriormente, deu origem à lei em 

comento. O projeto, quando de sua publicação no Diário Oficial da Câmara, não teve 

definidos os seus motivadores. Todavia, como mencionado, a norma visava regular o art. 5º, 

inciso LXXII, alínea “a” da Constituição Federal, aqui já mencionada.  

Do estudo do normativo, elencamos a seguir as referências consideradas relevantes ao 

estudo da transparência e sua configuração. 

 

QUADRO 36: Trechos selecionados da Lei sobre o habeas data  

Q.36.1 

Referência Art. 1º, § 1º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho Selecionado 

“Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados 

contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a 

terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade 

produtora ou depositária das informações”. 

Q.36.2 

Referência Art. 3º. 

Eixo Temático Disposições Gerais 

Trecho Selecionado 

“Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de 

dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento 

das informações”. 

Q.36.3 

Referência Art. 4º, caput. 

Eixo Temático Retificação de dados. 

Trecho Selecionado 

“Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o 

interessado, em petição acompanhada de documentos 

comprobatórios, poderá requerer sua retificação”. 

Q.36.4 

Referência Art. 4º, § 1º.  

Eixo Temático Ciência do Interessado 

Trecho Selecionado 

“Feita a retificação em, no máximo, dez dias após a entrada do 

requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da 

informação dará ciência ao interessado”. 

 
108 Outros remédios constitucionais são o habeas corpus e o mandado de segurança. 
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Q.36.5 

Referência Art. 4º, § 2º.  

Eixo Temático Anotações em cadastro. 

Trecho Selecionado 

“Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado 

apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando 

possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será 

anotada no cadastro do interessado”. 

Q.36.6 

Referência Art. 7º, incisos I a III. 

Eixo Temático Concessão do habeas data. 

Trecho Selecionado 

“Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 

registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de 

caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se 

prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - 

para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 

ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja 

sob pendência judicial ou amigável”. 

Q.36.7 

Referência Art. 8º, parágrafo único e inciso “I”. 

Eixo Temático Instrução para pedido de informação. 

Trecho Selecionado 

“A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao 

acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem 

decisão”. 

 

Q.36.8 

Referência Art. 9°. 

Eixo Temático Cópia de documentos. 

Trecho Selecionado 

“Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do 

conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo 

impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de dez dias, preste as informações que julgar necessárias” 

Q.36.9 

Referência Art. 13, inciso “I”. 

Eixo Temático Apresentação de informações. 

Trecho Selecionado 

“Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e 

horário para que o coator: I - apresente ao impetrante as 

informações a seu respeito, constantes de registros ou bancos de 

dadas”. 

Q.36.10 

Referência Art. 21. 

Eixo Temático Gratuidade 

Trecho Selecionado 
“São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a 

informações e retificação de dados e para anotação de justificação, 

bem como a ação de habeas data”. 

Fonte: Lei nº 9.507/1997. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Q.36.1. A primeira previsão da presente lei trata da definição de banco de dados 

públicos. Esses bancos podem ser da própria administração pública – como é o caso do 
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Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), que é um 

conhecido banco de dados governamental onde figuram nomes de pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas com eventuais dívidas ou débitos junto à administração pública federal no Brasil – 

ou privados, mas de natureza pública – como é o caso do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) e o Serviços de Assessoria S.A (SERASA), que possuem dados acerca de pendências 

financeiras (dívidas de cartão de crédito ou não pagamento de um boleto) e que, ao serem 

consultados, podem informar a situação de um determinado cidadão. Estes dois últimos assim 

se inserem em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e seu artigo 43. Ao se 

permitir que esses dados sejam disponibilizados e chancelem ou caracterizem um determinado 

consumidor como bom ou mal pagador, por exemplo, é que reside a necessidade de eventuais 

acertos nos dados dos interessados, corroborando assim para a transparência. 

Q.36.2. Este trecho, portanto, é uma medida de transparência: comunicar a quem 

quer que seja que a pessoa foi incluída em um cadastro público, concedendo-lhe o direito 

de reclamar, corrigir (Q.36.3) ou mesmo, se provada a injustiça, excluir tal cadastro, 

cientificando o interessado (Q.36.4) ou tão somente contestar (Q.36.5) o que, no limite do 

conceito, seria também um processo de transparência ativa e transparência passiva, 

respectivamente. 

Q.36.6. Neste ponto, temos a relevância dessa norma. Quando qualquer banco de 

dados (público ou privado de natureza pública) não permite o conhecimento, não autoriza 

eventual modificação/correção ou não anota eventuais contestações do diretamente afetado, 

usa-se o recurso do habeas data, que tem por função um tripé: o conhecimento (dar acesso ao 

interessado), a retificação (proporcionar correção nos dados do interessado a partir do acesso) 

e a complementação (informação adicional que seja reconhecida como importante para 

complementar o dado disponibilizado no banco de dados). Deste ponto, cuja previsão 

constitucional já figurava, no que tange ao conhecimento e à retificação, adiciona-se um 

terceiro eixo a lei em comento. Portanto, esses elementos permitem inferir que este instituto 

é um marco do acesso à informação e, por conseguinte da transparência (pública ou 

não). 

Q.36.7 No mais, a norma instrumentaliza o pedido, estabelece os procedimentos 

relativos à documentação (Q.36.8), e as providências em caso de procedência do pedido 

(Q.36.9) e cópia de documentos e, por fim, concede a gratuidade (Q.36.10), sendo esta 

última uma medida de acesso, visto que possibilita, a diferentes públicos (em especial os 

menos favorecidos socialmente), a condição de pleitear o direito fundamental de terem seus 

dados inscritos de modo correto em todo e qualquer banco de dados no país. 
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O habeas data foi também o primeiro sinalizador, pós-constitucional, que avalizou o 

direito ao acesso à informação, ainda que por meio de um uso restrito como instrumento 

judicial (o que quer dizer que a administração não teria liberado a informação de modo 

administrativo). Nesse contexto, então, é onde se insere a única possibilidade identificada que 

fragilizaria a transparência: a necessidade do uso do habeas data, remédio restrito à esfera 

judicial, significa, neste contexto, que a administração pública ou serviço privado de dados de 

natureza pública podem possuir dados de terceiros sem que os mesmos pudessem ser 

cientificados, corrigidos ou mesmo alterados, o que violaria frontalmente o direito à 

informação. 

 
 

QUADRO 37: Identificação das possibilidades e limitações no escopo da Lei do Habeas Data para a 

efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma 
Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas 

data. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Estabelecimento da publicidade dos registros de banco de dados em posse da 

administração pública e de serviços privados de natureza pública. [Q.36.1]. 

• Estabelece, aos terceiros, que figurem com informações em bancos de dados 

acerca da necessidade de ser comunicado ou reclamar; corrigir/retificar; excluir; 

contestar e complementar, dados e informações a seu respeito. [Q.36.2, Q.36.3, 

Q.36.4, Q.36.5]. 

• Primeiro sinal em direção ao acesso à informação amplo no país. 

• Direito a obtenção de cópias de documentos e outros procedimentos que 

alcançassem o direito ao acesso. [Q.36.8]. 

• Garantia de gratuidade ao acesso à informação. [Q.36.10]. 

• Primeiro sinal em direção ao acesso à informação amplo no país 

• Regulação do habeas data, previsto em texto constitucional. [Lei]. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Uso do habeas data, remédio restrito à esfera judicial representa, neste 

contexto, que a administração pública e entidades privadas eventualmente se 

neguem a cientificar sobre a posse de dados de terceiros, impedindo-os de 

tomar medidas para, no mínimo, corrigi-los, alterá-los ou complementá-los. 

[Lei]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diante do normativo pontuado, é possível afirmar que o texto legal analisado trouxe 

uma garantia jurídica relevante ao direito ao acesso informação, detalhando o mecanismo de 

promoção à ciência e a correção de informações, conforme previsto na Constituição, que 

permitiu sua operacionalização no âmbito da sociedade brasileira e ampliou, por conseguinte, 

uma prestação de serviço que valoriza a premissa do direito à informação e à transparência. 
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4.2.6 Lei de Acesso à Informação e Regulamento (Lei nº 12.527 c/c Decreto nº 7.724) 

Ementa: Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso 

II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências / 

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição. 

Promulgação: 18 de novembro de 2011 / 16 de maio de 2012. 

Governo: Dilma Roussef109. 

 

Considerando a importância da Lei (Anexo A), que tem sua abrangência vinculada ao 

tema de pesquisa, optamos por analisá-la na íntegra, abrindo uma exceção ao trajeto 

metodológico que se estruturou aos termos de pesquisa previamente definidos (Apêndice G). 

A Lei de Acesso à Informação brasileira (LAI) figura, no site do Congresso Nacional, 

vinculada ao Projeto de Lei sem número, do ano de 2003, assinado e justificado pelo deputado 

Reginaldo Lopes (PT-MG). Apresentamos, oportunamente, a motivação expressada para o 

referido projeto. 

 

Um dos pontos de honra da moderna democracia é o compromisso de 

transparência da Administração Pública. Verifica-se, por isso, uma 

tendência crescente para que os Estados modernos busquem o 

estabelecimento de leis que garantam ao cidadão o pleno conhecimento 

das ações do governo, da estrutura, missão e objetivos de seus órgãos, e 

sobre qual é o resultado final da equação representativa da aplicação de 

recursos públicos em confronto com os benefícios reais advindos à 

comunidade. O instrumento para que se atinja tal desiderato é atribuição, a 

qualquer do povo, do direito de indagar e obter informações dos órgãos 

públicos que garantam a constante e plena sintonia com os princípios da 

moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da legalidade e da 

eficiência. Tal direito deve ser assegurado, tanto para proteger legítimos 

interesses pessoais quanto para, de modo geral, estimular o correto 

desempenho administrativo. Nosso ordenamento jurídico se ressente de 

uma legislação incisiva sobre o assunto, reduzido que está ao mandamento 

do direito à informação, inscrito no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 

e a normas esparsas em diversos diplomas legais. (BRASIL, 2003, grifos 

nossos). 

 

Depreendemos do texto supracitado o grau de importância que, nos primeiros anos da 

década de 2001, previa o impacto da legislação para a democracia, para a garantia do direito 

de o cidadão ser informado, para a melhoria dos serviços públicos e o atendimento a um 

preceito constitucional. Frisamos que, até então, o acesso à informação possuía leis 

 
109 36ª presidente da República. Mandato: 2011-2016. Partido: PT. 
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pulverizadas, não se consolidando efetivamente como um instrumento jurídico que 

proporcionasse à coletividade a garantia do direito à informação relacionada ao poder público 

no país. 

Transcorridos dez anos em relação à motivação/justificativa mencionada, promulgou-

se a Lei de Acesso à Informação, LAI, ou Lei nº 12.527/2011 (anexo A). 

A lei atende ao que fora então previsto na Constituição Federal de 1988, determinando 

a toda federação (União, estados, Distrito Federal e municípios) as estratégias 

direcionadas ao acesso à informação, atingindo os mais diferentes órgãos públicos, 

inclusive às instituições da iniciativa privada que eventualmente recebam recursos públicos 

(arts. 1º e 2º). 

A lei destaca suas diretrizes, prevendo: abertura informacional ampla e quase 

irrestrita (“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”); 

transparência ativa (“divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações”); uso de dispositivos tecnológico-informacionais para promoção do acesso e 

da transparência (“utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação”); alteração do status quo na cultural informacional (“fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”); e controle da 

sociedade sobre as práticas da administração pública (“desenvolvimento do controle 

social da administração pública”), conforme o art. 3º (BRASIL, 2011). 

Define os termos legais que dão sustentação o acesso à informação no país (art. 4º) e 

estabelece a qualidade deste acesso, ou seja, não é meramente repassar a informação, mas 

garanti-la “[...] mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão” (BRASIL, 2011), conforme estabelece o art. 5º do 

normativo. A lei estabelece critérios para a divulgação das informações, seus requisitos 

mínimos, uma ação proativa sobre que tipo de informação produz ou custodia, e ainda como 

assegurar este acesso como refletem os artigos 6, 7, 8 e 9 da norma. (BRASIL, 2011). 

A LAI também detalha os procedimentos de acesso, explicitando, em seu artigo 10º, a 

necessidade de identificação. Frisamos que este talvez seja o primeiro ponto de fragilidade da 

norma, uma vez que entendemos que a identificação, em algum grau, pode causar uma 

restrição na decisão em pedir acesso. 

Importa ainda destacar o artigo 11 da LAI: “O órgão ou entidade pública deverá 

autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”. Ou seja, a informação, 

prioritariamente, deve ser repassada de pronto ao solicitante, sendo necessário o uso da 

extensão de prazo – o que também é razoável, dadas as demandas da administração – até 30 
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dias (20, mais 10 de prorrogação), sendo ainda cabíveis instâncias recursais em casos de não 

atendimento ou de incompletude informacional. 

Como apontado, a lei em comento possibilita instância de recursos (art. 15) escalonada 

(instituição pública, Controladoria-Geral da União e, por fim, Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações), podendo ainda o solicitante recorrer ao ministro de Estado. Neste ponto, 

tem-se uma importante discussão no campo do direito à informação exarado pela norma: as 

restrições de acesso devem ser uma exceção, como homologa a norma. Em especial a 

classificação (definição de tempo restrição do acesso) em que uma informação se configura 

como sigilosa. Descrevemos o trecho: 

 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado 

o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade 

ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 

reservada. 

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 

classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e 

são os seguintes: 

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II - secreta: 15 (quinze) anos; e 

III - reservada: 5 (cinco) anos. 

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do 

Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e 

filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o 

término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de 

reeleição. § 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º , poderá ser 

estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de 

determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo 

máximo de classificação. § 4º Transcorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, 

automaticamente, de acesso público. § 5º Para a classificação da informação 

em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da 

informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: I - 

a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e II - o 

prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. 

(BRASIL, 2011, grifos nossos). 

 

Esta discussão se estabelece na competência para atribuir sigilo (rol de autoridades), 

visto que, considerado o art. 27, onde se preveem os procedimentos de classificação, 

reclassificação e desclassificação de documento/informação, os agentes públicos com tal 

poder são, em geral, ocupantes de cargos públicos não efetivos, ou seja, cuja postura 

política eventualmente pode sobressair, em que pese a classificação de sigilo necessitar ser 

motivada, fundamentada, temporalizada e identificada, conforme art. 28 da lei. 
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A lei traz ainda relativas concepções sobre informações pessoais (art. 31) e 

responsabilização (art. 32 a 34), e ressalta a necessidade de designação de um órgão federal 

para a gestão da LAI. 

 

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração 

pública federal responsável: I - pela promoção de campanha de abrangência 

nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e 

conscientização do direito fundamental de acesso à informação; II - pelo 

treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de 

práticas relacionadas à transparência na administração pública; III - pelo 

monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública 

federal, concentrando e consolidando a publicação de informações 

estatísticas relacionadas no art. 30; IV - pelo encaminhamento ao Congresso 

Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação 

desta Lei. (BRASIL, 2011). 

 

O órgão, como relatado em alguns pontos desta pesquisa, é a Controladoria-Geral da 

União, que é: 

 

[...] o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar 

atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da 

transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, 

prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. A CGU também deve exercer, 

como Órgão Central, a supervisão técnica dos órgãos que compõem o 

Sistema de Controle Interno, o Sistema de Correição e o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação normativa 

necessária. (CGU, 2020). 

 

Observada a definição acima, adicionamos mais uma questão, que apontamos como 

fragilizante: a inexistência de autonomia da CGU (já que é um órgão interno do Executivo 

federal, um ministério atualmente), ocasionando um certo conflito de interesses em nossa 

visão ou, ao menos, a previsão (como no México) da criação de órgão autônomo. 

Malin, em palestra na IV Semana Nacional de Arquivos (2020), ação do Serviço de 

Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa, ao ser perguntada por 

um participante “se achava que a redação da LAI poderia ter sido redigida de modo a deixá-la 

mais forte e independente frente às mudanças políticas e governamentais”, respondeu que a 

lei em si é “muito positiva”, sinalizando como crítica/avaliação da área de direito, tão somente 

as “instâncias de recursos” pela ausência de independência da CGU, como ocorre no México. 

De modo complementar, em nossa análise, destacamos ainda a ausência do Arquivo 

Nacional, que deveria ocupar um papel protagonista como tem a CGU no contexto 

informacional que passou a se estabelecer com o advento da lei em comento. 
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Subsidiariamente à LAI, é relevante destacarmos o papel de sua norma 

regulamentadora – Decreto nº 7.724, de 12 de maio de 2012 – válida para a esfera federal: 

determinando requisito de transparência ativa (art. 7º a art. 8º); criando o Serviço de 

Informações ao Cidadão (SIC), em forma presencial e digital (art. 9º e art. 10º); reforçando o 

fluxo para pedir (art. 1º a art. 1º a art. 14º), procedimentar (art 15º ao art. 20º), 

recorrer/recursar (21º a 24º) e classificar (art. 25 a 45); definindo os integrantes da Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações Classificadas (art. 46), mas não contemplando, dentre 

eles, o Arquivo Nacional (em nossa visão um equívoco, como já mencionado), o trato da 

informação pessoal, a atuação de entidades sem fins lucrativos, a responsabilização em 

caso de descumprimento da lei e seu monitoramento (ratificada como função da CGU). 

Ressaltamos que o Arquivo Nacional não é mencionado na LAI, havendo uma menção 

aos arquivos públicos de modo genérico no art. 7º, inciso II, tão pouco no regulamento. Esta 

instituição, importante conforme pontuamos na subseção 3.3 desta tese, aparece restrita às 

suas funções em dois pontos: quando da classificação de informações como documentos de 

guarda permanente (art. 40, do regulamento) e seu papel no reconhecimento de eventuais 

documentos de valor histórico (art. 59, § 4º), com inexistente menção à importância da gestão 

de documentos no contexto da lei e de sua regulamentação, ou mesmo menção a Lei de 

Arquivos, que antecedera no início da década de 1990 a LAI, demonstrando o descompasso 

entre os procedimentos arquivísticos e a sua correlação com o acesso por parte dos 

formuladores. 

Ou seja, não se percebe, na lei, o papel do documento de arquivo e menos ainda 

indicativos da importância do arquivo organizado e acessível como elemento fundamental 

para o acesso à informação, como defendemos. Oliveira endossa este entendimento quando, 

no artigo A propósito da Carta de Mário (2016), afirma, ao discutir a redação da Lei de 

Acesso à informação, que: 

 

[...] percebemos que não há a definição de arquivo, arquivo organizacional 

ou arquivo pessoal, e os conceitos estabelecidos tratam de informação e não 

de documento de arquivo. Além disso, o termo tratamento da informação é 

definido a partir de funções e atividades identificadas como pertinentes à 

gestão de documentos, ou seja, atividades e funções afeitas ao ambiente 

organizacional. (OLIVEIRA, 2016, p. 43). 

 

Destacamos ainda, neste último quesito, o interesse sobre a mudança da LAI. Em 

incursão pelo site da Câmara, conforme Apêndice J, identificamos mais de 60 proposições 

com foco em mudar a legislação em comento. A alteração de normas é algo recorrente, 
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sobretudo no âmbito de uma das casas legislativas. Por outro lado, é necessária vigilância 

sobre essas mudanças, que podem colocar em risco a referida lei e seu propósito em 

proporcionar o acesso à informação, já que informação é poder, como salientamos nesta 

pesquisa no percurso teórico. 

No escopo dessas observações, que podem ser complementadas com a leitura da lei 

em sua íntegra (Anexo A), discorremos sobre os pontos identificados como possibilidades e 

limitações da transparência na mais completa norma de acesso após a Constituição Federal, 

ora em análise. São eles: 

 

QUADRO 38: Identificação das possibilidades e limitações no escopo da Lei de Acesso à Informação 

(e regulamento) para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma 
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II 

do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Atender a um preceito constitucional. 

• Definição de estratégias para todos os entes da federação. 

• Criação de diretrizes relevantes ao acesso à informação. 

• Prevê a necessidade de um acesso qualificado à informação. 

• Possibilidade de imediato acesso (com ressalva temporal). 

• Definição de instâncias de recurso ao acesso. 

• Proposição de instituição pública responsável pela gestão da LAI. 

• Definição de requisito de transparência ativa. 

• Definição de requisito de transparência passiva. 

• Criação do Serviço de Informação ao Cidadão (presencial e eletrônico). 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Necessidade de identificação no pedido de acesso à informação. 

• Classificação de sigilo adstrita a agentes públicos com possível inclinação 

política. 

• Conflito de interesses na função da CGU no processo gerencial da LAI. 

• Reduzida atenção dedicada aos arquivos públicos e a gestão de documentos 

do Poder Executivo federal. 

• Pouca atenção na LAI dedicada ao Arquivo Nacional, que tem papel central 

na gestão de documentos do Poder Executivo federal. 

• Inexistência de órgão independente que exerça função de gestão da LAI, 

dada a questão do conflito de interesse entre a administração pública e seu 

papel em divulgar suas próprias informações (monopólio estatal). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verificamos, assim, que a Lei de Acesso à Informação é um marco para a 

transparência e acesso, o que não nos impediu de identificar questões críticas que precisam ser 

reavaliadas, no intuito de direcioná-la cada vez mais para a efetividade do acesso à 

informação, o que se desdobraria, na concepção adotada por esta pesquisa, em melhores 

níveis de transparência. 
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4.2.7 Lei da Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos e Regulamentos (Lei nº 13.460, 

Decreto nº 9.094 e Decreto nº 9.492) 

Ementa: Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública / Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, 

de 26 de junho de 2017 , dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos 

usuários dos serviços públicos, institui o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como 

instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no 

exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a dispensa do 

reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui 

a Carta de Serviços ao Usuário / Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 

que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova 

a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU. 

Promulgação: 26 de junho de 2017 / 17 de julho de 2017 / 05 de setembro de 2018. 

Governo: Michel Temer110. 

 

A presente Lei, que visa a proteção dos usuários dos serviços públicos – ou seja, todo 

e qualquer cidadão que demande um serviço prestado pela administração pública –, introduziu 

importantes instrumentos de melhoria das atividades exercidas pelas instituições estatais. 

Interessa frisar que a mesma foi promulgada em 2017, embora seu Projeto de Lei do Senado, 

assinado pelo então presidente daquela casa, o senador Ramez Tebet, tenha sido chancelado 

em 2002 (ou seja, demorando 15 anos para uma legislação que contemplasse mais respeito ao 

cidadão/usuário). Feito este registro, passamos a analisar os artigos selecionados, que dão o 

tom da relevância do normativo legal em comento, detalhados no quadro a seguir: 

 

QUADRO 39: Trechos selecionados da Lei da Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos  

Q.39.1 

Referência Art. 1°, parágrafo único. 

Eixo Temático Disposições preliminares. 

Trecho Selecionado 
“O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011”. 

Q.39.2 

Referência Art. 4º. 

Eixo Temático Princípios. 

Trecho Selecionado  

 

“Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de 

forma adequada, observados os princípios da regularidade, 

continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, 

transparência e cortesia” 

 

 

 
110 37º presidente da República. Mandato: 2016-2018. Partido: PMDB. 
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Q.39.3 

Referência Art. 5º. 

Eixo Temático Diretrizes básicas para os usuários 

Trecho Selecionado 

“O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos 

serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços 

públicos observar as seguintes diretrizes: I - urbanidade, respeito, 

acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; II - presunção de 

boa-fé do usuário; III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados 

casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de 

agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com 

deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 

acompanhadas por crianças de colo; IV - adequação entre meios e fins, 

vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não 

previstas na legislação; V - igualdade no tratamento aos usuários, 

vedado qualquer tipo de discriminação; VI - cumprimento de prazos e 

normas procedimentais; VII - definição, publicidade e observância de 

horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário; 

VIII - adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos 

usuários; IX - autenticação de documentos pelo próprio agente 

público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a 

exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de 

autenticidade; X - manutenção de instalações salubres, seguras, 

sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento; XI - 

eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou 

social seja superior ao risco envolvido; XII - observância dos códigos 

de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes 

públicos; XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a 

simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a 

propiciar melhores condições para o compartilhamento das 

informações; XIV - utilização de linguagem simples e compreensível, 

evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e XV - vedação da 

exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação 

válida apresentada”. 

Q.39.4 

Referência Art. 6°, inciso “I, II e III”. 

Eixo Temático Direitos básicos do cidadão. 

Trecho Selecionado 

“São direitos básicos do usuário: I - participação no acompanhamento 

da prestação e na avaliação dos serviços; II - obtenção e utilização dos 

serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem 

discriminação; III - acesso e obtenção de informações relativas à sua 

pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o 

disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal e na 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011[...]”. 

Q.39.5 

Referência Art. 6°, incisos “V e VI” e alíneas “a” a “e”. 

Eixo Temático Direitos básicos do cidadão. 

Trecho Selecionado 

“São direitos básicos do usuário: [...] V - atuação integrada e sistêmica 

na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de 

regularidade; e VI - obtenção de informações precisas e de fácil acesso 

nos locais de prestação do serviço, assim como sua disponibilização na 

internet, especialmente sobre: a) horário de funcionamento das 

unidades administrativas; b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, 

sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo 

atendimento ao público; c) acesso ao agente público ou ao órgão 

encarregado de receber manifestações; d) situação da tramitação dos 

processos administrativos em que figure como interessado; e e) valor 

das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo 

informações para a compreensão exata da extensão do serviço 

prestado”. 
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Q.39.6 

Referência Art. 7º, parágrafos e incisos. 

Eixo Temático Divulgação da Carta de Serviços. 

Trecho Selecionado 

“Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de 

Serviços ao Usuário. § 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por 

objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou 

entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e 

padrões de qualidade de atendimento ao público. § 2º A Carta de 

Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em 

relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, 

informações relacionadas a: I - serviços oferecidos; II - requisitos, 

documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; 

III - principais etapas para processamento do serviço; IV - previsão do 

prazo máximo para a prestação do serviço; V - forma de prestação do 

serviço; e VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual 

manifestação sobre a prestação do serviço. § 3º Além das informações 

descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os 

compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no 

mínimo, aos seguintes aspectos: I - prioridades de atendimento; II - 

previsão de tempo de espera para atendimento; III - mecanismos de 

comunicação com os usuários; IV - procedimentos para receber e 

responder as manifestações dos usuários; e V - mecanismos de 

consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço 

solicitado e de eventual manifestação. § 4º A Carta de Serviços ao 

Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente 

divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou 

entidade na internet. § 5º Regulamento específico de cada Poder e 

esfera de Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de 

Serviços ao Usuário”. 

Q.39.7 

Referência Art. 12. 

Eixo Temático Princípios. 

Trecho Selecionado  

“Os procedimentos administrativos relativos à análise das 

manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, 

visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução 

das manifestações dos usuários compreende: I - recepção da 

manifestação no canal de atendimento adequado; II - emissão de 

comprovante de recebimento da manifestação; III - análise e obtenção 

de informações, quando necessário IV - decisão administrativa final; e 

V - ciência ao usuário”. 

Fonte: Lei nº 13.460/2017. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Q.39.1. O primeiro trecho selecionado faz menção à Lei de Acesso à Informação, 

estabelecendo uma correlação com o marco legal de 2011/2012, que orientou a administração 

pública a envidar esforços no intento de prestar informação. 

Q.39.2. O segundo trecho traz alguns princípios. Dentre eles, destacamos o da 

efetividade (dando a importância de se obter impacto: fazer corretamente aquilo que o serviço 

deve executar; proporcionar meio de colaborar com o usuário, transformando sua eventual 

dúvida ou necessidade em um serviço de qualidade; ser capaz de atender, de modo 

abrangente, as necessidade de todos os usuários); e da transparência. 
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Q.39.3. O terceiro trecho talvez possa ser considerado um dos mais importantes da 

norma, visto que, nele, são definidos os direitos básicos (mínimos), os quais elencamos e 

interpretamos a seguir: 1) urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos 

usuários – cuidado com o usuário; 2) presunção de boa-fé do usuário – dar crédito às 

necessidades do usuário que, por vezes, pode exigir demandas estranhas; 3) atendimento 

por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade 

de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às 

gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, figurando como um 

critério de justiça; 4) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, 

obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação – desburocratização; 5) 

igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação – isonomia; 6) 

cumprimento de prazos e normas procedimentais – respeito aos protocolos legais; 7) 

definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom 

atendimento ao usuário – divulgação; 8) adoção de medidas visando a proteção à saúde e a 

segurança dos usuários – bem estar físico e mental; 9) autenticação de documentos pelo 

próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de 

reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade – uso prático da 

prerrogativa da fé-pública e não obstaculização procedimental; 10) manutenção de 

instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento 

– condições de prestação de atendimento ao usuário; 11) eliminação de formalidades e de 

exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido – exigências 

razoáveis ao bom andamento do serviço; 12) observância dos códigos de ética ou de 

conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos – respeito ao usuário e ao papel 

do servidor; 13) aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o 

compartilhamento das informações – tecnologia da comunicação e informação a favor da 

prestação de serviço; 14) utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso 

de siglas, jargões e estrangeirismos – simplificação discursiva; e 15) vedação da exigência 

de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada – evitar a 

redundância de procedimentos. 

Verifica-se um rol de possibilidades que, se colocadas em prática, contribuem para que 

os usuários confiem na administração pública e, por conseguinte, tenham a garantia de que 

todos os procedimentos necessários ao atendimento de sua demanda estão sendo prestados 

sobre o prisma do planejamento e, em especial, com foco na transparência. 
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Q.39.4 Ainda na esfera dos direitos básicos, o trecho destaca a necessidade de “acesso 

e obtenção de informações relativas” ao usuário, num claro desdobramento do instituto 

previsto pelo habeas data (já estudado), além de prever os direitos do cidadão no que diz 

respeito à integração dos serviços, à acessibilidade, ao uso da tecnologia como meio de 

acesso, à necessidade de acesso a servidores para atendimento de sua demanda, ao 

acompanhamento de seus pedidos e à divulgação prévia de eventuais taxas que a 

administração pública possa legalmente cobrar dos seus usuários (Q.39.5). 

Q.39.6. Este trecho introduz a “Carta de Serviços ao Usuário”, um documento que 

visa prestar informações aos interessados sobre os diferentes serviços prestados pelas 

instituições públicas. Demanda-se “clareza” do referido expediente, pois este será o 

informativo pelo qual o usuário terá ciência do que é ofertado nas instituições do serviço 

público. Verificamos, aqui, portanto, mais um elemento de acesso à informação e 

transparência. 

Q.39.7. Outro requisito que pontuamos, no escopo desta lei, trata da eficiência (um 

princípio constitucional). Isto envolve, em linhas gerais, a existência de meios adequados. 

Interessa ressaltar que essa lei agrega muitos elementos de qualidade na prestação dos 

serviços. Por outro lado, atendê-la exige dois compromissos do Estado para com suas 

instituições: o primeiro é relativo à sua auto-organização. Ou seja: a capacidade de 

estabelecer planejamento , isto é necessito saber o que faço para poder dizer ao usuário o que 

faço, organização (conhecer e mapear meus processos), direção (uma liderança capaz de 

levar as instituições a atenderem os requisitos elencados) e controle (buscar uma rotina de 

feedback no intuito de checar se os serviços estão sendo prestados em conformidade ao 

disposto nesse normativo). E o segundo é diz respeito às condições de proporcionar 

infraestrutura: garantir orçamento e pessoal adequados que possam dar conta de todos esses 

imperativos, importantes, por sinal, mas que necessitam de condições e recursos materiais e 

humanos para que não haja frustração advinda da diferença entre o que a lei prescreve e o que 

a realidade entrega, em especial àquelas relativas à prestação de serviço de natureza 

informacional. 

Nesse sentido, destacamos os elementos que possibilitam e os que limitam a referida 

norma no âmbito da possibilidade de efetivação da transparência pública. 
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QUADRO 40: Identificação das possibilidades e limitações no escopo da 

Lei da Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos (e regulamentos) para a efetividade da 

transparência pública brasileira 

Função da norma 
Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Estabelecimento de um direcionamento à prestação da informação dos 

serviços públicos aos usuários. [Q.39.1]. 

• Definição de princípios norteadores na prestação de serviços, dentre eles 

a efetividade e a transparência. [Q.39. 2]. 

• Direitos básicos/mínimos ofertados ao usuário, contribuindo para a 

transparência. [Q.39.3]. 

• Traz um desdobramento administrativo do habeas data (do campo 

judicial). [Q.39.4 e Q.39.5]. 

• Introduz a “Carta de Serviços aos Usuários” dos serviços públicos. 

[Q.39.6]. 

• Destaca a eficiência (princípio constitucional) como norteador dos 

serviços. [Q.39.7]. 

Elementos que 

limitam a efetividade 

da transparência 

pública. 

• A possibilidade de não cumprimento do exposto na lei pela ausência de 

condições mínimas, entre elas a falta de recursos orçamentários e 

humanos que acometem o serviço público no país. [Lei]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por fim, é oportuno salientar que a Lei foi regulamentada por dois decretos. O 

primeiro, Decreto nº 9.094/2017, racionaliza e simplifica alguns procedimentos previamente 

detalhados na lei em comento. No mesmo sentido, o Decreto nº 9.492/2018 amplia o escopo 

dos serviço, criando o “Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal”, através do qual, 

em relação à prestação de serviço desenvolvido no âmbito daquele poder, é possível reclamar, 

denunciar, elogiar, sugerir ou solicitar alguma providência, atendendo as diretrizes definidas 

no art. 12 da lei ordinária comentada anteriormente. Assim, observamos que estas 

regulamentações colaboram com a lei, contribuindo para que a transparência possa se plasmar 

no país, inclusive nos serviços públicos prestados em todo o território nacional. 

 

4.2.8 Decreto do Portal da Transparência (Decreto nº 5.482) 

Ementa: Dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, por meio da Rede Mundial de Computadores - Internet. 

Promulgação: 30 de junho de 2005. 

Governo: Luís Inácio Lula da Silva111. 

 

O decreto de criação do “Portal da Transparência” estabeleceu uma página da internet 

administrada pelo governo federal do Brasil, reconhecido e premiado112 por entidades 

 
111 35º presidente da República. Mandato: 2003-2010. Partido: PT. 
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nacionais e internacionais. Tem por objetivo “disponibilizar informações sobre como o 

dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública 

do Brasil”. Consideramos esta premissa, portanto, como polo de investigação. 

 
QUADRO 41: Trechos selecionados do Decreto do Portal da Transparência  

Q.41.1 

Referência Art. 1º. 

Eixo Temático Finalidade do Portal da Transparência. 

Trecho Selecionado 

“O Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, sítio 

eletrônico à disposição na Rede Mundial de Computadores - Internet, 

tem por finalidade veicular dados e informações detalhados sobre a 

execução orçamentária e financeira da União [...]”. 

Q.41.2 

Referência Art. 1º, §1º. 

Eixo Temático Papel da Controladoria-Geral da União. 

Trecho Selecionado 

“A Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, fica incumbida da gestão 

do Portal da Transparência”. 

Q.41.3 

Referência Art. 1º, §2º. 

Eixo Temático Subsídio à Controladoria-Geral da União. 

Trecho Selecionado 

“Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão 

fornecer à Controladoria-Geral da União, até o décimo quinto dia do 

mês subsequente ao da execução orçamentária, os dados necessários 

para a plena consecução dos objetivos do Portal da Transparência”. 

Q.41.4 

Referência Art. 2º. 

Eixo Temático Divulgação dos dados em páginas de governo. 

Trecho Selecionado 

“Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e 

indireta, deverão manter em seus respectivos sítios eletrônicos, na Rede 

Mundial de Computadores - Internet, página denominada 

Transparência Pública, para divulgação, de dados e informações 

relativas à sua execução orçamentária e financeira, compreendendo, 

entre outras, matérias relativas a licitações, contratos e convênios”. 

Q.41.5 

Referência Art. 3º. 

Eixo Temático Acesso à página. 

Trecho Selecionado 
“O acesso à página Transparência Pública prevista no art. 2º dar-se-á, 

necessariamente, por meio de atalho inserido na página inicial do sítio 

eletrônico dos respectivos órgãos ou entidades”. 

Fonte: Decreto nº 5.482/2005. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 
 

Q.41.1. O primeiro trecho selecionado estabelece a finalidade do portal e, de imediato, 

reafirmando sua característica quantiativista. Em que pese reconheçamos sua relevância para 

 
112 Prêmio e-Gov de 2009 categoria e-Serviços Públicos (2009), 11º Prêmio CONIP de Excelência em Inovação 

na Gestão Pública (2008), Prêmio UNODC de Prevenção e Combate à Corrupção (2008), Inovação na Gestão 

Pública (2008), Prêmio Nacional de Desburocratização Eletrônica Sistema FIRJAN/FGV Projetos (2007) e 

Prêmio TI & Governo promovido pela empresa Plano Editorial (2007). 
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o escopo da transparência, já que abre caminho para uma mudança na cultura de prestação de 

serviço digital, salta à atenção a expressão que o define: “veicular dados e informações 

detalhados sobre a execução orçamentária e financeira”. Observa-se que o portal nasce do 

interesse em controlar requisitos monetários fundamentais, por outro lado, fica evidenciado 

que sua gênese pouco se vinculava às relevantes questões de natureza qualitativa, 

representando, provavelmente, um meio de vigilância de dados quantitativos, como 

mencionamos. Talvez encontremos justificativa para isto na promulgação, em 2000, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelos motivos já comentado no âmbito da discussão sobre a última 

(subseção 4.2.3). 

 

 

FIGURA 20: Página principal do Portal da Transparência Pública brasileiro em 2006 

Fonte: Site WEBARQUIVES. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20061216195200/http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

Acesso em: 12 jul. 2020. 

 

Q.41.2. O trecho em comento traz uma realidade que se estabelecera a partir de então: 

o papel (poder) da Controladoria-Geral da União para a transparência, sendo, como se 

depreendeu do estudo da LAI, um órgão central das ações de acesso à informação no país. 

Reconhecemos como positivo, em primeira análise. Por outro lado, a estrutura 

subordinada ao próprio Poder Executivo coloca em cheque tal papel, já que, mais uma vez, 

a informação é ofertada, produzida e fiscalizada por órgão sem independência. Ademais, 

existem outras instituições que deveriam refletir este papel de ações de acesso, dentre elas 

o Arquivo Nacional que, em outros países, como nos Estados Unidos, exerce funções 

essenciais, como a guarda das cédulas eleitorais. 
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Q.41.3. Um ponto importante foi a necessidade das instituições se articularem para 

oferecerem informações para irrigar o portal, exigindo, para tanto, um planejamento e um 

conhecimento interno por parte das instituições acerca do que produzem e das atividades que 

até então exerciam. É de se destacar ainda que a existência do portal (que, na ordem desta 

tese, vem após a LAI), em realidade foi promulgada antes do último, demonstrando uma 

certa desarticulação nas escolhas preferenciais de informação no contexto de sua 

promulgação. 

Q.41.4. O trecho ressalta mais uma vez o foco em questões orçamentárias e 

financeiras e à época exigiu das instituições a criação de atalho em suas páginas com 

direcionamento ao novo portal para controle de elementos do gasto público, como por 

exemplo “licitações, contratos e convênios” (Q.41.5.). 

Dado o contexto, elencamos os elementos que possibilitam e os que limitam a referida 

norma no âmbito da possibilidade de efetivação da transparência pública: 

 

QUADRO 42: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Decreto de criação do Portal 

da Transparência Pública Federal para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma 

Dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, por meio da Rede Mundial de Computadores - 

Internet. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Criação do portal da transparência, internacionalmente reconhecido. 

[Q.41.1]. 

• Estabelece o controle do portal à Controladoria-Geral da União. [Q.41.2]. 

• Estabelece a necessidade de ação das instituições públicas para a oferta de 

dados no portal. [Q.41.3]. 

• Define a obrigatoriedade de atalhos para o Portal da Transparência nas 

páginas de todos os sites. [Q.41.4]. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• O foco do portal circunscreve-se na questão orçamentário-financeira, sem 

considerar (num primeiro momento) pontos qualitativos. [Q.41.1]. 

• Não contempla outros órgãos relevantes no âmbito da informação. 

[Q.41.2]. 

• Criação do portal destrelada de uma lei de acesso à informação (o que 

ocorreria tão somente em 2011/2012). [Q.41.3]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

É oportuno destacar que, quando da promulgação do referido decreto, não se havia 

estabelecido uma política de governança digital. Isto só passou a ocorrer a partir do ano de 

2016, conforme cronologia regulatória a seguir: 
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a. Ano 2000: Presidente Fernando Henrique Cardoso publica o Decreto de 18 de 

outubro, que “Cria, no âmbito do Conselho de Governo, o Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico [...]” (BRASIL, 2000); 

b. Ano 2003: Presidente Luís Inácio Lula da Silva, através do Decreto de 29 de 

outubro de 2003 “institui Comitês Técnicos do Comitê Executivo do Governo 

Eletrônico e dá outras providências” (BRASIL, 2003); 

c. Ano 2016: Presidente Dilma Rousseff “Institui a Política de Governança Digital 

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional” (BRASIL, 2016); 

d. Ano 2018: Presidente Michel Temer “[...] institui a Rede Nacional de Governo 

Digital” (BRASIL, 2018); 

e. Ano 2020: Presidente Jair Bolsonaro: “institui a Estratégia de Governo Digital 

para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional [...]” (BRASIL, 

2020); 

Esta cronologia nos permite inferir que a preocupação com uma governança, 

estruturada nela, dentre outros, pelo princípio da transparência, como observamos na subseção 

1.2 e reiteramos a partir das considerações exposta na subseção 3.2, é recente, denotando mais 

uma amostra de que a emergência de ações digitais foram sendo estabelecidas desvinculadas 

de um processo de gestão mais qualificado. 

Mesmo assim, embora tardei, em relação à figura 20 (home page antiga), 

identificamos muitas mudanças e alguns avanços na configuração do portal, no momento da 

exploração realizada nesta pesquisa, conforme podemos perceber na visualização da 

ilustração a seguir. 
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FIGURA 21: Página principal do Portal da Transparência Pública brasileiro em 2020 

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/redetransparencia. Acesso em: 04 jul. 2020. 

 

Entre essas mudanças, uma melhoria gráfica, que passa a contemplar 10 (dez) eixos de 

informações ofertadas: benefícios ao cidadão; cartões de pagamentos; convênios; despesas e 

receitas; emenda parlamentar; estados e municípios; licitações e contratos; orçamento; 

recursos transferidos; e servidores e viagens a serviço. Para cada um desses elementos, 

identificamos duas formas de disponibilização de dados: “painel”, com esquema gráfico do 

dado consultado e “consulta”, através do qual o usuário deve articular opções para obter um 

determinado dado/informação, demonstrando a evolução da questão tecnológica para o acesso 

à informação, o que também pode ser considerado um fator positivo na discussão (em que 

pese devamos avaliar a abrangência do acesso deste portal no contexto geográfico do país). 
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4.2.9 Decreto de Dados Abertos (Decreto nº 8.777) 

Ementa: Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. 

Promulgação: 11 de maio de 2016. 

Governo: Dilma Roussef. 

 

O Decreto de Dados Abertos foi fundamentado como requisito de acesso à informação 

com interesse na transparência ativa. Segundo a exposição de motivos (EM) que justifica a 

proposta da norma, afirma-se que “tal iniciativa amplifica a atuação do governo na promoção 

das atividades de transparência ativa [...]” e ressalta que “a implementação de uma Política de 

Dados Abertos no âmbito do governo federal também dá maior concretude e abrangência às 

iniciativas do governo aberto [...]” (BRASIL, 2016). 

Dado este contexto, assim como a Lei de Acesso à Informação, optamos por analisar o 

Decreto de Dados Abertos (um dos últimos atos assinados pela então presidente Dilma antes 

de ser afastada de sua função), devido à sua importância no cenário do direito à informação e 

em seu papel central para a transparência ativa (vide decreto completo no Anexo B). 

O referido decreto estabelece a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, 

objetivando, em especial, “aprimorar a cultura de transparência pública” daquela esfera, 

o que se desdobra em garantir o acesso de forma aberta (ou seja, formatos informáticos que 

permitam a reutilização do dado público). 

Segundo a ENAP, “o estabelecimento de uma Política de Dados Abertos no Brasil, 

para fomentar e organizar a disponibilização dos dados produzidos pelo poder público em 

formato que permita seu uso e reuso, cumpre um papel fundamental na democracia, pois une 

governo digital, transparência ativa e canais de diálogo com a sociedade” (ENAP, 2016, p. 9). 

Segundo o portal do Governo Digital do Brasil (2020, adaptado), “Dados Abertos [...] 

visam o aumento da transparência e maior participação política por parte do cidadão, além de 

gerar diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade”. Ainda segundo a 

página, três são os efeitos sobre as políticas públicas: 

 

Inclusão: Fornecer dados em formatos padronizados abertos e acessíveis 

permite que qualquer cidadão utilize qualquer ferramenta de software para 

adaptá-los às suas necessidades. Transparência: Informações do setor 

público abertas e acessíveis melhoram a transparência, pois as partes 

interessadas podem usá-las da maneira mais adequada ao seu propósito. 

Responsabilidade: Os conjuntos apropriados de dados abertos, devidamente 

associados, podem oferecer vários pontos de vista sobre o desempenho dos 

governo no cumprimento de suas metas em políticas públicas. (GOVERNO 

DIGITAL, 2020). 
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Na perspectiva da Open Knowledge Foundation, há três premissas para o uso dos 

dados abertos: 

 

Disponibilidade e acesso: os dados devem estar disponíveis como um todo 

e a um custo razoável de reprodução, de preferência através de download na 

Internet. Os dados também devem estar disponíveis de forma conveniente e 

modificável. Reutilização e redistribuição: os dados devem ser fornecidos 

sob termos que permitam a reutilização e redistribuição, incluindo a mistura 

com outros conjuntos de dados. Os dados devem ser legíveis por máquina. 

Participação universal: todos devem poder usar, reutilizar e redistribuir - 

não deve haver discriminação contra áreas de atuação ou contra pessoas ou 

grupos. Por exemplo, restrições 'não comerciais' que impediriam o uso 

'comercial' ou restrições de uso para determinados fins (por exemplo, apenas 

na educação) não são permitidas. (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 

2020). 

 

Nesse sentido, o Decreto em comento caracteriza os conceitos essenciais ao tema (art. 

2º), define princípios e diretrizes (art. 3º), estabelece a livre utilização de dados públicos (art. 

4º) e define sua governança (art. 5º). Acerca do último, destacamos, mais uma vez, o 

protagonismo da CGU e a criação de uma Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

(INDA)113. 

É requisito, segundo a norma, a garantia da política proposta na criação de Plano de 

Dados Abertos: “documento orientador para as ações de implementação e promoção de 

abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecidos os 

padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das 

informações” (BRASIL, 2016). Este é um documento relevante no processo, pois, através 

dele, as instituições públicas estabelecem os dados que serão abertos, os prazos e os meios de 

obtenção dos mesmos. 

O único ponto identificado como fragilidade à transparência relaciona-se aos 

“superpoderes” da CGU e a marginalidade do papel do Arquivo Nacional nessa discussão, 

bem como a inexistência de um órgão autônomo e isento das influências do papel 

institucional a que diretamente se vincula e a desconsideração, no teor do texto, da gestão de 

documentos e dos arquivos correntes. 

Assim sendo, elencamos os elementos que possibilitam e os que limitam a referida 

norma no âmbito da possibilidade de efetivação da transparência pública: 

 
113 https://wiki.dados.gov.br/ 
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QUADRO 43: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Decreto de Dados Abertos 

para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Estabelece o aprimoramento da transparência. 

• Criação, através da transparência ativa, de diálogo com a sociedade. 

• Criação de uma infraestrutura dedicada ao tema. 

• Estabelecimento de Planos de Dados Abertos como premissa para a 

efetividade da política. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Exacerbação de poderes/centralização na CGU. 

• Inexistência de órgão autônomo. 

• Inexistência do papel da gestão de documentos nesse processo e do Arquivo 

Nacional. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

É relevante o uso de dados abertos. Além de uma medida de transparência ativa, 

também proporciona fomento econômico, pois é a partir destes dados em formato reutilizável 

que muitos aplicativos mantêm suas bases de dados, como, por exemplo, preços de 

combustível; índices de preços, entre outros. Por fim, é oportuno destacar que a presente 

norma (feita por decreto executivo – ou seja, decisão unilateral da então presidente) possui 

discussões no Congresso, conforme se depreende do Apêndice K, denotando o interesse que 

existe pela discussão dentre os representantes daquela Casa Legislativa. 

 

4.2.10 Decreto de Governança Pública (Decreto nº 9.203) 

Ementa: Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Promulgação: 22 de novembro de 2017. 

Governo: Michel Temer. 

 

O Decreto de Governança Pública, criado durante a gestão do ex-presidente Michel 

Temer, foi motivado pelo Tribunal de Contas da União, conforme exara o início da Exposição 

de Motivos (EM) relativa ao normativo: “Submetemos à apreciação de Vossa Excelência 

minuta de Decreto, elaborado a partir de proposta encaminhada pelo Tribunal de Contas da 

União – TCU a esta Pasta, na qual aquele Egrégio Tribunal de Contas sugere a edição de 

normativo específico que defina uma política de governança pública no âmbito dos poderes da 

União” (BRASIL, 2017). 

 Considerada a importância da governança, discutida nesta pesquisa (subseção 1.2) em 

sua função para a promoção da transparência, a análise do instrumento normativo oportuniza 

lançar luz sobre a adoção de práticas que, supostamente, estejam em consonância com os 
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princípios da “boa governança” pública da informação. Observamos, de pronto, com base 

na EM que o interesse pelo tema não partiu genuinamente do governo, mas sim por uma 

provocação de órgão de controle externo. 

Esta é, portanto, uma norma considerada objeto balizador do “dispositivo legal-

informacional”, conforme avaliação no Apêndice B. A partir da leitura do texto, que 

contempla 21 artigos, foram identificados 3 (três), conforme critérios de pesquisa já 

explicados, como os mais representantes elementos do normativo, os quais se vinculam direta 

ou indiretamente à transparência pública das informações: os artigos 2º, 3º e 4º, apresentados 

no quadro a seguir.  

 

QUADRO 44: Trechos selecionados do Decreto de Governança Pública  

Q.44.1 

Referência Art. 2º, inciso “II”. 

Eixo Temático Definição. 

Trecho Selecionado 

“valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou 

entregues pelas atividades de uma organização, que representem 

respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de 

interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade 

ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários 

legítimos de bens e serviços públicos”. 

Q.44.2 

Referência Art. 3º, incisos “I” a “VI” 

Eixo Temático Princípios da governança pública. 

Trecho Selecionado 
“São princípios da governança pública: I - capacidade de resposta; 

II - integridade; III – confiabilidade; IV - melhoria regulatória; V - 

prestação de contas e responsabilidade; e VI – transparência”. 

Q.44.3 

Referência Art. 4º, inciso “XI”. 

Eixo Temático Diretrizes da governança pública. 

Trecho Selecionado 

“promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das 

atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer 

o acesso público à informação”. 

Fonte: Decreto nº 9.203/2017. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Q.44.1. Dentre os elementos apresentados pela norma, identificamos como ponto de 

favorecimento da transparência a introdução do conceito de “valor público”. Segundo 

Teixeira (2012, p. 3), este aspecto “[...] oferece respostas efetivas a necessidades ou demandas 

coletivas que sejam politicamente desejadas (legitimidade), cujos resultados modifiquem 

aspectos da sociedade”. O autor afirma ainda que o conceito se insere em três dimensões: 
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Gestão da estratégia: a estratégia tem de ser substantivamente valiosa, a 

fim de que a organização gere produtos de valor para clientes e beneficiários, 

a baixo custo em termos de dinheiro e autoridade; Gestão política: a 

estratégia deve ser legítima e politicamente sustentável, para que possa atrair 

continuamente tanto autoridade como recursos do meio político autorizador, 

para o qual presta contas; Gestão da eficiência: a estratégia precisa ser 

operacional e administrativamente factível, no sentido de que as atividades 

autorizadas e valiosas possam realmente ser executadas pela organização, 

mesmo contando com a ajuda de outros que sejam induzidos a contribuir 

para o alcance das metas. (TEIXEIRA, 2012, p. 3). 

 

Observa-se que o “valor público” ressalta a importância da entrega à sociedade. Isso se 

coaduna à compreensão que explicitamos nas figuras 8 e 9, na subseção 2.3, pois estabelece 

que a administração pública deve zelar pelos meios e formas pelos quais fará chegar à 

sociedade os produtos e serviços por ela produzidos, dentre eles os de natureza informacional. 

Logo, há um imperativo para que a transparência seja efetivada por ações que realmente 

possibilitem ao cidadão seu conhecimento, entendimento e interpretação. 

Q.44.2. O decreto estabelece ainda cinco princípios relevantes que, para o campo da 

informação estatal, interpretamos a seguir: 

 

• Capacidade de Resposta: impõe que as ações de informação a cargo 

administração pública federal atendam às diferentes demandas da sociedade. 

• Integridade: impõe que a administração pública federal zele por uma conduta 

ética compatível. É oportuno salientar que a Controladoria-Geral da União 

publicou a Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018 (Anexo D), que 

“estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a 

estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade 

e dá outras providências” e cria o “Programa de Integridade”, que 

corresponde a um “conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas 

para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de 

corrupção, em apoio à boa governança” (art. 2º, Portaria CGU nº 1.089/2018). 

Inclusive, este órgão de controle disponibiliza um painel dedicado ao tema, 

como veremos na análise do próximo dispositivo. Assim sendo, entendemos 

que o acesso à informação figura como uma medida de governança que deve 

ser contemplada para a garantia da integridade pública federal. 
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• Confiabilidade: impõe que as informações prestadas pela administração 

pública federal sejam fidedignas, respaldando o conceito de “fé pública” na 

esfera constitucional. 

• Melhoria regulatória: destina-se a melhorar o desempenho, em especial os 

relativos aos custos aplicados, à efetividade e até mesmo à qualidade legal das 

ações que regulam os papéis da administração pública na prestação de serviços 

à população, incluídos aqueles de caráter informacional. 

• Prestação de contas e responsabilidade: agrega o conceito de accountability 

e de responsabilização, ou seja, respondendo ou fazendo responder agentes e 

instituições da administração pública quando do não atendimento desses 

postulados. 

• Transparência: compreendida como a dimensão pela qual a administração 

pública deve promover todos os meios necessários de modo a evitar obstáculos 

ou assimetrias ao acesso à informação de natureza estatal. 

 

Nesse sentido, entendemos que esse elenco de princípios ajuda na efetividade da 

transparência, que, ao menos no discurso normativo, tem se plasmado como uma 

característica da administração pública. 

Q.44.3. Outro ponto relevante do decreto é a vinculação entre governança pública e 

acesso à informação, quando nele se afirma que, no escopo das diretrizes propostas, compete 

à administração “promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e 

dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação”. 

Insurge aqui o ponto central da norma para o campo da transparência, quando atrela o 

conceito de governança às medidas necessárias à garantia do acesso à informação destinadas à 

efetividade da transparência. 

Como elemento fragilizador, destacamos tão somente o fato do normativo ser produto 

da figura “decretiva”, ou seja, um instrumento de competência, neste caso, do chefe do 

Executivo. Torna-se inconsistente, pois, dada a alternabilidade de poder, um governante 

diferente pode revogá-lo sem maiores problemas. Portanto, entendemos que o expediente 

normativo deveria se dar, para garantia de instrumento essencial à transparência, no escopo de 

Leis Ordinárias, cuja promulgação e revogação dependem de um coletivo maior, na figura da 

votação que ocorre nas duas casas do Congresso Nacional. 
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QUADRO 45: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Decreto de Governança 

Pública para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função da norma 
Definir a política de governança da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Introdução do conceito de “valor público” para a administração pública. 

[Q.44.1]. 

• Definição de princípios que devem subsidiar as ações da administração 

pública, dentre eles a transparência. [Q.44.2]. 

• Promove a diretriz da governança pública como garantia do acesso à 

informação. [Q.44.3]. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• O uso de Decreto Executivo, visto que o ato, por depender da decisão 

unilateral do titular máximo do governo, pode ser facilmente revogado, caso 

considerado desnecessário. [Decreto]. 

• Ação oriunda de demanda do TCU. [Exposição de Motivos]. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Contudo, ainda que pesem fragilidades na escolha do procedimento de garantia 

normativa, é de se ressaltar que o expediente, representa uma tentativa de adoção de práticas 

assentadas nos conceitos de governança, o que contribui para a oportunização do acesso à 

informação e da transparência no espectro do nível federal do Poder Executivo brasileiro. Por 

outro lado, a norma pode se inserir numa resposta política, pois o governo Michel Temer foi 

movimentado por denúncias graves de corrupção, até hoje em andamento como demonstram 

os processos abertos no âmbito do Ministério Público Federal114. 

 

4.3 Dispositivo “tecnológico-informacional” – dados de acesso em questão 

 

Dando continuidade à proposta metodológica, passamos à análise, na esfera do 

dispositivo “tecnológico-informacional”, dos seguintes painéis de governo, acessíveis pelo 

site da Controladoria-Geral da União, instituição gestora dos mesmos: “Painel Lei de Acesso 

à Informação”; “Painel Monitoramento de Dados Abertos”; “Painel Integridade Pública”; 

“Painel Resolveu?”; “Painel Correição em Dados”; “Painel Benefícios (Previdenciários e 

Bolsa Família)” e, por fim, “Painel de Contratação Covid-19”. 

 

 

 

 

 
114 MPF. MPF em São Paulo denuncia ex-presidente Michel Temer por lavagem de dinheiro. 2019. Disponível 

em: http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/noticias-sp/mpf-em-sao-paulo-denuncia-ex-presidente-michel-

temer-por-lavagem-de-dinheiro. Acesso em: 11 jul. 2020. 
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4.3.1 Metodologia para o dispositivo “tecnológico-informacional” 

 

O método, definido em três etapas, foi aplicado ao dispositivo “tecnológico-

informacional” a partir de uma pesquisa iniciada pelo principal portal destinado à 

transparência no país: o “portaltransparencia.gov.br”. Ao reconhecermos a importância da 

página, e considerando que ela é uma matriz para a difusão da informação pública, 

entendemos justificada sua escolha como ponto de partida, visto que o quantitativo de páginas 

governamentais, segundo o portal “Gov.BR”, é de aproximadamente 1.600 sites115. 

Nesse contexto, referente à etapa um, ao explorarmos o Portal da Transparência, 

tivemos acesso ao subsite – um link dentro de um portal – “Rede de Transparência”, através 

da qual foi possível identificar diferentes sites do governo federal, e de outros poderes, 

vinculados ao tema desta pesquisa, conforme se observa a seguir. 

 

FIGURA 22: Links da “Rede de Transparência” 
 

Fonte: Portal da Transparência. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/redetransparencia. 

Acesso em: 25 jun. 2020. 

 

Com base nessa subpágina, identificamos, mais de 30 grupos temáticos (“Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento”, “Auditoria e Fiscalização” e outros, conforme exibido pela figura 

20). Dentre eles, encontramos um grupo chamado “Transparência e Acesso à Informação”, 

que contemplava os seguintes sites: Brasil Transparente; Buscas de Pedidos e Resposta da 

 
115 Disponível em: https://www.gov.br/sobre/. Acesso em: 2020. 
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LAI; Imprensa Nacional e Diário Oficial; Legislação Brasileira; Mapa das Organizações da 

Sociedade Civil; Painel de Monitoramento da Política de Dados Abertos; Painel Lei de 

Acesso à Informação; Portal Brasileiro de Dados Abertos; Portal da Infraestrutura Nacional 

de Dados Geoespaciais; Prestação de Contas do Presidente da República; Relatório Anual de 

Gestão dos Órgãos; Sistema Eletrônico de Solicitação de Acesso à Informação (e-SIC). 

 

FIGURA 23: Grupo temático “Transparência e Acesso à Informação” (destaque) 

Fonte: Portal da Transparência. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/redetransparencia. 

Acesso em: 25 jun. 2020. 
 

 

Considerando que a página de governo as reconhece declaradamente como páginas 

pertencentes a uma rede destinada à garantia da “Transparência e Acesso à Informação”, 

dedicamo-nos, preliminarmente, a analisar aquelas cujo teor pudessem revelar dados para a 

avaliação da efetividade das ações de acesso direcionadas à transparência administrativa. 

Entretanto, como qualquer pesquisa, era necessário estabelecer um recorte coerente e que 

retratasse os objetivos do método para o dispositivo em comento. 

Assim, ao reconhecermos que a efetividade pode ser investigada através dos dados 

disponibilizados por estes dispositivos, optamos por estudar essa perspectiva do acesso à 

informação a partir dos sites elencados na aba “Transparência e Acesso à Informação”. 
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Observamos que atendiam a esse critério (em conteúdo e quantidade) aqueles 

vinculados à Controladoria-Geral da União. Foi então, a partir deste direcionamento, que, ao 

compulsarmos esses sites, chegamos até uma página identificada pela CGU como sendo sua 

“Central de Painéis” 116 (vide Anexo C, com a página citada).  

Os painéis nela disponíveis, com base na data de acesso de 30 de julho de 2020, foram 

os seguintes: 
 

QUADRO 46: Sites identificados na Central de Painéis da CGU 

PAINEL GESTOR DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR 

LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 
CGU 

“Apresenta um panorama da implementação da norma no Poder Executivo 

Federal. Há informação sobre números de pedidos e recursos, 

cumprimento de prazos, perfil de solicitantes, transparência ativa, entre 

outros aspectos. Os dados são extraídos do Sistema Eletrônico do Serviço 

de Informação ao Cidadão (e-SIC). No painel, é possível comparar dados 

de órgãos com a média do Governo Federal e da categoria da entidade 

pesquisada”. 

MONITORAMENTO

DE DADOS 

ABERTOS 

CGU 

“Apresenta o panorama da abertura de dados no Poder Executivo Federal. 

A ferramenta, lançada em junho de 2017, permite conferir as bases de 

dados já publicadas, os cronogramas de publicação e acompanhar o 

cumprimento da política de dados abertos por diversos órgãos e 

entidades”. 

INTEGRIDADE 

PÚBLICA 
CGU 

“Apresenta o panorama da ética pública no Poder Executivo Federal. A 

ferramenta permite conferir informações sobre estruturação, execução e 

monitoramento de programas de integridade em órgãos e entidades do 

Governo Federal (ministérios, autarquias e fundações públicas)”. 

RESOLVEU? CGU 

“Reúne informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, 

sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação) 

que a Administração Pública recebe diariamente pelo sistema e-Ouv. A 

aplicação permite pesquisar examinar e comparar indicadores de forma 

rápida, dinâmica e interativa”. 

CORREIÇÃO EM 

DADOS 
CGU 

“Ferramenta que apresenta informações sobre penalidades aplicadas a 

agentes públicos do Poder Executivo Federal, bem como a  empresa e 

entidades. É possível encontrar dados sobre expulsões por órgão ou ano, 

número de reintegrações, detalhes gerais sobre processos administrativos 

disciplinares e sanções a pessoas físicas e jurídicas”. 

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
CGU 

“Apresenta pagamentos e concessões de benefícios previdenciários e 

assistenciais realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

exceto Seguro Defeso. A ferramenta permite conferir a quantidade de 

benefícios por mês, o valor médio e a evolução histórica da quantidade de 

benefícios pagos e concedidos”. 

BOLSA FAMÍLIA CGU 

“Apresenta pagamentos de benefícios do Programa Bolsa Família, a partir 

de diferentes filtros de consulta: faixa de renda per capita, tempo da última 

atualização do cadastro, situação e quantidade de membros da família”. 

CORONAVÍRUS CGU 

 

“Permite acompanhar despesas realizadas pela União, estados, Distrito 

Federal e municípios para a aquisição de bens, insumos e contratação de 

serviços, relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus”. 

 

GASTOS DE TI CGU 

“É uma ferramenta que apresenta informações sobre gastos de Tecnologia 

de Informação do Poder Executivo Federal. Há dados sobre orçamento, 

compras e despesas de diversos órgãos e entidades. A aplicação permite 

filtrar e comparar indicadores, em diferentes visões, de forma fácil e 

interativa”. 

Fonte: CGU. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis. 

Acesso em: 05 jul. 2020. Elaborado pelo autor. 

 
116 Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis. Acesso em: 2020. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis
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No escopo do apresentado no quadro 46, definimos, a título de recorte (etapa 2), 

estudar os painéis identificados acima diante da descrição realizada pelo seu próprio órgão 

gestor, com exceção do painel “Gastos de TI”, por estar em manutenção no tempo presente da 

investigação. 

Ainda que não tenhamos analisado o Portal da Transparência no escopo do dispositivo 

“tecnológico-informacional”, face à opção de recorte em analisar tão somente os painéis 

supracitados, o último foi contemplado, em uma perspectiva subsidiária, na subseção que 

discutiu o Decreto de criação deste importante portal, no âmbito da discussão legal-

informacional da tese, conforme subseção 4.2.8. 

Por fim, a etapa 3117 consistiu na análise dos portais e se desdobrou no uso dos 

mesmos, com base nas funções detalhadas no quadro 46, utilizando-se seus filtros e campos 

de pesquisa, e permitindo a identificação de pontos que subsidiaram nossa análise crítica, 

ancorados pelas discussões teóricas a que nos empreitamos na incursão teórica, obtendo, 

assim, os possíveis: 

 

1) elementos que possibilitam a efetividade da transparência pública; e 

2) elementos que limitam a efetividade da transparência pública. 

 

Mais uma vez, a partir das informações apontadas na perspectiva destes dois eixos 

(possibilidades x limitações), oriundas de um processo que envolveu a identificação, 

contextualização e argumentação crítica deste autor, conduzimos para a seção de discussão e 

resultados desta tese os resultados compilados ao final de cada objeto analisado, culminando 

nas reflexões, fundamentadas na teoria disposta no trabalho, sobre como o dispositivo 

“tecnológico-informacional” de acesso à informação, na figura de um conjunto de painéis 

gráfico-informativos da CGU, flexiona-se para a garantia (ou não) da efetividade da 

transparência pública no Brasil. 

É oportuno salientar que, diferentemente dos dispositivos “legal-informacional” e 

“arquivístico-informacional”, a análise do dispositivo mencionado nesta seção ocorre com 

base no modo temporal presente, ou seja, no ano de 2020, em que pese retornemos ao marco 

de 2011 (pois os sites assim nos permitiam) para a avaliação do período de interesse e 

tenhamos utilizado data imediatamente anterior ao ano de elaboração desta tese, quando os 

painéis assim impossibilitavam ou quando a incursão e inquietação nos exigia. 

 
117 Apêndice H: esquema gráfico com o passo a passo da etapa metodológica para o dispositivo “tecnológico-

informacional”. 
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4.3.2 Painel Lei de Acesso à Informação118 

O primeiro painel utilizado para a análise possibilitou que se investigasse como os 

procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação (subseção 4.2.6) têm se 

desenvolvido. Na página, é ofertada uma análise sobre os pedidos e recursos, atendimento de 

prazos e a origem das solicitações. Nessa perspectiva, iremos analisar os indicadores 

referenciados pelo site, correlacionando-os com as possibilidades e limitações à efetividade da 

transparência pública no Brasil. 

Acerca da descrição do painel, identificamos que o mesmo apresenta layout gráfico 

ilustrado, possivelmente aumentando o interesse pelo ambiente analisado. Sua atualização é 

diária. Há uma riqueza gráfica no painel, o que pode possibilitar aos usuários se depararem 

com informações logo no primeiro momento de acesso. 

A página possibilita uma visão geral do acesso à informação, reforçada por um menu 

horizontal sobre o tema, que contempla: “pedidos”, “solicitantes”, “omissões”, “recursos” e 

“dados abertos” (que direciona para o painel respectivo). Conta ainda com a possibilidade de 

serem acessadas “perguntas frequentes”, o que ajuda na orientação do usuário. 

 

FIGURA 24: Painel da Lei de Acesso à Informação 

Fonte: CGU. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm. Acesso em: 04 jul. 2020. 
 

 
118 Data do acesso: 13 jul. 2020. 
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A página conta ainda com um menu vertical, através do qual é possível pesquisar o 

atendimento da Lei de Acesso à Informação por diferentes filtros, entre eles: por órgão e por 

ano de interesse. Este último inicia-se a partir de 2012, data de entrada em vigor da referida 

norma sobre a qual os dados se referem, conforme pode se depreender da figura 24 citada. 

Qualificado o ambiente virtual sobre o qual nos detemos, iniciamos nossa incursão 

pelo referido painel, gerando informações sobre as diferentes perspectivas possibilitadas 

acerca da LAI, entre 2012 e 2020 (limitado a 13 de julho de 2020). A partir dos filtros 

disponibilizados no painel, elaboramos tabelas (fonte de dados), cujos dados foram utilizados 

para a construção dos gráficos que serão apresentados a seguir. 

 

TABELA 2: Distribuição dos pedidos de acesso à informação – 2012-2020 

Fonte: Painel da Lei de Acesso à Informação. Acesso em: 13 jul. 2020. Elaborado pelo autor. 

 

No universo da tabulação, conforme tabela 2, podemos observar que, em 

aproximadamente nove anos, ocorreram 924.364 pedidos de acesso à informação e 112.172 

recursos distribuídos por diferentes instâncias previstas pela LAI. Dado esse contexto, 

priorizamos a análise de oito questões em especial sobre o período:  

a) resultado dos pedidos de acesso à informação;  

b) percentual de acesso concedido;  

c) solicitações destinadas à LAI e reencaminhadas à ouvidoria pública;  

d) distribuição das solicitações dos pedidos de acesso à informação por unidade da 

federação e por região do país;  

e) solicitação pelo perfil/categoria profissional;  

f) solicitação por grau de escolaridade;  

g) distribuição dos pedidos de recursos por instância recursal; e, por fim,  

h) média de tempo de atendimento dos recursos impetrados pelos solicitantes, 

perfilando ainda a satisfação dos usuários. 

 

2012 55212 100% 82,30% 8,80% 1,30% 3% - 0,00% 3,20% 1,30% 99,90%

2013 86661 100% 71,70% 11,10% 4% 2,50% - 4,60% 4,30% 1,80% 100,00%

2014 90139 100% 69,20% 11,00% 3,80% 2,10% - 8,30% 3,90% 1,70% 100,00%

2015 102422 100% 71,30% 7,50% 5,10% 2,80% - 8,10% 3,30% 1,90% 100,00%

2016 111669 100% 67,50% 7,30% 6,30% 2,90% 0,20% 10,10% 3,60% 2,00% 99,90%

2017 121536 100% 69,40% 7,00% 4,60% 3,10% 0,60% 10,10% 3,10% 1,90% 99,80%

2018 129309 100% 66,80% 7,30% 5,20% 3,30% 1,60% 11,30% 2,60% 1,90% 100,00%

2019 135339 100% 67,00% 8,00% 4,90% 4,20% 4,80% 6,00% 2,90% 2,20% 100,00%

2020 92077 92% 54,20% 6,60% 4,60% 3,20% 13,50% 13,20% 2,50% 2,10% 99,90%

MÉDIA 102707 99% 69% 8% 4% 3% 4% 8% 3% 2% 100%

TOTAL 924364

TOTAL

PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO (2012-2020)*
ACESSO 

PARCIALMENTE 

CONCEDIDO

PERGUNTA 

DUPLICADA/REPETIDA
ANO

INFORMAÇÃO 

INEXISTENTE

ENCAMINHADO 

PARA O E-OUV

NÃO SE TRATA DE 

SOLICITAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO

ÓRGÃO NÃO TEM 

COMPETÊNCIA
Nº DE PEDIDOS

PERCENTUAL DE 

ATENDIMENTO DE 

RESPOSTA

ACESSO CONCEDIDO ACESSO NEGADO
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GRÁFICO 2: Resultado dos pedidos de acesso à informação – 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Sobre o acesso concedido. O gráfico 2 indica a distribuição/panorama médio 

percentual de alocação resultante dos pedidos de acesso. Nele, aponta-se que 69% das 

demandas de acesso à informação foram plenamente concedidas no período em análise. 

Embora o número seja expressivo em relação ao número de negativas (8%), interessa salientar 

que o país ainda tem um percurso a cumprir no que diz respeito ao atendimento. Ao 

analisarmos os 31% restantes (excluídos os acessos permitidos), observamos elementos 

discutíveis do ponto de vista das limitações à transparência, por exemplo, a inexistência 

de informação (3%), o que precisa ser mais esclarecido qualitativamente, visando o porquê de 

esta não existir (informação não encontrada ou não disponibilizá-la por não ter o tratamento 

documental adequado, por exemplo). É oportuno salientar que o painel em comento não 

nos traz essas respostas de modo ativo e isto é essencial para efetivar a transparência, 

que, eventualmente, pode estar sendo mitigada pela desorganização e/ou falta de 

planejamento do dado institucional. Do mesmo modo, verifica-se, desde o advento da 

criação das ouvidorias públicas (vide subseção 4.2.6), a ocorrência de uma confusão entre 

demandas de acesso à informação e demandas que deveriam ser direcionadas àquelas 

instâncias (reclamar, denunciar e afins), apontando para uma não compreensão, por parte 

da população, quanto aos diferentes papéis exercidos por estes instrumentais de acesso. 

Outras questões que se agrupam nesta discussão são o equívoco acerca da não compreensão 

sobre o que é o “acesso à informação” (8%), o envio de solicitação e informação para órgão 

estranho ao pedido (3%) e perguntas repetidas (2%), culminando, em média conjunta, na 

inadequação de 13% dos pedidos, assim classificados pelos gestores da LAI. 
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GRÁFICO 3: Percentual de acesso concedido – 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Percentual de acesso concedido. Além disso, urge a vigilância sobre o acesso 

concedido. Conforme aponta o gráfico 3, os percentuais de concessão vêm caindo desde o 

primeiro ano de vigência da Lei de Acesso à Informação, chegando ao patamar de 54,20% 

em 2020 (ainda que tenhamos que considerar a peculiaridade do momento e o dado coletado 

no 7º mês do ano). De todo modo, é oportuno evidenciar que, em quase uma década, o 

percentual de acesso concedido não mais se aproximou de sua maior percentagem (82,30%, 

em 2012), o que traduz um elenco de questões a serem consideradas com fundamento na base 

de dados utilizada: 

1. A média de acessos negados (conforme tabela 2), quando detalhada, já chegou a 

ultrapassar a casa dos 11% (entre 2013 e 2014), faltando ao painel informar os 

motivadores que levaram a essas negativas, o que poderia ser uma providência 

de transparência ativa favorável ao esclarecimento dos dados dispostos. 

2. O percentual das solicitações que não configuram, na avaliação da 

administração pública, um pedido de informação tem aumentado (e reduzido, 

por conseguinte, o total de acesso concedido), tendo ficado, em média, na casa dos 

10% entre 2016 e 2018 e chegando a 13,20% no ano de 2020 (um ano cuja correta 

interpretação da população para a vigilância é imprescindível, dado o estado de 

emergência que se estabeleceu no país em virtude da pandemia de Covid-19). 

3. Fica evidenciado que o usuário não está instrumentalizado no conceito de 

acesso, o que é uma condição importante para que o mesmo consiga realizar seus 

pedidos de modo mais assertivo, sendo esta inviabilização um fator que 

impossibilita a efetividade da transparência. 



275 

4. Como já mencionado, interessa registrar o aumento progressivo, a partir de 2019, 

do encaminhamento de pedidos de informação para o sistema de ouvidorias, 

denotando que possivelmente a população vem tentando se utilizar do canal de 

acesso informacional para reclamar (ou elogiar) ou até mesmo denunciar, 

sinalizando, em algum grau, o uso de manifestações, cujo tratamento envolva o 

mecanismo ouvinte, gerando retrabalho diante do desconhecimento do 

instrumento adequado para aquelas demandas, conforme compreendemos a 

partir do gráfico 4 a seguir. 

 

GRÁFICO 4: Solicitações encaminhadas à ouvidoria pública – 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Um problema de ordem conjuntural complementa nossa análise, pois a pesquisa 

aponta para uma distribuição do acesso à informação pelo país, no período 2012-2020, que 

contempla a porcentagem da origem dos pedidos de acesso à informação por unidade da 

federação. 
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GRÁFICO 5: Distribuição das solicitações de acesso à informação  

por estado da federação - 2012-2020. 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Nesse sentido, identificamos através do gráfico 5 um importante obstáculo ao acesso à 

informação no país: a desigualdade socioeconômica vem refletindo na desigualdade do acesso 

informacional. Ao nos determos na ilustração, percebemos que São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais (estados com maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e mais 

populosos119) são de onde partem 46,55% das demandas por informação, seguidos, no Centro-

Oeste, pelo Distrito Federal (8,76%), que ocupa lugar também relevante no cenário nacional, 

dado ser o local onde está estabelecida a capital federal do país.  

Unidos, estes quatro estados possuem mais de 50% das demandas de acesso (em quase 

10 anos), apontando para uma marginalidade do interesse presente em outras unidades 

federativas, em especial do Norte do país, onde se encontram os estados com menores índices 

de pedidos na média dos nove anos da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação: 

Roraima (0,25%), seguido do Acre (0,27%) e Amapá (0,33%). 

 

 
119 São Paulo e Minas possuem aproximadamente 40% da população nacional. No entanto, este dado não 

inviabiliza a análise, pois a distribuição demográfica não deveria ser um impeditivo para que o acesso 

informacional seja adequado em outras áreas menos ocupadas no país. 
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GRÁFICO 6: Distribuição das solicitações de acesso à informação  

por região da federação - 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

O gráfico 6, portanto, complementa o que foi informado na ilustração anterior: 48,59% 

dos pedidos de acesso (aqui somado o quarto estado do Sudeste, o Espírito Santo) 

concentram-se na região mais desenvolvida do país.  

Seguindo a ordem decrescente, temos ainda: 2º lugar - Nordeste; 3º lugar - Centro 

Oeste; 4º lugar - Sul e 5º e último lugar - Norte. O segundo lugar, ocupado pelo conjunto de 

estados nordestinos, aponta um destaque dessa configuração do acesso, ainda que o percentual 

represente pouco mais de 1/3 do que se solicita no Sudeste.  

Ademais, a posição do Norte chama a atenção, corroborando a ideia de uma 

discrepância informacional em escala geográfica coincidente com a estrutura social e 

econômica das diferentes regiões analisadas.  

Percebemos, ainda na discussão sobre o contexto regional, que a efetividade de 

transparência é inexistente sem a igualdade necessária que deveria perfilar um regime 

democrático. Como apontamos na seção 3.4, compreendemos que o interesse pela 

informação, pelo seu acesso, e pela transparência não se configura como um desejo de 

primeira ordem quando existem outras necessidades básicas/fundamentais a serem cumpridas. 

Por outro lado, podemos até considerar a existência de interesse em obter acesso e 

informação dentre as regiões sinalizadas com menos pedidos desde o advento da LAI. Mas, 

quais as condições tecnológicas existentes para que a população exerça seu direito? Qual o 

grau de formação das pessoas da região, o que poderia, em primeira análise, contribuir para o 

processo de identificação e interesse no acesso à informação?  
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Estas questões podem encontrar sua explicação quando se elucidam as características 

dos agentes que realizam o pedido de acesso à informação. Embora este último tangencie uma 

ideia aparentemente filosófica, em realidade, ela faz muita diferença como poderemos 

confirmar na discussão que se inicia a seguir. 

 

GRÁFICO 7: Distribuição das solicitações de acesso à informação por profissão - 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

O gráfico 7 permite ratificarmos que o acesso à informação ainda é bastante desigual. 

Ao somarmos o que poderíamos chamar de um “grupo mais especializado”, do ponto de vista 

profissional, observamos que os empregados do setor privado, estudantes, servidores públicos 

dos três entes da federação, empresários, professores, pesquisadores e jornalistas 

responderam, em média, por 58,10% dos pedidos de acesso, o que confirma que o país tem 

um procedimento de acesso à informação louvável, mas concentrado em nichos profissionais 

ou perspectivas de interesses que não contemplam a todos.  

Ou seja, as oportunidades e as igualdades de condições (sejam elas relativas ao acesso 

à tecnologia, à instrução ou outros elementos sociais) não aparentam ser as mesmas. Frisamos 

ainda que não há, ativamente, uma explicação sobre o componente “outro”, que localiza mais 

de 20% das descrições mencionadas no gráfico anterior. 
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GRÁFICO 8: Distribuição das solicitações de acesso à informação 

por escolaridade - 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Na mesma direção das análises anteriores, o gráfico 8 indica que a pirâmide invertida 

mantém o acesso para um público de formação acadêmico-educacional elevada, culminando 

em um número de pedidos de acesso, nos últimos nove anos, centrado naqueles que possuem 

formação superior, pós-graduação (especialização) e mestrado/doutorado, computando-se, 

neste grupo, 60,79%, em média, dos pedidos de acesso à informação realizados no país desde 

o advento da Lei de Acesso à Informação, em nosso escopo normativo.  

O gráfico, em seu eixo mais inferior, praticamente não evidencia o percentual daqueles 

que se identificaram como “sem instrução formal”, levando-nos a identificar mais uma vez 

que a efetividade da transparência pública brasileira, na perspectiva de sua capacidade de 

provocar o impacto que a literatura indica, não contempla todos os públicos, reflexo da 

desigualdade de cunho profissional, educacional e de oportunidades característica do 

nosso país. 
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GRÁFICO 9: Distribuição dos recursos aos pedidos de acesso 

à informação por instância - 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 

 

Com relação aos recursos relacionados aos pedidos de acesso, identificamos, com base 

no painel em comento, que, nos últimos nove anos, computaram-se 112.172 recursos (tabela 

2), correspondendo, em relação ao número de solicitações de acesso (924.364), que 12% deles 

foram passivos de algum tipo de réplica, e cuja distribuição envolveu as seguintes instâncias: 

chefia hierárquica (3%), a autoridade máxima do órgão (20%), a CGU (10%) e o CMRI (3%). 

Os percentuais indicam que existem ainda caminhos a serem percorridos para que se 

aperfeiçoe o atendimento ao cidadão quanto à sua informação pleiteada, buscando evitar sua 

insatisfação. Verifica-se, aqui, que o acesso pode representar as dificuldades de um grupo de 

usuários com problemas de compreensão (por exemplo, analfabetismo funcional), já que, 

mesmo as demandas ocorrendo em sua maioria por pedido de grupos profissionais e com 

formação superior, ainda assim estes podem estar não tendo seus pedidos atendidos pela 

incompreensão do que é um pedido de informação.  

Ademais, sobre este último aspecto, temos algumas considerações a realizar que 

evidenciam a importância do zelo pela concessão do acesso à informação, também por parte 

da administração pública. 

Segundo os dados coletados no painel, com relação ao atendimento da demanda, 

considerando a avaliação do usuário – que avalia a resposta do pedido em “1” (não atendeu) e 

em “5” (atendeu plenamente) –, a média dos últimos nove anos foi de 3,72% o que, 

percentualmente, corresponderia a um atendimento próximo de 74% (desconsiderada sua 

variação). Por outro lado, sob esta mesma métrica, indica-se que 26% podem não estar 
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satisfeitos, motivo pelo qual, em nenhum momento da média da série histórica analisada, a 

nota do pedido de informação ultrapassou a barreira da nota “4” (o que corresponderia, 

proporcionalmente, a 80%).  

Isto pode encontrar resposta na dificuldade dos órgãos/instituições públicas em 

compreender o que se pede e responder efetivamente aquilo que lhe é demandado. Do mesmo 

modo, os pedidos de acesso podem não ser bem descritos, o que pode levar o órgão à sua não 

compreensão e a um retorno inadequado da informação; e, até mesmo, sua negativa. 

Cabe introduzir nesta discussão a questão das omissões. O painel não possibilita 

verificar esse dados ano a ano (como na maioria dos dados coletados), conforme pudemos 

realizar nas outras abordagens. Contudo, no momento da pesquisa, indicava-se que havia 438 

omissões (ou seja respostas fora do período entre o prazo de solicitação e a temporalidade 

recursal).  

Considerando que, em relação ao número total de acesso concedidos entre 2012 e 

2020 (924.364), isto representa aproximadamente 0,04% (informação disponibilizada no 

painel no momento da incursão da pesquisa), entendemos que este corresponde a um valor 

razoável. Por outro lado, o site apresenta que, dentre as solicitações com omissão no período, 

370 ocorreram por ausência de resposta do órgão demandado (84,47%), indicando que 

persiste certa frustação no âmbito do acesso no papel de prestador de serviço informacional a 

cargo das instituições, representando um gargalo que afronta, em especial, as diretrizes 

da lei da proteção ao usuários dos serviços públicos (subseção 4.2.7) e a própria LAI 

(subseção 4.2.6) 

 

GRÁFICO 10: Média de tempo de resposta aos recursos, por órgão - 2012-2020 

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação. Elaborado e compilado pelo autor. 
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No período da pesquisa, identificamos através do painel que a média de atendimento 

relativo ao pedido de acesso é de 16 dias (valor próximo aos 21 previstos em lei). Embora 

esteja dentro da média do período, o mesmo atendimento temporal não ocorre em relação aos 

prazos de recursos.  

Cabe salientar que a Lei de Acesso à Informação e seu regulamento estabelecem que o 

recurso pode ser impetrado pelo demandante da informação em até 10 dias. A partir de então, 

contam-se 5 dias para o órgão responder (na figura hierárquica superior a quem deu cabo da 

negativa) e, se mantida a controvérsia, mais 5 dias para que a CGU se manifeste. Em 

sequência, caso não atendida, aciona-se o ministro de Estado (não há previsão de tempo 

para a resposta) e, por fim, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que tem 

aproximadamente 90 dias (já que é prevista uma decisão até sua terceira reunião – que deveria 

ocorrer a cada 30 dias) para deliberar.  

Nesse escopo, entendemos que as médias do gráfico 10 estão acima do mínimo 

estabelecido, representando um flagrante descumprimento da Lei de Acesso à Informação em 

um momento delicado do pedido, no qual o cidadão/requerente (cuja insatisfação tende a se 

elevar) aguarda uma resposta do Estado. Compreendemos, assim, que, quando um cidadão 

recorre (qualquer que seja o seu motivo), ele impõe diferentes graus de exigência às instâncias 

recursivas. Logo, o prazo precisa ser cumprido minimamente, sob pena da administração 

pública não estar exercendo seu papel no que diz respeito à efetividade do acesso e, por 

conseguinte, da transparência. 

Por fim, uma última perspectiva nos inquietou: o Brasil conta com uma população de 

pouco mais de 210 milhões de habitantes120. Assim, considerando que, desde 2012 até 2020, 

não obtivemos 1.000.000 de pedidos de acesso, infere-se que, se cada uma das demandas 

ocorridas fosse de um brasileiro (a) diferente (o que muito provavelmente não é o caso), não 

se chegaria a 5% do número total de habitantes do país tendo realizado um pedido de acesso, 

o que reforça que a desigualdade informacional é uma realidade e indicando frustração à 

efetividade da transparência pública no país, provando seu estado de inacessibilidade. 

Essa frustração tem, dentre possíveis justificativas, o desinteresse pela informação, a 

ausência de pensamento crítico desenvolvido, a falta de condições tecnológicas para acessar 

dados disponíveis na rede mundial de computadores e o desincentivo capitaneado pelo 

próprio Estado, que, ao não garantir elementos sociais mínimos (educação, trabalho, renda 

 
120 210.147.125 habitantes (IBGE, 2019). 
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etc.), inviabiliza à população brasileira alcançar condições de exercer algum protagonismo na 

discussão acerca do acesso à informação e da transparência no país. 

Feitas estas identificações preliminares, relatamos a seguir as possibilidades e as 

limitações apontadas no decurso da incursão metodológica realizada no Painel Lei de Acesso 

à Informação. Vejamos: 

 

QUADRO 47: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Painel de Acesso à 

Informação para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função do Painel 
“Apresenta um panorama da implementação da norma no Poder Executivo 

Federal”. (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico e intuitivo. 

• Dados atualizados diariamente. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Menu com elenco de assuntos pertinentes à LAI. 

• Possibilita diferentes tipos de pesquisa (por órgão, diferentes anos). 

• Existência de um menu relativo a perguntas frequentes. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Questões de melhorias: inexistência de informação; destinação da demanda 

para a ouvidoria. 

• Inexistência de análise qualitativa sobre as negativas. 

• Decréscimo do acesso concedido. 

• Crescimento, em alguns períodos, das negativas de acesso. 

• Concentração em três unidades federativas das demandas de acesso à 

informação em quase dez anos. 

• Desigualdade regional no acesso à informação 

• Desigualdade profissional no acesso à informação 

• Desigualdade de formação no público que solicita acesso à informação. 

• Desigualdade na relação entre o número de habitantes do país e o acesso 

em dez anos. 

• Tabela “Omissões” não pode ser acessada por ano de pesquisa. 

• Atraso, na média do prazo, das instâncias recursais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante da análise realizada sobre o painel, que tem relevância dentre as ações de 

transparência, verificamos que existem ainda alguns obstáculos ao acesso, em especial a má 

distribuição do direito ao acesso informacional no país. Como podemos observar da análise 

crítica realizada nesta subseção e detalhada no quadro acima, dentre o rol de possibilidades de 

efetividade da transparência, estão a estrutura gráfica do painel. Por outro lado, seu layout não 

contribui para a transparência, pois os dados de acesso à informação indicam uma redução de 

pedidos, uma concentração de solicitações na região de maior poder econômico no país e 

atrasos que envolvem as instâncias recursais. 
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4.3.3 Painel de Monitoramento de Dados Abertos121 

O segundo painel analisado tem por finalidade consolidar a situação da Política de 

Dados Abertos prevista no Decreto nº 8,777, de 11 de maio de 2016 (vide subseção 4.2.9). 

Conforme a definição da própria CGU em seu site, “a ferramenta, lançada em junho de 2017, 

permite conferir as bases de dados já publicadas, os cronogramas de publicação e acompanhar 

o cumprimento da política de dados abertos por diversos órgãos e entidades”. 

No escopo descritivo do painel, identificamos que o mesmo apresenta layout gráfico 

ilustrado, possivelmente contribuindo para o interesse no ambiente analisado. Diferentemente 

do painel da LAI, sua atualização é mensal.  

O site possui sofisticação gráfica, seguindo o padrão do primeiro analisado. Propicia 

uma visão geral sobre as bases de dados abertas e sobre os Planos de Dados Abertos 

publicados , requisito essencial à política, conforme Decreto de Dados Abertos.  

Possui menu horizontal temático, abrangendo: “visão geral” e a “situação dos órgãos” 

e um menu vertical, através do qual é possível pesquisar por órgãos, em  diferentes anos 

(desde a entrada em vigor do decreto), e agrega duas possibilidades de extração de 

documentos: base de dados do painel e um manual de elaboração dos PDAs. 

Não possui um espaço destinado às perguntas frequentes, mas o rodapé da página 

conta com explicações sobre as diferentes fases do PDA, acerca do decreto do tema e 

resoluções pertinentes ao mesmo  assunto de interesse. Vejamos sua ilustração: 

 

 
121 Acesso em: 14 jul. 2020. 
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FIGURA 25: Painel Monitoramento de Dados Abertos 

Fonte: CGU. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm. Acesso em: 04 jul. 2020. 

 

Nesse sentido, dedicamo-nos à análise dos Planos de Dados Abertos publicados – que 

representam o principal produto da política prevista –, conforme normativo regulador, e da 

abertura de bases em formato aberto, que, em tese, deveria ser uma consequência programada 

do primeiro documento. Nessa perspectiva, o site da CGU em análise evidenciou em sua 

home, na data da pesquisa, o conjunto gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 11: Média de resposta aos recursos, por órgão - 2016-2020 (PDA) 

Fonte: Painel Monitoramento Dados Abertos. Elaboração e compilação de dados: CGU  
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Ao se clicar nos percentuais acima identificados, conforme gráfico 11 da CGU – que 

tratam das bases de dados previstas para a abertura e seu status – é possível verificar os órgãos 

que compõem a referida classificação (“em atraso”, “a serem abertas” e “abertas”), sendo 

ainda viabilizado o acesso aos PDAs existentes através do redirecionamento ao Portal 

Brasileiro de Dados Abertos122. 

Por outro lado, o recurso ilustrativo mencionado evidencia que ainda há muito a se 

fazer no intuito de garantir que os órgãos possam abrir seus dados, pois 21% (959) deles, no 

momento da incursão desta pesquisa, não estavam ainda disponibilizados, frustrando, assim, 

a transparência ativa decorrente. 

Oportunamente, ressaltamos o esforço da CGU, órgão de monitoramento federal do 

tema, por sua tentativa de implementar a chamada “política” mesmo diante da recente 

promulgação do decreto em comento, que conta com pouco mais de quatro anos, em um 

período conturbado da história nacional123. 

Mas, mesmo diante de sua recente publicação, denota-se que existe uma tentativa de 

cumprimento (a ser aperfeiçoada) e que está em expansão. De todo modo, o maior problema 

que se visualiza a partir do monitoramento do painel diz respeito justamente aos status de 

publicação dos planos, que são documentos relevantes neste processos. O gráfico 12 a seguir 

traduz com fidedignidade o panorama no momento da pesquisa: 

 

GRÁFICO 12: Situação da publicação dos PDAs - posição em 2020 

Fonte: Painel Monitoramento Dados Abertos. Elaboração e compilação de dados: CGU. 

 

 
122 “O Portal Brasileiro de Dados Abertos é a ferramenta disponibilizada pelo governo para que todos possam 

encontrar e utilizar os dados e as informações públicas” (site CGU). Disponível em: 

http://dados.gov.br/pagina/sobre. Acesso em: 15 jul. 2020. 
123 Afastamento da então presidente Dilma Rousseff. 
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Dentro da expectativa da CGU, 222 órgãos deveriam ter seus Planos de Dados Abertos 

publicados no período. Mas, aproximadamente 70% dos órgãos ainda não o fizeram, 

descumprindo o decreto que regula a política e normativos complementares124. 

Ressaltamos que o Plano de Dados Abertos é um valioso instrumento para a o acesso à 

informação, pois, através dele, os órgãos da administração pública federal podem se orientar e 

planejar a execução e previsão da abertura de dados, respeitando os padrões de qualidade 

exigidos para uma eventual reutilização por parte dos cidadãos que se interessem por elas e 

que se utilizam do processo de transparência ativa. 

Destacamos ainda que o painel, quando da pesquisa por órgãos, possibilita o acesso 

digital aos PDAs confeccionados. Todavia, não identificamos a possibilidade de analisar 

outros dados que contribuem para o acompanhamento das questões pertinentes à 

abertura dos dados abertos e, em especial, sobre seu respectivo plano acerca da média de 

atraso dos órgãos; possível indicativo de oficiamento desses órgãos quanto à necessidade 

de cumprirem o previsto no decreto e uma distribuição geográfica, por órgãos do executivo 

federal no país, o que facilitaria a compreensão e a revisão das estratégias da CGU com 

relação à política estabelecida. 

Também observamos, como um indício, que pode estar ocorrendo nos órgãos uma 

falta de planejamento para atender ao PDA, visto que a decisão do conjunto de dados que 

serão disponibilizados em formato aberto margeia o controle dos documentos onde estão estes 

dados, evidenciando, nesta perspectiva, a importância dos arquivos e da gestão de documentos 

nesse cenário. 

Feitas estas identificações preliminares, relatamos a seguir as possibilidades e as 

limitações apontadas no decurso da incursão metodológica realizada no Painel de 

Monitoramento de Dados Abertos. São elas: 

 

QUADRO 48: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Painel Monitoramento de 

Dados Abertos para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função do Painel “Apresenta o panorama da abertura de dados no Poder Executivo Federal” (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico. 

• Dados atualizados mensalmente. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Permite acesso às bases diretamente pelo painel. 

• Apresenta o calendário de abertura da base dos órgãos. 

• Permite baixar a base de dados. 

 
124 Ver mais em: http://wiki.dados.gov.br/Comite-Gestor-da-INDA.ashx. Acesso em: 2020. 



288 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Sinaliza o descumprimento de muitos órgãos acerca da publicação de seus 

PDAs. 

• Não identificação da média de atraso na publicação dos órgãos. 

• Ausência de informações sobre oficiamento dos órgãos que estão 

descumprindo a elaboração do PDA. 

• Indícios de incapacidade de planejamento dos órgãos. 

• Ausência de critérios de pesquisa complementares. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante da análise realizada sobre o painel, que tem relevância dentre as ações de 

transparência, verificamos que existem ainda alguns obstáculos ao acesso, em especial o 

baixo índice de publicação de PDAs (ou sua atualização, como prevê o decreto sobre o tema), 

frustrando o adequado planejamento no direcionamento da transparência ativa. 

 

4.3.4 Painel da Integridade Pública125 

O painel da integridade pública apresenta graficamente o andamento do Programa de 

Integridade (mencionado na subseção 4.2.10, conforme Q.44.2), que envolve, de modo geral, 

o zelo pela conduta ética no âmbito do Poder Executivo federal. Este perfil deontológico 

envolve, entre outros: gestão de medidas com foco na integridade; combate ao nepotismo; 

existência de comissões de ética nos órgãos do Executivo federal; acompanhamento de 

situações ensejadoras de conflitos de interesses; tratamento e acompanhamento de denúncias; 

processos administrativos disciplinares, riscos e demais planos que contemplem a integridade 

pública. 

 

 

 
125 Acesso em: 14 jul. 2020. 
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FIGURA 26: Painel da Integridade Pública 

Fonte: CGU. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/integridadepublica/index.htm. Acesso em: 04 jul. 2020. 

 

O painel em análise (figura 26) mantém o padrão de qualidade de layout dos outros 

dois já analisados, favorecendo o interesse no ambiente. Possui um menu horizontal, que 

detalha a situação dos órgãos para os quais são obrigatórias as medidas de integridade, e outro 

para aqueles que não o são. Possui ainda, em seu menu vertical, a possibilidade de pesquisa 

intuitiva a partir da sigla do órgão/entidade, sua natureza jurídica, pasta à qual a instituição é 

vinculada/subordinada, unidade da federação onde fica a sede do órgão e por entidades. 

Realizada a qualificação prévia, e com base em um recorte que perfila as informações 

das instituições obrigatórias – 186 no momento desta pesquisa – detalhamos no quadro a 

seguir a situação da integridade pública para este nicho institucional, extraída a partir do 

referido Painel da Integridade Pública. 
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QUADRO 49: Compilação de dados sobre Integridade Pública - situação em 2020 

Nº DE INSTITUIÇÕES OBRIGADAS  

A CUMPRIR AS DIRETRIZES DE INTEGRIDADE 
186 

EXIGÊNCIA 

Nº DE 

INSTITUIÇÕES 

CUMPRIDORAS 

% DE 

CUMPRIMENTO 

% DE DÉFICIT 

NO 

CUMPRIMENTO 

Indicação de unidade de gestão de 

integridade 
181 97% 3% 

Definição de fluxo interno para 

verificação de situações de nepotismo 
135 73% 27% 

Instituição de unidade de comissão de 

ética 
166 89% 11% 

Definição de fluxo interno para a análise 

de consultas sobre conflitos de interesses 
143 77% 23% 

Definição de fluxo interno para 

tratamento de denúncia 
150 81% 19% 

Designação de área responsável pela 

condução de processos disciplinares 
161 87% 13% 

Realização de levantamento de riscos 

para a integridade 
127 68% 32% 

Aprovação de plano de integridade 155 83% 17% 

MÉDIA DE CUMPRIMENTO E DESCUMPRIMENTO 81,87% 18,13% 

Fonte: Painel Integridade Pública. Compilação de dados: CGU, com incursões/adaptações do autor. 

Elaboração do quadro: autor. 

 

O quadro 49 acima indica um número satisfatório de atendimento, em especial se 

considerarmos que tal exigência se circunscreve no âmbito da Portaria CGU nº 1.089, de 25 

de abril de 2018 (vide Anexo D), oriunda das exigências estabelecidas pelo Decreto de 

Governança Pública (estudado na subseção 4.2.10).  

Salientamos que o estabelecimento dessas diretrizes ocorreu há menos de dois anos em 

relação à data desta pesquisa, impondo que os órgão se adequassem em tempo recorde ao 

direcionamento para a adoção de medidas relacionadas a: enfrentamento do nepotismo, 

questões de cunho ético, conflito de interesses, denúncias, ações relativas aos procedimentos 

de disciplina administrativa, riscos e demais elementos que se relacionem à mitigação de 

danos causados por fraudes e demais atos incompatíveis com a moralidade pública e a 

transparência. 

Não podemos deixar de mencionar que, dentre os itens elencados no quadro 49, os três 

que ocupam as piores posições são relativos ao “levantamento de riscos à integridade” 

(32%), “nepotismo” (27%) e “fluxo destinado ao conflito de interesses” (23%). 

Segundo a Portaria CGU nº 1.089/2018, “riscos para a integridade” correspondem 

àqueles “[...] que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de 

fraudes ou atos de corrupção” (BRASIL, 2018). 
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Com base no Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, o nepotismo corresponde à 

prática, por agentes públicos, de contratar familiares através de “[...] nomeações, contratações 

ou designações de familiar de ministro de Estado, familiar da máxima autoridade 

administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança de direção, chefia ou assessoramento” (BRASIL, 2010). 

Já o “conflito de interesse”, segundo a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, é “a 

situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o 

interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública” 

(BRASIL, 2013). 

A partir destas definições elencadas, podemos perceber que são três os elementos 

importantes na esfera das práticas legais e morais da administração pública, mas que ainda se 

demonstram enfraquecidos no âmbito das ações destinadas à integridade. 

Estas medidas, quando plenamente valorizadas, contribuem para a transparência das 

ações da administração pública. Por exemplo, elas garantem que a cultura organizacional das 

instituições federais seja norteada pelas melhores práticas; mitigam o uso de cargos públicos 

para o favorecimento de familiares quando da decisão pela ocupação de cargos públicos e até 

mesmo para eventuais estágios, como prevê a legislação; e, por fim, evitam o conflito entre os 

interesses do agente público e o exercício de outras atividades que possam, eventualmente, 

confrontar seu papel enquanto servidor no âmbito da administração pública, cuja prática 

insere-se no bojo da configuração patrimonialista sobre a qual um regime de transparência 

não prospera.  

Assim, feitas estas identificações preliminares, relatamos a seguir as possibilidades e 

as limitações apontadas no decurso da incursão metodológica realizada no Painel de 

Integridade Pública. São elas: 

 
QUADRO 50: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Painel da Integridade 

Pública para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função do Painel “Apresenta o panorama da ética pública no Poder Executivo Federal” (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Permite consulta por sigla da unidade, natureza jurídica, pasta ministerial, 

nome do órgão e grupos institucionais (agência, entidade etc.). 

• Permite baixar a base de dados a partir do acesso aos elementos gráficos. 

• Permite acesso à página de capacitação sobre o tema. 

• Apresenta rol de publicações acessível ao tema. 

• Possui link para monitoramento. 

• Permite acesso aos planos de integridade dos órgãos e entidades. 
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Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Não apresenta informação sobre atualização de dados. 

• Déficit no cumprimento de questões fundamentais ao tema: riscos, 

nepotismo e conflito de interesses. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Diante da análise realizada sobre o painel, que tem relevância dentre as ações de 

transparência, verificamos que existem ainda alguns obstáculos ao acesso, em especial no que 

diz respeito à identificação de riscos à integridade, nepotismo e conflito de interesses, 

conforme compilação de dados gerados e supraidentificados. 

 

4.3.5 Painel Resolveu?126 

O Painel “Resolveu” “visa dar transparência e fornecer dados que auxiliem gestores e 

cidadãos no exercício do controle por meio da participação social”, segundo a página de 

abertura do próprio site disponibilizada na plataforma da CGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Acesso em: 15 jul. 2020. 
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FIGURA 27: Painel da Resolveu? 

Fonte: CGU. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm. Acesso em: 05 jul. 2020. 

 

Os dados nele contido se inserem no âmbito das ações das ouvidorias públicas, criadas 

pelo Decreto nº 9.492/2018 (um dos regulamentadores da Lei de Proteção dos Usuários dos 

Serviços Públicos – vide subseção 4.2.7), que criou o “Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo Federal”, e através do qual o cidadão pode realizar reclamações, denúncias, 

elogios, sugestões ou solicitações de providências relacionadas aos serviços públicos 

prestados. 

O painel apresenta menu horizontal com possibilidade de extração de dados e análise 

acerca das três esferas (municipal, estadual e federal), e propicia a execução de pesquisa com 

o objetivo de localizar as ouvidorias instaladas nos diferentes órgãos pelo país.  

Já o seu menu vertical permite o uso de filtros (escolhendo as diferentes esferas), uma 

busca pelo nome do órgão público que deseja consultar, interstício (data de início e data de 
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fim da pesquisa) e ainda uma busca a partir do tipo de manifestação (comunicação, denúncia, 

elogio, reclamação etc.), permitindo, por fim, o uso de uma pesquisa por tema ou por assunto. 

Segue o mesmo padrão dos demais painéis analisados até o momento, possivelmente 

contribuindo para o interesse no ambiente analisado, ratificado pelos elementos gráficos 

intuitivos. 

Nesse sentido, restritos, inicialmente, ao panorama geral disponibilizado, 

apresentamos a seguir gráfico acerca das respostas às diferentes manifestações possíveis. 

 

FIGURA 28: Média de resposta aos recursos, por órgão - 2014-2020 

Fonte: Painel Monitoramento de Dados Abertos. Elaboração e compilação de dados: CGU. 

 

Em relação ao nível federal, eixo de interesse desta pesquisa, observa-se que, entre 

2014 (primeiro ano disponibilizado para a pesquisa) e 2020 (acessado em 15 jul. 2020), a 

administração pública recebeu 991.015 manifestações (divididas entre mais de 300 

órgãos/instituições). Das que foram respondidas, somente 6% figuraram fora do prazo. 

Entretanto, quando se analisa o montante em tratamento (ainda não respondida) – 117.179 –, 

40% destas estão fora do prazo estabelecido pela legislação, configurando um número 

muito alto que traz prejuízo ao direito ao acesso à informação e à transparência. 

Considerando que estamos em um período pandêmico, como já mencionado, optamos 

por restringir a consulta ao ano de 2019, a fim de verificar se os atrasos (identificados no 

período até 2020) poderiam ser resultantes da situação contextual. Nesse sentido, os 

resultados do filtro, nesse interstício, foram os seguintes: 
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FIGURA 29: Média de resposta aos recursos, por órgão - 2014-2019 

Fonte: Painel Resolveu. Elaboração e compilação de dados: CGU. 

 

Com a adoção do recorte limitado a 2019, dentre os recursos respondidos até então 

(528.122), 8% estavam foram do prazo. E, dentre aqueles que estavam em tratamento (2.071), 

65% figuravam também fora do prazo, o que nos leva a compreender que o atraso de 40% 

apontado no primeiro interstício, 2014-2020, figura 28, não é uma mera exceção pela situação 

pandêmica e, sim, uma praxe, como denota a experiência determinada na ilustração 29 acima, 

cujo recorte temporal foi o mês de dezembro de 2019 (quando no país a situação emergencial 

de saúde pública ainda não estava estabelecida). 

Observamos assim um número muito alto de recursos não respondidas, sobretudo 

quando percebemos que o valor em tratamento era muito inferior127, o que afronta, mais 

uma vez, o adequado retorno ao manifestante e, por conseguinte, frustrando o processo 

informacional necessário à transparência dos dados. 

Em relação ao tipo de manifestação (e demais incursões), mantivemos o período 

compreendido entre 2014 e 2019 (antes do estado de emergência, visto que o momento 

presente também está carregado por circunstâncias inesperadas, tanto para o usuário dos 

serviços quanto para a administração). Então, com base no período citado, a distribuição 

gráfica dos últimos cinco anos foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 
127 Ano 2020: 117.173 / Ano 2019: 2.071. 
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GRÁFICO 13: Distribuição dos tipos de manifestações - 2014-2019 

Fonte: Painel Resolveu. Elaboração e compilação de dados: autor. 

 

Observamos, a partir do gráfico 13, que as reclamações e as denúncias, em 

conjunto, indicam aproximadamente 50% das demandas de manifestações. O valor mais 

baixo corresponde ao “Simplifique”, que é um canal através do qual o cidadão pode solicitar 

medidas que evitem a burocracia desnecessária. 

Em nossa incursão, no período analisado, ressaltamos que figuravam, entre as três 

demandas mais requisitadas, os assuntos referentes aos microempreendedores individuais 

(MEI) e, em especial, aos assuntos relacionados à administração e a seu atendimento (o que 

envolve a efetividade das ações do serviço público). Vejamos o quadro: 

 

QUADRO 51: Os dez assuntos mais demandados no “Resolveu?” - 2014-2019 

Colocação Assunto Nº de Manifestações 

1º 
MEI  –  Microempreendedor  

Individual 
23786 

2º Administração 16728 

3º Atendimento 15856 

4º Educação Superior 15418 

5º 
FIES  –  Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior 
12714 

6º Saúde 10474 

7º Outros 9935 

8º Telecomunicações 9564 

9º ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 8896 

10º Educação 8849 

Fonte: Painel Resolveu – Compilação de dados: CGU. Elaboração do quadro: autor. 

 

Com base nos dados do extraídos do painel, interessa destacar que os cinco primeiros 

colocados se referem a assuntos cuja atenção da sociedade em geral é refletida: questões sobre 
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trabalho (MEI), prestação e gestão de serviços (administração e atendimento), e educação 

(Superior e FIES). 

Este agrupamento de demandas no âmbito das manifestações, ao serem analisados em 

seu nível de satisfação, apontam para certo de grau de insatisfação. 

 

FIGURA 30: Média de satisfação com o atendimento - 2016-2020 

Fonte: Painel Resolveu. Elaboração e compilação de dados: CGU. 

 

Percebemos, conforme a figura 30 supracitada, que mais de 40% transitam entre 

“muito insatisfeito” e “regular”, indicando que o atendimento às manifestações, na visão 

dos usuários, não tem sido realizado com qualidade. Isso traz desconfiança e descrédito à 

população, e atinge frontalmente a ideia de confiabilidade na administração pública.  

Esteve ausente no site uma avaliação sobre eventuais reclamações relacionadas a 

pedidos de informação, o que contribuiria para uma melhor compreensão acerca da discussão 

da transparência no requisito da qualidade da prestação de serviço dedicada ao acesso à 

informação. Este dado vai ao encontro do que a página inicial do painel indicava. Vejamos: 

 

FIGURA 31: Panorama geral do Painel Resolveu - 2016-2020 

Fonte: Painel Resolveu. Elaboração e compilação de dados: CGU. 
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Percebemos que a métrica negativa em 40% citada é justamente a diferença da métrica 

positiva, conforme figura 30. É de se destacar ainda que, mesmo o portal possibilitando sua 

consulta a partir de 2014 (portanto, há 6 anos), o mesmo apresenta um número de 

manifestações (1.027.102) que, comparado ao acesso solicitado ao longo de nove anos da LAI 

(conforme tabela 2 na subseção 4.3.2, que totaliza aproximadamente 925 mil), revela um 

aumento percentual de 12%, o que denota: a) desinteresse pelo acesso; e b) possibilidade de 

manifestações relativas ao descontentamento com a administração, entre outros. 

Por fim, realizamos uma incursão sobre o perfil dos manifestantes ao longo do painel 

em análise. Assim, sobre a característica destes, com base nos dados coletados no período 

2014-2019, o painel indica que: 

 

1. Informação sobre idade: 63,34% dos manifestantes não informam sua idade; 

2. Informação geográfica: 89,57% não informam sua localidade (mas, dentre os que 

informam, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais mantêm a liderança no acesso, 

como ocorrera também no painel da LAI); 

3. Informação sobre a cor da pele: 60,85% não informam sua cor/raça (mas, dentre 

os que informam, tem-se 22,38% de brancos; 12,43% de pardos e 3,32% de 

negros); 

4. Informação de gênero: Com relação ao gênero, o painel informa que homens e 

mulheres respondem por 30% das demandas, mas não detalha as informações a 

respeito dos 70% remanescentes. 

 

Os dados acima denotam, em especial: concentração de reclamações no eixo Rio-

São Paulo, o que coincide com os estados que possuem mais acesso (e na mesma medida 

têm mais condições de empreenderem uma manifestação); e um sinal de possível 

racismo estrutural128, onde se observa um baixíssimo número de manifestações dentre 

aqueles que se autodeclaram negros, provando mais uma vez que as desigualdades 

sociais, de natureza étnica e econômica abalam o adequado processo informacional que 

se espera no âmbito democrático. 

Ademais, mesmo que nosso nicho de análise não se pavimentar nos entes estaduais e 

municipais, comparamos a situação destes em relação à União, também no período entre 2014 

 
128 Ações institucionalizadas por nossa sociedade que chancelam a discriminação de grupos historicamente 

vulneráveis. 
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e 2019, visualizando que a prestação de serviço destinada a resolver eventuais manifestações 

dos usuários e seu tratamento ainda precisam de certo aperfeiçoamento. Vejamos: 

 

QUADRO 52: Tratamento das manifestações por nível federativo no “Resolveu?” - 2014-2019 

NÍVEL 
FEDERAL 

(334 unidades) 

ESTADUAL 

(376 unidades) 

MUNICIPAL 

(1555 unidades) 

MANIFESTAÇÃO RESPONDIDA 
EM 

TRATAMENTO 
RESPONDIDA 

EM 

TRATAMENTO 
RESPONDIDA 

EM 

TRATAMENTO 

TOTAIS 528.122 2.071 59.635 6.853 106.095 24.570 

PRAZOS NP FP NP FP NP FP NP FP NP FP NP FP 

Nº RELATIVO 92% 8% 35% 65% 87% 13% 60% 40% 80% 20% 45% 55% 

TEMPO MÉDIO 

DE RESPOSTAS 
19,64 DIAS 34,20 DIAS 41,45 DIAS 

Fonte: Painel Resolveu. Elaboração e compilação de dados: autor. 

Siglas: NP - No Prazo / FP - Fora do Prazo. 

 

Em relação às demandas respondidas, o quadro 52 aponta que o nível federal continua 

atendendo o requisito. Os níveis estadual e municipal estão se aproximando, mas mantêm 

ainda entre 10 e 20% de respostas fora do prazo (valor maior em relação ao nível federal, que 

se circunscreve em 8%). Com relação às manifestações em tratamento, destacamos, entre os 

três entes, aquelas que estão “fora do prazo”, chegando-se à média de mais de 50% em 

atendimento não adequado. 

Por fim, no menu “buscador de ouvidorias”, é possível localizar geograficamente 

(endereço) dos locais onde estão as ouvidorias públicas, contribuindo para que o cidadão 

saiba, por órgão, a quem destinar suas diferentes demandas, o que consideramos positivo. 

Diante destas identificações preliminares, relatamos a seguir algumas das 

possibilidades e as limitações apontadas no decurso da incursão metodológica realizada no 

Painel “Resolveu?”. São elas: 

 

QUADRO 53: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Painel Resolveu? para a 

efetividade da transparência pública brasileira 

Função do Painel 
“Reúne informações sobre manifestações de ouvidoria (denúncias, sugestões, 

solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação)” (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Permite consulta por sigla da unidade, natureza jurídica, pasta 

ministerial, nome do órgão e grupos institucionais (agência, entidade 

etc.). 

• Possui um “buscador” de ouvidorias. 

• Detalha as manifestações nas três esferas. 
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Elementos que limitam 

a efetividade da 

transparência pública. 

• Tratamento de resposta fora do prazo com índices altos. 

• Reclamações e denúncias com números altos. 

• Concentração de consulta no eixo Rio-São Paulo. 

• Distribuição da cor/raça aponta para possível racismo estrutural/ 

informacional. 

• Avaliação com nível de insatisfação/regular próximo dos 40%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante da análise realizada sobre o painel, que tem relevância dentre as ações de 

transparência, verificamos que existem ainda alguns obstáculos ao acesso, em especial o que 

diz respeito aos prazos de resposta às manifestações dos usuários dos serviços públicos. 

 

4.3.6 Painel Correição em Dados129 

O Painel Correição em Dados, em nossa visão, é um dos mais democráticos, por 

apresentar eventuais infrações aplicadas aos agentes públicos e, também, por permitir a 

identificação de entidades privadas que prestem serviços ao Estado e que não estejam em 

conformidade legal. 

FIGURA 32: Painel Correição em Dados 

Fonte: CGU. Disponível em: http://paineis.cgu.gov.br/corregedorias/index.htm. Acesso em: 06 jul. 2020. 

 
129 Acesso em: 15 jul. 2020. 
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O painel em análise segue o padrão de qualidade de layout dos outros dois já 

analisados, favorecendo, em nosso entendimento, o interesse pelo ambiente analisado. Possui 

um menu horizontal, que permite uma visão geral das correições, bem como uma incursão 

entre as penalidades aplicadas aos entes privados e àquelas correcionais aplicadas aos agentes 

públicos.  

Apresenta também um menu vertical, através do qual pode-se realizar filtros por 

períodos – no âmbito do panorama geral –; período, local de apuração, ministério, órgão e 

unidade federativa – no âmbito de ambos os entes (privados e públicos) –; e “tipo de sanção” 

e “tipo de pessoa sancionada” (física ou jurídica) – no menu ente privados; além de 

“fundamento da expulsões” (abandono de cargo, corrupção etc.), “situação das expulsões” 

(reintegradas e não reintegradas) e “vínculo do expulso” (CLT ou Estatutário). 

Trata-se de um portal de cunho quantitativo, com foco punitivo, e de valorização desse 

aspecto no âmbito da administração pública federal. Seu principal marco infere-se no fato de 

permitir o controle social sobre eventuais empresas penalizadas pela administração pública – 

visto que isto indica sua impossibilidade de contratação em processos licitatórios, por 

exemplo – e por indicar a existência de penalidades aplicadas aos agentes públicos. 

Em relação à responsabilização dos agentes públicos, no período pesquisado 

compreendido (2011 e 2020), obtivemos no painel: 
 

GRÁFICO 14: Responsabilização de agentes públicos - 2011-2020 

Fonte: Painel Correição em Dados. Elaboração e compilação de dados: CGU. 

 

O painel aponta para mais de 5.000 expulsões em quase uma década, além de indicar 

que o principal motivador destas ocorreu em função da prática de corrupção. Isto indica que a 

vigilância sobre as práticas da administração pública precisam ser redobradas, visto que a 

possibilidade de ações corruptivas ainda são muito presentes neste nicho organizacional, 

mesmo diante da ascensão de mecanismos que contribuem para mitigar o avanço dessa 

prática. 
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Por outro lado, segundo o Portal da Transparência Pública, há, em 2020, 1.140.652 

servidores ativos, o que denota que, destes, somente 0,43% do total de servidores hoje em 

atividade sofreram sanções, o que indica, por um lado, baixa prática de atos corruptivos, como 

consideração positiva, e, por outro, a possibilidade de baixo teor de investigação sobre 

eventuais ilícitos, como consideração negativa. 

Há de se observar, a partir dos pontos de vista antagônicos anteriormente levantados, 

que o gráfico mais à direita do conjunto gráfico 14 aponta que há 10.353 processos em 

andamento, estando a maioria em fase de instrução (61,5%). Sobre estes, faltam indicadores 

no painel que evidenciem possíveis atrasos, e até mesmo prescrições que possam ensejar seu 

arquivamento sem a aplicabilidade de punição ao agente público. 
 

GRÁFICO 15: Responsabilização de entidades privadas - 2011-2020 

Fonte: Painel Correição em Dados. Elaboração e compilação de dados: CGU 

 

Com relação às entidades privadas, o painel aponta para mais de 1.900 sanções em 

vigência. Em relação ao período analisado, o gráfico aponta a aplicação de 16.739 sanções, 

sendo a suspensão (45%) e o impedimento (49%) as mais aplicadas como penalidade a este 

nicho de prestação de serviço para a administração. Destacamos ainda que o gráfico mais à 

direita do conjunto gráfico 15 aponta que figuram, no fechamento desta pesquisa, 464 

processos em andamento, estando a maioria em fase de instrução (69%). 

Todavia, de modo geral, compreendemos o referido portal como um instrumento de 

vigilância com informações quantitativas que pode ser bem utilizado para impedir a 

administração de contratar com empresas inidôneas. Com relação aos servidores, embora seja 

razoável acompanhar o número de demissões, compreendemos este como um dado delicado, 

pois não é o número de demissões (e outras penalidades) que de fato contribuem para a 

transparência pública, mas sim o teor qualitativo de tais dados, como por exemplo o acesso à 

atas ou instrumentos congêneres que detalhem os possíveis motivadores das demissões, 

possibilitando ainda a análise pública dos mesmos a fim de que se evitem perseguições, 
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simpatias ou antipatias ensejadas por processos de assédio, na forma da legislação, e 

possibilitando a avaliação entre a proporcionalidade da pena e o fato causador alegado. 

Diante destas identificações preliminares, relatamos a seguir as possibilidades e 

limitações apontadas no decurso da incursão metodológica realizada no Painel Correição em 

Dados. São elas: 

 

QUADRO 54: Identificação das possibilidades e limitações no escopo do Painel Correição em Dados 

para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função do Painel 
“Apresenta informações sobre penalidades aplicadas a agentes públicos do 

Poder Executivo Federal, bem como a  empresa e entidades” (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Permite consulta por sigla da unidade, natureza jurídica, pasta 

ministerial, nome do órgão e grupos institucionais (agência, entidade 

etc.). 

• Acompanhamento da punição e correição dos servidores e empresas 

que contratam com a administração pública. 

Elementos que limitam 

a efetividade da 

transparência pública. 

• Vigilância sobre dados que, de modo efetivo, não produzem impacto 

para a discussão da transparência pública. 

Fonte: elaboração pelo autor. 
 

Diante da análise realizada sobre o painel, compreendemos que o mesmo possui certa 

relevância nas ações de transparência. Por outro lado, verificamos que sua função traz 

impactos questionáveis no que diz respeito a sua contribuição para a efetividade da 

transparência, visto que se trata de um espaço para indicar punibilidade e que, 

necessariamente, precisa vir acompanhado de critérios mais qualitativos que mitiguem sua 

opacidade, o que até o fechamento da pesquisa não identificamos. 

 

4.3.7 Painéis de Benefícios (Previdenciário e Bolsa Família)130 

Chamamos de painéis de benefícios dois portais que ora aglutinamos nesta subseção. 

São eles: “Painel de Benefícios Previdenciários”131, que traz um retrato dos benefícios pagos e 

concedidos no âmbito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), e “Painel Bolsa 

Família”, o maior programa de transferência de renda do mundo132, através do qual é possível 

realizar filtros acerca das pessoas que percebem estes benefícios de cunho previdenciário e 

assistencial, respectivamente. 

 

 
130 Acesso em: 16 jul. 2020. 
131 Subdivide-se em dois módulos: pagamentos efetuados e concessões de benefícios. 
132 Fonte: IPEA. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8124/1/BAPI_n13_Programa.pdf. 

Acesso em: 2020. 
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FIGURA 34: Painel Benefícios Previdenciários 

(Concessões) 

Fonte: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4Iiw

idCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9. Acesso em: 06 jul. 2020. 

FIGURA 35: Painel Bolsa Família 

 

Fonte: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzBiIiwid

CI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9. Acesso em: 06 jul. 2020. 

FIGURA 33: Painel Benefícios Previdenciários 

(Pagamentos) 
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Ainda que tais painéis não traduzam questões relacionadas às ações de acesso, em 

consonância às previsões legais, estes são espaços através dos quais se oportunizam pesquisas 

acerca de temas relevantes para parte substancial do escopo social do país. 

Refletem, assim, um esforço no direcionamento à transparência, pois contribuem para 

o controle social133. Ajudam também a percebermos que as desigualdades sociais ainda 

imperam em nosso país e isso prejudica a transparência, na medida em que, ao não garantir o 

mínimo à cidadania, a busca por informações tende a ser restritiva, mesmo diante de 

ferramentas como esta. 

A questão das dificuldades sociais é um complicador para o contexto brasileiro, visto 

que é difícil esperar que um povo que não tem o essencial, venha a buscar serviços 

sofisticados que compilem dados e informações sobre atos de governo.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do texto Brasil em 

Números134, indica elementos relacionados à saúde, educação, trabalho e seguridade social, os 

quais traçam um panorama que ainda não sustenta uma cultura de interesse por informação. 

Em estudo divulgado em seu site em 2015135, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(IPEA) apontava que “Saúde e educação são as prioridades dos brasileiros [...]”. 

Este contexto reflete a pouca usabilidade dos painéis em comento, ainda que seus 

dados digam respeito a um assunto que contribui para reduzir a desigualdade. De todo modo, 

pontuamos nossas impressões sobre estes dispositivos: 

 
QUADRO 55: Identificação das possibilidades e limitações no escopo dos painéis Benefícios 

Previdenciários (Pagamentos e Concessões ) e Bolsa Família para a efetividade da transparência 

pública brasileira 

Função dos Painéis 

“Apresenta pagamentos e concessões de benefícios previdenciários e 

assistenciais realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS)” e “apresenta pagamentos de benefícios do Programa Bolsa 

Família” (CGU). 

Elementos que possibilitam a 

efetividade da transparência 

pública. 

• Painel inteligente, graficamente rico. 

• Bons recursos de pesquisa. 

• Controle sobre o pagamento dos benefícios de natureza 

social. 

Elementos que limitam a 

efetividade da transparência 

pública. 

• Traduzem a premente desigualdade no país, o que reflete no 

acesso informacional em alguma medida. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
133 “Todos os mecanismos formais e informais e controles internos e externos que funcionam para gerar 

conformidade” (GIDDENS & SUTTON, 2017, p. 276). 
134 Fonte: IBGE. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2/bn_2018_v26.pdf. 

Acesso em: 2020. 
135 Fonte: IPEA. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20859. Acesso em: 2020. 
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Diante da sucinta análise realizada sobre o painel, que tem relevância específica para 

os benefícios federais, verificamos neles algumas possibilidades. Mas, sem o devido auxílio 

para o uso da ferramenta, sem sua divulgação com foco na ampliação do controle pelos 

interessados, persistirão obstáculos ao acesso, refletindo que os cidadãos interessados no 

tema, pela própria natureza de sua condição social (no caso do bolsa família), talvez não 

priorizem esse nível de vigilância, cujo olhar também é necessário para o escopo da 

democratização do acesso informacional e da transparência. 

 

4.3.8 Painel Contratações Relacionadas à Covid-19136 

Este painel não estava previsto no escopo inicial da pesquisa, mas, devido ao impacto 

social do novo coronavírus e, consequentemente, nas ações de governo para seu 

enfrentamento, avaliamos a pertinência e a relevância de observamos a atuação do governo 

em promover a transparência em uma situação de crise sanitária e de emergência global. 

O Painel Covid-19 foi o último criado pela CGU, no ano de 2020, diante do auge da 

emergência sanitária mundial ocorrida no referido ano. Na mesma perspectiva que os portais 

de benefícios, não se trata de um painel que possibilite a comparação entre elementos 

previstos no escopo do acesso à informação e transparência federal e seu atendimento (ou 

não).  

Por outro lado, indica a intenção de controlar as contratações no período pandêmico, 

visto que o afrouxamento da legislação em virtude da situação atípica pode proporcionar uma 

série de ações em desconformidade com as boas práticas de governança. É, portanto, nesse 

sentido que o mais recente painel se propõe a “[...] acompanhar despesas realizadas pela 

União, estados, Distrito Federal e municípios para a aquisição de bens, insumos e contratação 

de serviços, relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus”, como depõe a 

CGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 Acesso em: 17 jul. 2020. 
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FIGURA 36: Painel Covid-19 

Fonte: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU

2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9. Acesso em: 06 jul. 2020. 

 

É possível observar que o referido painel, no momento da pesquisa, não apresenta a 

mesma qualidade gráfica dos anteriores, nem a mesma intuitividade. Algo até compreensível 

diante da urgência em se atender a outras emergências no escopo das informações sobre o 

tema. 
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No menu vertical, as consultas ainda não estavam em funcionamento. Há, porém, um 

menu numérico na horizontal, através dos quais se acessam: P1 - gastos por objeto e por 

estados da federação; P2 - aquisição de insumos; P3 - aquisição de bens; P4 - contratação de 

serviços; e P5 - link para página paralela que analisa as aquisições durante a pandemia, que, 

visualmente, denotavam um layout precário e dissonante dos demais portais. 

Frisamos que o próprio portal indica a possibilidade de que sejam repassadas a seus 

confeccionadores sugestões e melhorias, e estabelece limitações no escopo da proposta do 

painel, que foi idealizado em momento conturbado. 

Contudo, feitas estas ressalvas, o que mais chama nossa atenção relaciona-se ao fato 

de haver um painel, monitorado pela CGU, sobre as contratações (numa perspectiva 

quantitativa) e não na perspectiva das ocorrências da doença que, no momento de fechamento 

desta pesquisa, se espalhava pelo país. 

Entendemos que o painel é urgente, mas circunscrevê-lo tão somente às questões de 

contratação, sem apresentar o número de pessoas infectadas, número de pessoas curadas e 

número de pessoas falecidas, indica certa tendência à opacidade e indica uma desatenção à 

informação de teor relevante para o conjunto social do país. 

É bem verdade que o Ministério da Saúde possui um painel com tal finalidade, 

conforme figura a seguir. 

 

FIGURA 37: Painel Covid-19 – Ministério da Saúde 

Fonte: Painel Coronavírus. Elaboração e compilação de dados: MS. 

 

No entanto, considerada a relevância que a transparência tem para o momento, tanto 

do ponto de vista pandemiológico quanto do ponto de vista dos gastos envolvidos com as 

ações destinadas ao estado de emergência, seria oportuna uma ação coordenada entre o 

Ministério da Saúde (autoridade de saúde) e a Controladoria-Geral da União (autoridade 
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fiscalizadora interna do Poder Executivo federal). Em especial porque a última instituição já 

tem uma liderança na prática de painéis, como restou comprovado ao longo dessa etapa da 

investigação.  

De todo modo, realizamos uma incursão pelo portal e ponderamos como eles 

possibilitam e limitam a transparência, conforme a síntese a seguir. 

 

QUADRO 56: Identificação das possibilidades e limitações no escopo dos Painel de Contratações 

Covid-19 para a efetividade da transparência pública brasileira 

Função dos Painéis 
“permite acompanhar despesas realizadas pela União, estados, Distrito Federal 

e municípios para a aquisição de bens, insumos e contratação de serviços, 

relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus” (CGU). 

Elementos que 

possibilitam a efetividade 

da transparência pública. 

• Observação/acompanhamento sobre os gastos. 

Elementos que limitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Painel pouco inteligente; 

• Com design gráfico inferior aos demais. 

• Recursos de pesquisa limitados. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diante da análise realizada sobre o painel COVID-19, que tem relevância dentre as 

ações de transparência, em especial no tempo presente, verificamos que existem ainda alguns 

obstáculos ao acesso, sobretudo o predomínio de ações acerca de gastos que deveriam ser 

acompanhadas com os aportes quantitativo e qualitativo, oriundos das informações 

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e da necessária articulação ao enfrentamento da 

Covid-19 no Brasil. 

 

4.4 Dispositivo “arquivístico-informacional” – Arquivo Nacional em questão 

 

Passamos, por fim, à análise, na esfera do dispositivo “arquivístico-informacional”, 

dos relatórios de gestão expedidos pelo Arquivo Nacional do Brasil no período entre 2011 e 

2018, cujo download foi realizado no site do Tribunal de Contas da União, órgão fiscalizador 

do Legislativo e responsável por aprovar o documento. 

Cabe, contudo, salientar a definição que os relatórios transcrevem acerca do que vem a 

ser esta instituição. Segundo os diferentes RDGs do período, o Arquivo Nacional foi “[...] 

criado em 1838, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da 

Administração Pública Federal, órgão específico singular da estrutura básica do Ministério da 

Justiça, diretamente subordinado ao Ministro de Estado” (Relatórios de Gestão, 2011-2018). 
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Ainda segundo os RDGs analisados, em trechos ipsis litteris entre quase todos eles, o 

AN tem por finalidade: 

 

[...] implementar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho 

Nacional de Arquivos – órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, 

por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da 

preservação e da divulgação do patrimônio documental do País, 

garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões 

governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de 

seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento científico e 

cultural. Ou seja: a) gerenciar; b) recolher e guardar; c) dar tratamento 

técnico; d) preservar; e) divulgar o patrimônio documental do País. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2011-2018, grifos nossos). 

 

Pelo texto mencionado, observamos a importância desta instituição, que traduzimos, 

com base na definição da própria, como sendo: o órgão arquivístico central para a consecução 

da política arquivística brasileira, que deve ter como premissa a gestão de documentos, com o 

intento de proporcionar acesso à informação aos diferentes atores – poder público, sociedade 

(em especial o usuário-cidadão), pesquisadores e demais agentes especializados no âmbito da 

cultura, da história e das mais diferentes matizes científicas. 

Consta dos documentos produzidos pelo AN que o órgão compreende que “[...] o 

fortalecimento da política nacional de arquivos contribui, também, para a promoção do direito 

à memória e à verdade, uma vez que o acesso à informação pública, como regra geral, é um 

dos grandes mecanismos de consolidação dos regimes democráticos e de prevenção à 

violação maciça aos direitos humanos” (ARQUIVO NACIONAL, 2011-2018). 

Partindo dessas premissas, que o próprio órgão reconhece (e que nesta pesquisa 

também ratificamos), analisamos três dimensões que poderiam (ou não) contribuir para o 

atendimento de sua missão institucional, na figura de aspectos orçamentários, funcionais e 

documentais, conforme apontamentos a seguir. 

 

4.4.1 Metodologia para o dispositivo “arquivístico-informacional” 

A metodologia aplicada para o dispositivo “arquivístico-informacional” consistiu em 

três etapas. A primeira delas, atrelada ao percurso metodológico aplicado, foi realizada a 

partir de uma pesquisa no site do Tribunal de Contas da União (TCU), onde estão depositados 

os relatórios de gestão de todas as instituições públicas do país, que a ele prestam contas de 

suas ações. 
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FIGURA 38: Pesquisa de Relatório de Gestão no TCU – até 2013 

Fonte: TCU. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml. Acesso em: 2020. 

 

FIGURA 39: Pesquisa de Relatório de Gestão no TCU – após 2013 

Fonte: TCU. Disponível em:  

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestao.xhtml. Acesso em: 2020. 

 

Dentre os Relatórios de Gestão presentes no repositório, estão os da instituição de 

interesse para a avaliação deste dispositivo, traduzido na figura do Arquivo Nacional do 

Brasil. Foram extraídos os relatórios dos anos 2011-2018137, adotando-se este recorte de 

investigação que se encerra no último ano do presidente Michel Temer. Cabe frisar que o 

relatório 2019 ainda estava em análise pelo TCU, motivo pelo qual foi desprezado na 

investigação dada sua não homologação pelo órgão de controle supracitado e o ano de 2020 

ainda não estava na base. 

Considerando a relevância já apontada para as dimensões orçamentária e funcional e, 

em especial, a missão do objeto de pesquisa, a gestão de documentos do Poder Executivo 

federal, e considerando o papel desta última para a transparência em especial, estabelecemos a 

segunda etapa de pesquisa, que se desdobrou em duas outras. 

 A primeira subetapa, concernente à segunda etapa em comento, foi a identificação, no 

sumário dos RDG, das possíveis seções de interesse de pesquisa, em conformidade com as 

dimensões de análise pretendidas, chegando-se ao resultado a seguir: 

 

 

 

 

 
137 RDG 2019 estava em processamento e RDG 2020 indisponível (motivo pelo qual decidimos não analisá-los). 

https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/listarRelatoriosGestaoAnteriores.xhtml
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QUADRO 57: Configuração das análises para o dispositivo “arquivístico-informacional” 

ANO DO 

RELATÓRIO 

DE GESTÃO 

Nº DE 

PÁG 

(Total) 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 

ORÇAMENTÁRIA138 FUNCIONAL139 DOCUMENTAL140 

SEÇÃO E INTERSTÍCIO DE 

PÁGINAS 

SEÇÃO E INTERSTÍCIO DE 

PÁGINAS 

SEÇÃO E INTERSTÍCIO DE 

PÁGINAS 

2011 64 Seção 2 – 17 a 31 Seção 5 – 33 a 42 Não há seção exclusiva 

2012 72 Seção 4 – 21 a 45 Seção 6 – 50 a 63 Não há seção exclusiva 

2013 103 Seção 2 – 28 a 49 Seção 5 – 73 a 86 

Subseção 1.4.2 – 21 a 

23; e subseção 1.5.5 – 

26 e 27 

2014 82 

Seções identificadas no 

sumário inexistente no 

documento. 

Seção 8 – 80 a 92 Não há seção exclusiva 

2015 116 Seção 4 – 33 a 87 Seção 8 – 97 a 105 

Sumarizado no escopo 

dos macroprocessos 

finalísticos – Subseção 

da seção 3.5, s/n. 

2016 114 Seção 4 – 35 a 54 Seção 6 – 67 a 76 Não há seção exclusiva 

2017 116 Seção 3 – 33 a 47 Seção 5 – 54 a 66 Não há seção exclusiva 

2018 290 Seção 2 – 156 a 219141  Seção 2 – 156 a 219142 Não há seção exclusiva 

Fonte: Relatórios de Gestão do Arquivo Nacional (2011-2018). Elaborado pelo autor. 

 

Como observado, o trajeto foi possível para as duas primeiras dimensões 

(orçamentária e funcional), em que pese os títulos apresentassem nomes diferentes. Logo, 

chamou nossa atenção a ausência de uma subseção, em alguns dos relatórios, dedicada tão 

 
138 Títulos das seções orçamentárias diferentes a cada ano: “Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira”; 

“Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira”; “Planejamento da Unidade e Resultados 

Alcançados”, entre outros. 
139 Títulos das seções funcionais diferentes a cada ano: “Recursos Humanos”, “Gestão de Pessoas, Terceirização 

de Mão de Obra e Custos”, “Áreas Especiais da Gestão”, entre outros. 
140 Inexistência de seção dedicada à Gestão de Documentos. 
141 Em 2018, as informações do AN foram diluídas no escopo de um único Relatório de Gestão produzido pelo 

Ministério da Justiça. 
142 Em 2018, as informações do AN foram diluídas no escopo de um único Relatório de Gestão produzido pelo 

Ministério da Justiça. 
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somente à GD. Diante disso, estabelecemos a subetapa 2, ainda dentro da etapa 2, através da 

qual adotamos uma pesquisa com o termo chave “gestão de documentos” (em alusão ao 

realizado nos procedimentos para o dispositivo “legal-informacional”), relatório a relatório, 

identificando, a partir da transcrição do expediente homologado pelo TCU, os pontos de 

análise relevantes à interpretação do estudo, conforme se depreende do conteúdo disponível 

na subseção 4.4.4. 

A terceira e última etapa143, portanto, consistiu, após definidas as seções e os trechos 

pertinentes à gestão de documentos, a investigar – na análise dos itens descritos pelo relatório, 

apontando e identificando sua relevância para o escopo da transparência, e calcados pelas 

discussões teóricas que nos desdobramos na incursão teórica - os: 

 

1) elementos que possibilitam a efetividade da transparência pública; e  

2) elementos que limitam a efetividade da transparência pública. 

 

Seguindo o percurso dos demais dispositivos – a partir das informações apontadas na 

perspectiva destes dois eixos (possibilidades x limitações), oriundas de um processo que 

envolveu a identificação, contextualização e argumentação crítica deste autor –, conduzimos 

os resultados compilados ao final de cada objeto analisado para a seção de discussão e 

resultados desta tese, culminando nas reflexões, fundamentadas na teoria disposta no trabalho, 

sobre como o  dispositivo de acesso à informação “arquivístico-informacional”, na figura dos 

Relatórios de Gestão do maior arquivo público em funcionamento do país, flexiona-se para a 

garantia (ou não) da efetividade da transparência pública no Brasil. 

É importante destacar que, para as dimensões funcional e orçamentária, fizemos, 

subsidiariamente, uso de dois painéis do Ministério da Economia - ME (extinto Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG), conforme anexos “E” e “G”, para clarear 

eventuais questões não contempladas pelos relatórios documentais estudados, obtendo assim 

uma ampla abrangência de possibilidades de análise para a discussão. 

 

4.4.2 Relatório de Gestão do Arquivo Nacional – dimensão orçamentária 

Acerca da análise orçamentária, que corresponde ao estudo e análise da infraestrutura 

orçamentária à disposição da instituição arquivística, permitindo pontuar questões relativas à 

prestação de serviço público objetivo da instituição, faz-se necessário, previamente, trazer à 

 
143 Apêndice I: esquema gráfico com o passo a passo da etapa metodológica para o dispositivo “arquivístico-

informacional”. 
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baila algumas definições relevantes para a discussão que ora se inicia, conforme quadro 24, 

constante da subseção 3.3, que tratou das dimensões afetas ao dispositivo arquivístico-

informacional, na perspectiva teórica desta pesquisa. 

Com base na Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008144, salientamos alguns conceitos-

chave. 

• Plano Plurianual: Documento de planejamento que “organiza a atuação 

governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos” 

(art. 2º). Este instrumento é elaborado para o período de quatro anos de um 

governante, cuja temporalidade abrange os três anos do governo em vigor e um 

ano de seu sucessor, que fica, em seu primeiro exercício eletivo, atrelado ao 

planejamento criado por seu antecessor (como já pontuado em seção anterior). 

• Programa: “instrumento de organização da ação governamental que articula um 

conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido” (art. 4º). 

• Ação: “instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um 

programa [...]” (art. 4º, inciso II). 

 

Destacamos ainda três termos relevantes no âmbito da esfera orçamentária, conforme 

art. 165 da Constituição Federal, em seu § 5º, determinando que a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) compreenda três tipos de orçamentos: 

 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento de investimento das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 

capital social com direito a voto; III - o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 

pelo Poder Público. (BRASIL, 1988). 

 

Apresentadas estas definições, passamos à incursão sobre o orçamento do Arquivo 

Nacional no período 2011-2018, tomando por base os RDGs aprovados no interstício e, 

subsidiariamente, o aporte do Painel do Orçamento Federal (POF – Anexo E), um site do 

Ministério da Economia - ME (antigo Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG), através 

do qual se é possível realizar consultas livres sobre diferentes órgãos federais. 

 
144 A lei que estabelece o Plano Plurianual para o período 2008-2011 tem como fontes legais sucessivas: Lei nº 

12.593, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015, e a 

Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que instituiu o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 

2019. Estes perpassam o período em análise para o referido dispositivo/objeto. 
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Na incursão sobre os Relatórios de Gestão, fomos identificando as medidas 

orçamentárias que se atrelassem, em especial, à Gestão de Documentos, pois, como 

compreendemos na subseção 3.3, este é um elemento central necessário à efetividade dos 

dispositivos de acesso à informação denominado “arquivístico-informacional”. 

A partir do RDG 2011 do AN, identificamos um programa orçamentário intitulado 

“Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental”, cujas ações mais 

representativas para esta discussão eram: a) Preservação do acervo nacional; b) Sistema de 

Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional; e c) Capacitação de Recursos Humanos na 

área de Informação Documental. Não identificamos, objetivamente, qualquer ação destinada 

exclusivamente à Gestão de Documentos Federais, conforme figura a seguir: 

 

FIGURA 40: Programa “1030 – Democratização do Acesso à Informação Arquivística 

Governamental” e suas ações (exercício 2011) 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. Acesso em: jun. 2020. 

 

Embora tenhamos adotado o recorte 2011-2018 para a pesquisa, considerando que o 

exercício 2011 tratava-se do último ano do PPA definido pelo então presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, decidimos investigar no Painel do Orçamento algumas peculiaridades do 

período abrangido entre 2008 e 2011. Como filtro, portanto, utilizamos: 

• Anos: 2008-2011; 

• Órgão: Arquivo Nacional do Brasil; 

• Programa: 1030 – Democratização do Acesso à Informação Arquivística 

Governamental; 

• Tipo de Orçamento: 10 – Orçamento fiscal. 
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A partir dessa configuração, observamos que, no âmbito do orçamento fiscal (onde se 

aloca o dinheiro que as instituições podem efetivamente utilizar), foram disponibilizados ao 

Arquivo Nacional os seguintes montantes orçamentários para este programa: 

• 2008: R$ 45.493.020,00 

• 2009: R$ 54.515.686,00 

• 2010: R$ 64.328.003,00 

• 2011: R$ 69.586.285,00 

• TOTAL: R$ 233.922.944,00 

 

Dos valores apontados acima, identificamos sua distribuição no período para quatro 

das ações consideradas mais representativas, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Orçamento previsto no Projeto de Lei para o Programa “1030 – Democratização 

do Acesso à Informação Arquivística Governamental” – PPA 2008-2011 (Governo Lula) 

– valores da dotação atual (o que de fato se disponibilizou). 

AÇÃO 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

2272 – Gestão e 

Administração do 

Programa 

R$ 37.067.745 R$ 44.302.989 R$ 54.495.704 R$ 57.971.007 R$ 193.837.445 

2810 – Preservação 

do Acervo 

Nacional 

R$ 1.515.018 R$ 752.604 R$ 612.102 R$ 1.308.749 R$ 4.188.473 

4282 – Sistema de 

Atendimento ao 

Usuário do 

Arquivo Nacional 

R$ 482.000 R$ 470.000 R$ 491.810 R$ 577.722 R$ 2.021.532 

4900 – Capacitação 

de Recursos 

Humanos na área 

de Informação 

Documental 

R$ 313.000 R$ 257.720 R$ 420.000 R$ 685.000 R$ 1.675.720 

Fonte: Relatório de Gestão 2011 e Painel do Orçamento Federal. Elaborada pelo autor. 

 

Observamos, a partir da tabela 3, uma imediata redução do orçamento entre 2008 para 

2009 dentre o escopo das três últimas ações (2810, 4282, 4900), com ligeiros aumentos entre 

2009 e 2010, recompondo-se no ano de 2011. Nesse período, somente a ação “gestão e 

administração” teve aumentos sucessivos, variando, aproximadamente, de 37 milhões para 57 

em quatro anos. Os percentuais, quando comparados ao valor total disponibilizado nos quatro 

anos, demonstram pouco investimento nas ações que possuem impacto diretamente na 

questão do acesso à informação. Sobre o montante de R$ 215.542.372,00 (quatro anos), e 

considerada, por ação, a soma dos mesmos quatro anos, temos os seguintes percentuais 

(conforme figura 40): 



317 

• Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa:  

o R$ 193.837.445/R$ 233.922.944,00 = 82,86% 

• Ação 2810 – Preservação do Acervo Nacional:  

o R$ 4.188.473/R$ 233.922.944,00 = 1,79% 

• Ação 4282 – Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional: 0,94% 

o R$ 2.021.532/R$ 233.922.944,00 = 0,86% 

• Ação 4900 – Capacitação de Recursos Humanos na área de Informação 

Documental: 

o R$ 1.675.720/R$ 233.922.944,00 = 0,71%  

 

Do ponto de vista qualitativo, observada a evolução percentual acima, percebemos que 

as ações de “preservação”, “atendimento ao usuário” e “capacitação de RH” figuram com 

pouco do montante total disponibilizado. Ainda que, eventualmente, possa ter se destinado 

(ou aglutinado) na ação 2272, resta claro que algumas ações fundamentais, que se vinculam 

ao que o órgão diz ter por missão, são frustradas no período que antecede nosso interstício de 

interesse. Dentre elas, aquelas relativas à gestão de documentos, à preservação, ao acesso do 

usuário e à capacitação da força de trabalho que atua no âmbito da informação documental. 

Dedicados, a partir de então, a compreender o período 2011-2019, apresentamos a 

seguir gráfico com a evolução do orçamento fiscal do Arquivo Nacional para o período, 

segundo o Painel do Orçamento Federal. 

 

GRÁFICO 16: Orçamento Fiscal – Total – Arquivo Nacional (2011-2019) 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. 

 

O gráfico, numa interpretação preliminar, aponta que ocorreu uma regularidade 

orçamentária no AN no período em comento, com ligeiras reduções nos anos de 2015 e em 

2019. Os valores citados, quando comparados ao que se apresenta na tabela abaixo, estão 
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incluídos nos gastos com pessoal. Assim sendo, no intuito de compreender melhor esses 

dados, realizamos uma consulta via E-SIC junto ao órgão, questionando o orçamento total do 

órgão (e os valores previstos para a área de gestão de documentos e acesso à informação), 

conforme Apêndice C. 

Em resposta, o órgão demonstra que sobrevive com certa irregularidade orçamentária, 

conforme explicitado na demanda protocolada: 

 

Tabela 4: Dotação orçamentária x despesas pagas (2011-2019) – AN 

Ano Lançamento 
Dotação orçamentária 

(em R$) 

Despesas pagas 

(em R$) 

2011 21.246.439,00 17.333.679,00 

2012 20.458.915,00 17.681.402,00 

2013 32.511.506,00 19.355.203,08 

2014 26.820.206,00 17.948.498,50 

2015 31.071.996,00 19.874.453,98 

2016 30.070.361,00 23.691.421,71 

2017 27.407.216,00 21.829.103,73 

2018 36.131.401,00 24.084.973,01 

2019 33.902.943,00 22.370.841,06 

Fonte: E-SIC. 

 

Com relação às despesas pagas, chamam a atenção os valores, que variam na ordem de 

70%, em média da dotação orçamentária. Depreendemos da tabela que parte do orçamento 

não vem sendo gasto no exercício respectivo, sendo, portanto, devolvido ou alocado em 

despesa executada, correspondente à parte do orçamento, empenhada no exercício, mas 

considerada restos a pagar no exercício subsequente. 

Qualquer uma das duas possibilidades denota falta de planejamento do órgão, pois, 

ao devolverem, perdem orçamento no ano posterior, e, se o transformam em “restos a pagar”, 

comprometem o financeiro (valor líquido recebido) referente ao que foi liberado ao órgão pela 

LOA subsequente. Além disso, até então, o gasto com pessoal aparentava ser alto, mas, em 

observações mais adiante, esta hipótese se confirma. 

Em resposta ao orçamento disponibilizado para a gestão de documentos e para o 

acesso à informação, observamos o seguinte cenário no período correspondente: 
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Gráfico 17: Acesso à Informação x Gestão de Documentos      Tabela 5: E-SIC – Resposta AN 

 

Fonte (gráfico e tabela): Resposta E-SIC formulado ao Arquivo Nacional (em R$) – Apêndice C 

 

O gráfico e a tabela acima demonstram uma situação alarmante para a 

transparência pública: um baixo orçamento dedicado a dois temas sensíveis no âmbito da 

informação pública. 

O gasto com o acesso à informação, vem sistematicamente caindo a partir de 2015 

(com exceção de 2016), na ordem de 83%. Isso é ratificado quando observamos que os 

valores para essa rubrica orçamentária entre 2015 e 2019, somados – total: R$ 852.380,00 –, 

não chegam ao montante que se possuía no ano de 2014 – R$ 958.918,00. 

Do mesmo modo, o orçamento para a gestão de documentos (que em 2011 figurou 

com zero), esteve durante as últimas décadas abaixo de R$ 200.000,00, tendo ultrapassado tão 

somente este teto em 2012 e, mais recentemente, em 2019. 

Dadas as funções que o Arquivo Nacional possui, estes baixos montantes inviabilizam 

qualquer possibilidade de ações efetivas no campo do acesso e da gestão documental o que, 

por conseguinte, compromete os meios necessários para a obtenção da transparência. 

Esta situação encontra amparo nos contingenciamentos pelos quais a instituição 

passou. Vejamos um exemplo constante do RDG 2011: 

 

QUADRO 58: Trecho do relatório de gestão do Arquivo Nacional – Orçamento (2011) 

Análise crítica da programação orçamentária por programa de governo 

 

Contingenciamento no exercício 

“Do orçamento de R$ 15.000.000,00, aprovado para o Arquivo Nacional atender suas 

despesas discricionárias, o montante de R$ 2.096.855,96 foi contido pelo Órgão Superior”. 

 

Eventos negativos e positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução dos 

Programas de Governo 

Exercício 
Acesso à 

Informação 

Gestão de 

Documentos 

2011 558.031,00 0,00 

2012 733.435,00 349.540,00 

2013 856.088,00 177.787,00 

2014 958.918,00 85.584,00 

2015 210.000,00 41.946,00 

2016 300.000,00 90.887,00 

2017 200.000,00 100.000,00 

2018 100.000,00 25.000,00 

2019 42.380,00 278.342,00 
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“Tendo em vista o limite para movimentação e empenho ter ficado abaixo do esperado, o 

Arquivo Nacional precisou priorizar as atividades a serem executadas, ficando algumas 

ações prejudicadas no seu desempenho”. 

 

Ação 4900 – Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental 

“A meta física atingida foi de 69,06% da meta inicialmente prevista. Muitas ações de 

capacitação foram inviabilizadas em virtude do limite da despesa com empenho de diárias e 

passagens, o que ocasionou o cancelamento da participação de servidores em alguns dos 

eventos de capacitação fora das cidades do Rio de Janeiro e Brasília”. 

 

Fonte: RDG 2011, p. 23. Elaborado pelo autor. 

 

Observamos, portanto, que a ação orçamentária é o lócus onde se pode analisar com 

maior fidedignidade as informações. Mas é no plano orçamentário (POs) – uma subestrutura 

do orçamento que traz a previsão para diferentes ações estabelecidas no período do PPA – que 

podemos verificar os esforços do órgão na distribuição do orçamento a ser utilizado para 

atendimento das ações e, por conseguinte, do programa de governo. Com isso, considerando 

que esse grau de detalhamento não consta dos RDGs analisados, recorremos ao Painel do 

Orçamento Federal mais uma vez. 

Nessa incursão, observamos que, nos relatórios de 2011 e 2012, os tópicos 

orçamentários descritos pelo órgão não ultrapassavam a relação Programa e ação. Isto é, não 

pormenorizavam a alocação do recurso em Planos Orçamentários, que só voltaram a ser 

detalhados entre 2013 e 2019 (motivo pelo qual nosso foco de investigação se restringiu a este 

último período). 

No momento da pesquisa, utilizamos os seguintes critérios: 

• Ano: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

• Órgãos Orçamentários: Presidência da República e Ministério da Justiça (e suas 

variações nomeclaturais do período). 

• Unidade Orçamentária: Arquivo Nacional 

• Esfera: Orçamento Fiscal 

• Programas:  Cidadania e Justiça; Justiça, Cidadania e Segurança Pública. 

 

A partir disto, considerando o código e a descrição do Plano Orçamentário retornado, 

filtramos as tabelas que foram base para os gráficos gerados a seguir, que passamos a analisar. 
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GRÁFICO 18: Plano Orçamentário – Gestão de Documentos Federais/Arquivísticos 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. 

 

O gráfico 18 aponta que a alocação do orçamento destinado à gestão de 

documentos federais foi sendo reduzida sistematicamente a partir de 2014 (corroborando o 

apontado pelo E-SIC do AN anteriormente analisado), chegando ao patamar de zero em 2017. 

Os Relatórios de Gestão do Arquivo Nacional, como já mencionado, apontam que o 

órgão sofreu sucessivos cortes orçamentários ao longo dos últimos anos. Diante desse quadro, 

o gestor precisa tomar uma decisão acerca da melhor (re)distribuição do orçamento no âmbito 

das diretrizes que considera estratégica. Embora possamos compreender as dificuldades 

impostas aos órgãos, os números baixos dedicados à gestão de documentos 

federais/arquivísticos traduzem um pouco que o órgão tem sido (ou tem) frustrado uma de 

suas funções mais relevantes no aspecto da transparência. 

 

GRÁFICO 19: Plano Orçamentário – Acesso à Informação 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. 

 

O gráfico 19, cujo plano orçamentário engloba as funções relativas ao acesso à 

informação, permite inferir que este tema – previsto a partir da LAI – tem sido 

orçamentariamente pouco contemplado, pois a alocação destinada tem revelado valores 
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muito baixos (ratificando mais uma vez a resposta do E-SIC). Mais uma vez, destacamos 

que os Relatórios de Gestão do Arquivo Nacional apontam que o órgão sofreu sucessivos 

cortes orçamentários, indicando prejuízos às suas ações mais estratégicas. 

Por outro lado, ambos os gráficos (18 e 19) denotam que o órgão tem feito escolhas 

nessa direção, pois o PO é uma prerrogativa vinculada a decisão da administração. Isto 

espelha que, diante do quadro de pouco orçamento, a instituição não vem mantendo 

limites mínimos aceitáveis à continuidade dessas atividades essenciais, não sendo, em 

nossa observação, exclusiva culpa das restrições que lhe são impostas, e sim resultado de 

uma percepção de prioridades. 

 

GRÁFICO 20: Plano Orçamentário – Capacitação de Recursos Humanos  

na área de Informação Documental (2013-2019) 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. 

 

Na mesma perspectiva das anteriores, o investimento em capacitação de pessoas para a 

área informacional tem se demonstrado incipiente. O gráfico 20, cujo plano orçamentário 

circunscreve-se nas funções relativas à Capacitação de Recursos Humanos na área de 

Informação Documental, permite inferir que este tema – previsto a partir da LAI – tem 

também sido orçamentariamente pouco contemplado, pois a alocação destinada tem ocupado 

valores muito baixos, em especial a partir de 2016. 

Ainda que possamos compreender as dificuldades impostas aos órgãos, os números 

baixos dedicados à capacitação do quadro no âmbito informacional revelam que este 

está sendo muito prejudicado, pois as escolhas preferenciais dos governos e também da 

instituição (ainda que limitada pelos cortes) traduzem que o órgão tem sido (ou tem) frustrado 

uma de suas funções mais relevantes no aspecto da transparência. 

Ao realizarmos a incursão sobre o orçamento do órgão, inquietou-nos saber se haveria 

diferença entre o orçamento disponibilizado ao órgão durante sua subordinação à Presidência 

da República (2001-2010) e o período em que ficou subordinado aos diferentes Ministérios da 
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Justiça (2011-2020). Nesse sentido, na tabulação de dados do Painel, deparamo-nos com a 

seguinte situação: 

 
GRÁFICO 21: Orçamento Fiscal Total – 2001 a 2020 (Presidência x MJ) 

Fonte: Painel do Orçamento Federal (com adaptações do autor). 

 

Em análise preliminar, verificamos, a partir do gráfico 21, que o orçamento do AN foi 

sendo expandido em quase todos os anos, (com algumas reduções) de 2002 para 2003; 2005 

para 2006; 2014 para 2015 e de 2018 para 2019 e 2020. Por outro lado, em realidade, não se 

tem havido espaço para atuação de investir quando analisamos a distribuição a seguir: 

 

GRÁFICO 22: Orçamento Fiscal Total – 2001 a 2020 (com gastos de pessoal) 

Fonte: Painel do Orçamento Federal. 

 

Observamos, que, embora tenha ocorrido uma expansão do orçamento em 

praticamente todo decurso dos últimos 20 anos, independentemente da localização 

organogrâmica do Arquivo Nacional, ao verificarmos a percentualização do gráfico 22 

supracitado, depreende-se que o órgão possui, em média, entre 60 e 65% de seu orçamento 

comprometido com pagamento de sua força de trabalho145 (1 – Pessoal e encargos 

sociais); em média, 30% destinado às despesas correntes (pagamento de água, luz e 

outras medidas de sobrevivência institucional) e um valor muito baixo para 

 
145 Isto envolve servidores ativos e inativos (corpo funcional em atividade e aposentado do Arquivo Nacioal). 

Presidência da República Ministério da Justiça 
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investimento (próximo da casa de 5%), que poderiam ser utilizados, por exemplo, para a 

expansão do AN ou outras ações relativas à sua infraestrutura e material permanente. 

Nesse contexto, a partir da análise das seções dos Relatórios de Gestão do Arquivo 

Nacional, no período compreendido entre 2011 e  2018 (e avançando, na medida que a 

pesquisa o exigiu); considerando os apontamentos afirmados pelo próprio órgão através dos 

E-SICs sinalizados; e com base no POF, podemos verificar que o orçamento do órgão, em sua 

totalidade, e nos aspectos mais caros à transparência no âmbito arquivístico (acesso e gestão), 

está sendo incipiente diante das demandas do mesmo e de seu papel no cenário informacional 

do país. 

Diante do exposto, e com base na incursão realizada ao longo da discussão 

orçamentária, ponderamos como tais fatos revelam as possibilidades e limitações à 

transparência no âmbito do Arquivo Nacional. 

 

QUADRO 59: Identificação das possibilidades e limitações no escopo das informações 

disponibilizadas nos Relatórios de Gestão 2011-2018 do Arquivo Nacional pertinentes ao orçamento 

do órgão (complementarmente aos E-SICs e POF) 

Função dos RDGs Relatam a realidade orçamentária, funcional e da missão institucional do órgão. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• --- 

Elementos que limitam 

a efetividade da 

transparência pública. 

• Pouco investimento nas ações que possuem impacto diretamente na 

questão do acesso à informação e da gestão de documentos. 

• Contingenciamentos orçamentários recorrentes. 

• Plano orçamentário para a gestão de documentos em rotineira redução. 

• Plano orçamentário destinado ao acesso à informação em rotineira 

redução. 

• Plano orçamentário destinado a capacitação de pessoal para a gestão de 

documentos em rotineira redução. 

• Prejuízos ao desempenho em virtude dos limites de empenho. 

• Orçamento concentrado nas despesas de pessoal e permanentes, com 

pouco espaço para investimento. 

• Evidente falta de capacidade/interesse de planejamento orçamentário. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, a partir da análise das seções dos Relatórios de Gestão do Arquivo 

Nacional, no período compreendido entre 2011 e  2018, pode-se verificar que o orçamento do 

órgão precisa ser revisto de modo mais estratégico, em especial pela função que possui no 

escopo das ações arquivísticas necessárias à transparência pública no Brasil. 
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4.4.3 Relatório de Gestão do Arquivo Nacional – dimensão funcional 

Acerca da análise funcional do órgão – que compreende o diagnóstico da força de 

trabalho da instituição arquivística, revelando lacunas na composição e na estratégia de 

recursos humanos que impactem na missão institucional, dentre elas a função de GD (tema 

central para a transparência) –, aprofundamos a abordagem com base nos RDGs do AN. 

Previamente, cabe salientar a relevância das pessoas neste contexto. 

Defendemos que qualquer organização, seja ela qual for, precisa contar com o 

elemento humano, pois é a sua existência que faz com que as instituições (privadas ou 

públicas) atendam aos seus diferentes objetivos, persigam sua missão e consigam atender sua 

visão de futuro ou proporcionem valor público à sociedade (no caso das instituições estatais). 

Segundo De Ré e De Ré (2010, p. 82) “[...] toda estratégia de gestão de pessoas deve 

ser direcionada para a produção de um desempenho superior, consistente com os objetivos da 

organização”. 

Ainda que questionemos a busca por desempenho sem precedentes por vezes impostas 

pelo universo organizacional, entendemos que o alinhamento entre as necessidades do 

trabalhador e a instituição deve refletir troca e cooperação de ambos para que esta relação seja 

bem-sucedida. Todavia, esta possibilidade é complexa, pois envolve um elenco de 

relacionamentos e objetivos que se tem dificuldade em gerir. 

Na concepção de França (2014, p. 5), a gestão de pessoas compreende: “[...] 

contratação, incluindo recrutamento e seleção de pessoas; treinamento e desenvolvimento; 

remuneração e benefícios; banco de talentos; segurança, saúde e qualidade de vida; 

comunicação com os empregados; [...] competência integrada aos aspectos socioeconômicos e 

pessoais”. 

Ao mesmo tempo, a autora defende que os objetivos dos elementos ulteriores, 

envolvem: “[...] apoiar conceitualmente uma gestão integrada de pessoas e organizações; [...] 

estimular uma visão crítica e de contínuo aprimoramento na gestão de pessoas; alinhar o 

conceito de competência em gestão de pessoas a questões práticas” (idem).  

Sem nos determos a todas as questões citadas pela autora, oportuniza-se ainda 

mencionar que elas “[...] formam um conjunto complexo e frequentemente difuso, com 

lacunas e sobreposições que dificultam a localização precisa do lócus de decisão sobre ações e 

programas de gestão de pessoas [...]” (FRANÇA, 2014). 

Vale dizer que uma organização, formada por “recursos” financeiros e humanos, deve 

adotar uma visão especial e atenta sobre os últimos, pois absolutamente nenhum ato de gestão 
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organizacional pode ser bem sucedido se vier desprendido de compreender as peculiaridades 

dos indivíduos que a constituem. 

No âmbito do serviço público e fora dele, os servidores são parte fundamental da 

engrenagem que faz o país funcionar, sem os quais as políticas públicas não se concretizam, 

quer seja para a elaboração de sua concepção, através de suas experiências e conhecimentos, 

quer seja para a operacionalização, na ponta, de ações destinadas à saúde, à educação, à 

cultura, aos direitos humanos, à justiça social e, neste escopo – por que não? –, à informação e 

todos os processos que estão relacionados com sua garantia. 

Logo, o corpo funcional público-estatal precisa ser valorizado na medida de sua 

importância diante das atividades e ações empreendidas pelo país e, além disso, não pode 

corresponder a um número de integrantes que desfavoreça o funcionamento da máquina 

pública, o que vem ocorrendo sistematicamente sob o discurso de “Estado mínimo”146. 

É por isto que a perspectiva funcional precisa ser discutida reiteradamente, pois 

podemos encontrar nela lacunas que inviabilizam as estratégias das instituições, dentre elas as 

que servem ao Estado, como é o caso do Arquivo Nacional, que necessita de estrutura de 

pessoal adequada ao cumprimento de todas as funções que possui, em especial, no âmbito da 

gestão de documentos públicos federais.  

Assim, sobre estes entendimentos e premissas, procedemos às análises a seguir. 

 

GRÁFICO 23: Evolução do número de servidores vinculados ao órgão (2011-2017)147 

Fonte: RDG AN 2011-2017. Elaborado pelo autor. 

 

 
146 Diretrizes estatais que visam não interferir nas relações econômicas e buscam diminuir o papel do Estado 

junto à sociedade. 
147 Utilizamos o limite de 2017, pois o relatório de 2018 (com novo layout) não computa mais os servidores em 

separado como até então ocorria, aglutinando-se MJ (Órgão superior) e AN (Instituição subordinada 

diretamente). 
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A partir do gráfico 23, verificamos que a força de trabalho do AN, vinculada 

diretamente ao órgão, vem sendo reduzida ano após ano, situação que demonstra uma 

fragilidade no escopo de recursos humanos da instituição, inviabilizando sua capacidade 

institucional na intenção de dar andamento as suas atividades, quer sejam elas meio 

(administração geral) ou fim (gestão de documentos, preservação da memória nacional e 

acesso à informação). 

 

GRÁFICO 24: Evolução do número de servidores aposentados (2011-2017) 

Fonte: RDG AN 2011-2017. Elaborado pelo autor. 

 

No sentido imediatamente oposto (ainda que em menor quantidade) ao qual ocorre a 

redução de servidores ativos, acompanha-se uma expansão dos servidores inativos (em 

especial, aqueles aposentados). Como se depreende do quadro supracitado, em seis anos, o 

AN aposentou 63 servidores. Em um quadro efetivo com 470 servidores, em média, podemos 

dizer que 35% da força de trabalho tem se direcionado à inatividade, gerando possíveis 

prejuízos à memória institucional, à redução da capacidade de atuação do órgão, e à 

possibilidade de garantir, por exemplo, uma adequada transição do conhecimento institucional 

entre as diferentes gerações.  

Se a aposentadoria fosse acompanhada de uma proporcional reposição da força de 

trabalho, por meio de concursos públicos, isto seria favorável ao órgão, pois se veria uma 

tendência de sua oxigenação. O problema é que isto não acontece. Ou seja, como ocorre em 

boa parte das instituições públicas brasileiras, a aposentadoria vai aumentando e a 

recomposição de pessoal não acontece na mesma, e necessária, medida. 

Logo, consideradas as funções do Arquivo Nacional no cenário do acesso à 

informação e da gestão de documentos, em especial, e ainda na possibilidade de uma futura 

expansão (ou regionalização, como propõe a Lei de Arquivos), faz-se emergente o aumento 
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do quadro. especialmente quando se sabe que o último concurso do Arquivo Nacional ocorreu 

no ano de 2006 (há 14 anos). 

Segundo o edital nº 01/2006, o provimento se daria nos seguintes termos: 

 

O Diretor-Geral do Arquivo Nacional, com base na Portaria nº 391, de 22 de 

dezembro de 2005, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

MPOG, torna pública a realização de Concurso Público para o provimento 

de 102 (cento e duas) vagas para cargos de Nível Superior, sendo 7 (sete) 

vagas para o cargo de Administrador, 50 (cinquenta) para o cargo de 

Arquivista, 1 (uma) vaga para o cargo de Assistente Social, 15 (quinze) 

vagas para o cargo de Bibliotecário, 2 (duas) vagas para o cargo de 

Contador, 2 (duas) vagas para o cargo de Engenheiro Florestal, 3 (três) vagas 

para o cargo de Médico, 1 (uma) vaga para o cargo de Psicólogo, 1 (uma) 

vaga para o cargo de Químico, 14 (quatorze) vagas para o cargo de Técnico 

em Assuntos Culturais, 3 (três) vagas para o cargo de Técnico em Assuntos 

Educacionais e 3 (três) vagas em Técnico em Comunicação Social, e 80 

(oitenta) vagas para cargos de Nível Médio, sendo 68 (sessenta e oito) vagas 

para o cargo de Assistente Administrativo e 12 (doze) vagas para o cargo 

de Técnico de Arquivo, todos do Plano de Classificação de Cargos (PCC) 

do Quadro de Pessoal do Arquivo Nacional de acordo com a legislação 

pertinente [...]. (ARQUIVO NACIONAL, 2006). 

 

Interessa pontuar que, das 102 vagas, 62 (60%) destinavam-se às funções específicas 

da área arquivística. Por outro lado, após quase duas décadas, verifica-se que a recomposição 

da força de trabalho não é uma realidade para o órgão (ainda que se aproximem quase uma 

década e meia sem certame). 

 

GRÁFICO 25: Evolução do número de servidores requisitados de outros órgãos (2011-2017) 

Fonte: RDG AN 2011-2017. Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se ainda que o órgão tem gerenciado seu esvaziamento sistemático com a 

chegada de servidores requisitados (cedidos) de outros órgãos e entidades. Em que pese ser 

valiosa essa estratégia de recrutamento, diante de um cenário sem concursos públicos como 
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exposto, verifica-se, por outro lado, uma redução do corpo funcional próprio, trazendo 

eventuais prejuízos ao clima organizacional.  

Além disso, este tipo de vínculo precário é prejudicial por dois motivos: a) a qualquer 

momento a instituição pode perder aquela força de trabalho, que pode ser requisitado pelo 

órgão de origem; b) a memória institucional fica prejudicada, pois as práticas estão sendo 

distribuídas para servidores que, num futuro próximo, podem não estar no órgão. 

Reconhecemos esta como um solução para situações emergenciais, na medida em que não se 

consegue fazer um concurso, sendo, este sim, o mais indicado meio de provimento. 

A título de ratificar os dados, solicitamos ao AN, através de E-SIC, informações mais 

pormenorizadas sobre a força de trabalho, entre elas a composição funcional total da força de 

trabalho entre 2011 e 2019. Recebemos: os dados tão somente dos últimos cinco anos (o que 

ocorrera pois um quinquênio é o máximo permitido pelo SIAPE); o quantitativo de cargos (já 

que este detalhamento inexiste nos RDGs) também enviados entre 2015 e 2019; os servidores 

lotados na Coordenação-Geral de Gestão de Documentos (COGED); e dados gerais sobre 

pessoal terceirizado e no âmbito da COGED (Apêndice C). 

As respostas, tabuladas e compiladas, apresentamos a seguir. 

 

Tabela 6: Situação funcional do Arquivo Nacional 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 
EXERCÍCIO 

2015 2016 2017 2018 2019 

ATIVO PERMANENTE 452 446 437 435 410 

APOSENTADO 102 109 126 130 143 

CEDIDO/REQUISITADO 42 42 61 69 79 

NOMEADO CARGO COMIS. 2 2 4 6 2 

ATIVO EM OUTRO ÓRGÃO 12 10 7 6 10 

EXCEDENTE À LOTAÇÃO 1 1 1 1 0 

EXERC. DESCENT. CARREIRA 0 0 1 0 1 

ESTAGIÁRIO 3 4 1 0 0 

EXERC. 7 - ART. 93 - 8112 0 0 0 0 1 

BENEFICIÁRIO PENSÃO 41 42 45 56 61 

TOTAL 655 656 683 703 707 

Fonte: E-SIC / AN. Elaborado pelo autor. 

 



330 

A partir da tabela 6, observamos que, em média, para cada cinco servidores ativos, 

há um correspondente na condição de aposentado (21%) da força de trabalho148. 

Quando somamos os beneficiários de pensão aos de aposentados (o que configura o 

chamado pessoal inativo), inferimos que, nesta segunda configuração em torno da média, 

cada quatro servidores ativos corresponderiam a um inativo (25%). Isso demonstra que 

os aposentados (e inativos) ocupam fatia importante do AN (ao menos um quarto, ou 

25%)149. Além disso, verifica-se o decréscimo do número de servidores ativos (já apontado), 

o aumento sucessivo do número de aposentados e pensionistas e a expansão do número de 

requisitados, incorrendo nas questões já abordadas. 

Com relação aos cargos detalhados, entre 2015-2019, apresentamos a tabela a seguir: 
 

Tabela 7: Distribuição dos cargos no Arquivo Nacional (2015-2019) 

CARGO EFETIVO EXERCÍCIO CARGO EFETIVO EXERCÍCIO 

Parte 1/2 2015 2016 2017 2018 2019 Parte 2/2 2015 2016 2017 2018 2019 

 ARQUITETO 3 3 2 1 1 TÉC. EM COM. SOCIAL 4 4 3 2 2 

ECONOMISTA 1 2 1 1 1 AG. ADMINISTRATIVO 113 111 112 114 112 

ENGENHEIRO 5 4 4 3 2 AG. ANALISTA 

DOCUMENTAL 

3 3 2 2 3 

ENG. FLORESTAL 2 2 2 2 1 AG. DE CINEFOTO  1 1 1 1 1 

ENG. QUÍMICO 1 1 1 1 1 AG. DE PORTARIA 15 14 14 14 13 

ESTATÍSTICO 2 2 1 1 0 AG. DE VIGILÂNCIA 1 1 1 1 1 

ADMINISTRADOR 11 10 9 10 10 NA. PROCESSO LIB. 1 1 1 1 1 

NA. ACOMP. PROJ. 1 1 1 1 1 ART. ARTE GRÁFICA 3 2 2 2 2 

NA. ECONÔMICO 1 1 1 1 1 ARTÍF. DE CARPINT. 1 1 1 1 1 

ANALISTA TÉC-ADM  1 5 11 11 9 ASS ADMINISTRATIVO 2 2 2 1 1 

ANTROPÓLOGO 5 1 1 1 1 AUXILIAR ADM. 2 2 2 2 2 

ARQUIVISTA 47 47 48 47 45 AUX. DE ENF. 1 1 1 1 1 

ASS. DE PESQ. 1 1 1 1 1 AUX. DE RECREAÇÃO 1 1 1 0 0 

ASSISTENTE SOC. 1 1 2 2 2 AUX. EM ASS. CULT. 1 1 1 1 1 

BIBLIOTECÁRIO 16 16 16 16 16 CONTÍNUO 1 0 0 0 0 

CONTADOR 2 2 2 2 2 DATILÓGRAFO 14 16 16 18 17 

ESP. DE NS* 23 22 22 22 19 ESP. DE NÍVEL MÉDIO 56 56 53 53 51 

ESP. EM EDUCAÇÃO 1 1 1 1 1 MOTORISTA 1 1 0 0 0 

MÉDICO 2 2 2 2 2 MOTORISTA OFICIAL 3 3 3 3 3 

PESQUISADOR 1 1 1 0 0 OF. DE CONST. CIVIL 1 1 1 1 1 

PROM. DE EVENTOS 2 2 2 2 2 OP. DE ÁUDIO 2 2 2 2 2 

PSICÓLOGO 2 2 2 2 2 OP. GERADOR CARAC. 1 1 1 1 1 

NUTRICIONISTA 1 1 1 1 1 SECRETÁRIO 2 2 1 1 0 

TÉC DE NS 2 2 2 2 1 TÉC. DE ARQUIVO 23 23 20 20 17 

TÉC. EM ASS. EDUC. 8 8 8 8 7 TÉC. DE NÍVEL MÉDIO 17 17 15 15 15 

TÉC. EM COM. SOC. 4 4 3 4 3 TÉC. ESPECIALIZADO 2 2 2 2 2 

 
148 [Soma total de aposentados no último quinquênio]/[ativos + aposentados] = 610/2790 = 0,21 (21%). 
149 [Soma total de inativos (aposentados + beneficiários de pensão) no último quinquênio]/[inativos] = 855/3035 

= 0,28 (28%). 
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TÉC. ESPEC. 3 3 2 2 2 ARTÍF. DE EST. OBRAS  1 1 1 1 1 

TÉC.PROPAGANDA 2 2 2 2 2 ARTÍF. DE MECÂNICA 1 1 1 1 1 

ODONTÓLOGO - 30H 1 1 1 1 1 AUX. OPERAC. ESPEC. 1 1 1 1 1 

TÉC. ASS. 

CULTURAIS 

22 22 22 21 18 AUX. OP. SERV. DIV. 2 2 2 2 1 

TOTAIS 452 446 437 435 410 

Fonte: E-SIC / AN 
 

Analisando-se o instrumento acima, observa-se (em cinza escuro) os cargos que 

diretamente se relacionam com a área arquivística. Existem ainda cargos que, pela 

nomenclatura, indicam a possibilidade (e não a certeza) de eventuais ocupantes da área de 

arquivo: especialista de nível superior e técnico em assuntos culturais, por exemplo. 

Depreendemos da tabela que, dentre aqueles cargos com definições exclusivas para os 

arquivistas (ou técnicos de arquivo, com formação intermediária), observamos, em média, um 

número baixo em relação ao total de cargos ocupados.  

Considerando tão somente os cargos que são ocupados, com garantia legal, por 

arquivistas (arquivista e técnico de arquivo), este composto amostral computa, em média, 67 

servidores que, da média total, representam pouco mais de 15% do corpo funcional do 

Arquivo Nacional.  

Considerando que é no profissional de arquivo que, no Brasil, se inserem as 

atribuições de gestão de documentos mais voltadas à seleção, tratamento, arquivamento 

e afins, entendemos como baixa a presença desse grupo funcional, considerada a missão 

da entidade em análise. Com relação aos servidores lotados na COGED, que tem uma ampla 

gama de funções no âmbito da Gestão de Documentos, como se depreende da leitura do art. 6º 

do Regimento Interno da instituição (Anexo H, grifado), foi-nos informada a seguinte 

composição: 
 

Tabela 8: Número de servidores efetivos, por cargo ocupado, na Coordenação-Geral 

de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional (2015-2019) 

CARGO EFETIVO 
EXERCÍCIO 

2015 2016 2017 2018 2019 

ADMINISTRADOR 1 1 0 0 0 

ARQUIVISTA 2 2 3 4 5 

ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR 7 7 7 7 6 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 1 1 1 1 1 

TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 5 5 5 5 4 

AGENTE ADMINISTRATIVO 7 5 3 3 2 

DATILÓGRAFO 1 1 1 1 1 

TOTAL 24 22 20 21 19 

Fonte: E-SIC / AN. 
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Consideradas as funções da área (em especial a gestão de documentos), o número de 

servidores totais vem caindo sistematicamente. Ademais, dentre aqueles que exercem 

funções no âmbito arquivístico, o quadro é lastimável. Observa-se, portanto, que, para fazer 

frente às demandas de capilaridade nacional as quais o AN tem por missão, a COGED não 

tem condições, com a força de trabalho apresentada, de proporcionar melhores resultados, 

urgindo, assim, a necessidade de um novo concurso e a recomposição de áreas 

estratégicas como a mencionada. 

Em relação à força de trabalho terceirizada, em âmbito institucional, não obtivemos a 

informação, até o fechamento da pesquisa. Com relação à COGED, fomos informados sobre a 

inexistência deste tipo de vínculo precário na referida área finalística. 

 

GRÁFICO 26: Formação dos servidores do órgão (comparativo 2011 e 2017) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RDG AN 2011-2017. Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se, ainda, que os RDGs apontam um avanço na formação dos servidores 

vinculados aos órgãos. Usando, em específico, a comparação entre a situação do ano de 2011 

e seu equivalente em 2017 (último relatório no qual figurava a informação), observamos 

melhorias na qualificação do corpo funcional – um dos poucos pontos positivos na conjuntura 

funcional apresentada pelo órgão. 

Diante do exposto, com base na incursão realizada ao longo da discussão funcional, 

ponderamos como eles revelam as possibilidades e limitações à transparência no âmbito do 

Arquivo Nacional. 
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QUADRO 60: Identificação das possibilidades e limitações no escopo das informações 

disponibilizadas nos Relatórios de Gestão 2011-2018 do Arquivo Nacional pertinentes aos recursos 

humanos do órgão 

Função dos RDGs 
Relatam a realidade orçamentária, funcional e da missão institucional do 

órgão. 

Elementos que 

possibilitam a efetividade 

da transparência pública. 

• Ampliação da escolaridade dos servidores. 

Elementos que limitam a 

efetividade da 

transparência pública. 

• Último concurso público em 2006. 

• Redução do número de servidores efetivos do quadro do AN. 

• Aumento das aposentadorias. 

• Aumento da força de trabalho requisitada. 

• Relação ativo x inativo representando desequilíbrio. 

• Baixo nº de servidores da arquivologia no total do corpo funcional. 

• Baixo nº de servidores na COGED diante de suas funções. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, a partir da análise das seções dos Relatórios de Gestão do Arquivo 

Nacional no período compreendido entre 2011 e 2018, e, principalmente dos E-SICs 

realizados e respondidos, podemos verificar que o quadro do órgão precisa ser observado de 

modo mais estratégico, em especial pela função que possui no escopo das ações arquivísticas 

necessárias à transparência pública no Brasil, dentre elas a gestão documental. 

 

4.4.4 Relatório de Gestão do Arquivo Nacional – dimensão documental 

O estudo dos Relatórios de Gestão do Arquivo Nacional do Brasil trazem elementos 

que lançam luz sobre as questões que cercam sua atuação na condição de um “dispositivo de 

acesso à informação”, como demonstrado até aqui.  

Todavia, nenhuma das outras dimensões analisadas ofertou, por meio deste 

instrumento, tantos conteúdos relevantes para a discussão que aqui se avizinha, envolvendo o 

estudo e a análise da gestão de documentos como missão da instituição arquivística, e 

proporcionando que seja verificado o desempenho da instituição diante de sua principal 

função para o acesso e para a transparência no cenário governamental: a GD. 

Os relatórios analisados seguem, em geral, o padrão estabelecido pelo Tribunal de 

Contas da União, que, em 2018, expediu novas orientações gerais (Anexo F) para sua 

elaboração, atribuindo ao documento novas características gráficas que, como elemento 

visual, foi positivo, mas, do ponto de vista dos dados, entendemos como tanto quanto 

compilado em excesso, descaracterizando os órgãos individualmente e proporcionando, tão 

somente, o conjunto do ministério superior. 
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De todo modo, nosso foco de investigação, nesta subseção, recaiu exclusivamente 

sobre a gestão de documentos e as eventuais questões transversais que poderiam afetar a 

missão da instituição sobre esta atividade que reconhecemos como fundamental ao acesso à 

informação nesta pesquisa. 

Para dar a densidade à análise, foi feita a opção de oferecer para o leitor um quadro 

sintético de cada RDG, de modo a representar o status da instituição, que, em conjunto, 

podem evidenciar se o Arquivo Nacional, no período de recorte, apresenta uma gama de 

fraquezas e se o mesmo, no decurso do tempo, vem conseguindo mitigá-las. 

Ao longo de nossa investigação, compreendida nos RDGs de 2011 a 2018, 

observamos que o órgão: acredita na existência de uma política nacional de arquivos; realiza, 

rotineiramente, oficinas temáticas sobre GD; segue protocolos internacionais de cooperação; 

estabelece metas para desenvolvimento de suas funções; vem ampliando sua visão gerencial, 

adotando o conceito de macroprocessos finalísticos nos últimos anos; e ainda tem buscado 

ampliar seu parque tecnológico no escopo de suas funções relacionadas à gestão e à memória. 

Em relação à gestão de documentos federais, os RDGS do órgão descrevem que esta 

“[...] tem como objetivo garantir que os documentos produzidos e acumulados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal sejam localizados com rapidez e sem 

dificuldades, assegurando ao governo e ao cidadão acesso pleno às informações 

primordiais para a defesa e garantia de seus direitos [...]” (RDG, 2011, p. 13, grifo nosso). 

A partir desse reconhecimento, que entendemos como legítimo e pertinente, e em 

pesquisa realizada a partir de uma busca nos RDGs sob a palavra-chave “gestão de 

documentos”, como proposto na descrição metodológica realizada na subseção 4.1.3, 

identificamos alguns trechos a partir dos quais podemos interpretar, por meio do referido 

documento oficial, a situação da instituição na perspectiva dos processos de GD ao longo dos 

últimos anos. Nessa direção, passamos à análise ponto a ponto a seguir. 

 

4.4.4.1 Relatório de Gestão 2011 – dimensão documental 

 

QUADRO 61: Trecho 1 - RDG2011 

RDG2011 

TRECHO SELECIONADO Página 

“No âmbito da Gestão de Documentos Federais, que tem como objetivo garantir que os 

documentos produzidos e acumulados pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal sejam localizados com rapidez e sem dificuldades, assegurando ao governo e ao 

cidadão acesso pleno às informações primordiais para a defesa e garantia de seus direitos, 

foram empreendidas atividades, em conjunto com a Secretaria de Logística e Tecnologia da 

13 
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Informação, do Departamento de Governo Eletrônico (e-gov), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão para definir os padrões para a Estruturação de Informações de 

Protocolo para a Sociedade, culminando com a absorção de todas as competências 

relativas às atividades de protocolo e arquivos pelo Sistema de Gestão de Documentos - 

SIGA, da Administração Pública Federal, cujo órgão central é o Arquivo Nacional, o que 

permitirá ao cidadão acompanhar a tramitação dos documentos de seu interesse em 

qualquer órgão ou entidade. Além de dar continuidade à revisão do Código de Classificação 

e da Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo referentes às 

Atividades-Meio da Administração Pública e da prestação de orientação técnica a, 

aproximadamente, cento e trinta e dois órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

no que diz respeito à análise para aprovação de códigos de classificação e tabelas de 

temporalidade e destinação de documentos de arquivo referentes às atividades-fim de órgãos e 

entidades [...]” 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2011. (grifos nossos). 

 

Conforme o quadro 61, o órgão, já no ano de 2011, defendia a absorção da atividade 

de protocolo150, que, depreendemos do relatório em análise, não estaria no escopo do Sistema 

de Gestão de Documentos – SIGA e, sim, no Sistema de Serviços Gerais (SISG), cujas 

respectivas configurações serão pormenorizadas mais à frente. Contudo, o trecho sinaliza que, 

na elaboração de sistemas estruturantes de governo, foi desconsiderada do escopo do Arquivo 

Nacional (órgão central/gestor do SIGA) uma de suas funções fundamentais da gestão de 

documentos, apontando sua incapacidade de se articular para garantir que suas funções 

precípuas sejam respeitadas.  

Por outro lado, verifica-se, quer seja por uma decisão política, quer seja pelo 

desconhecimento da atividade no âmbito arquivístico, o possível descrédito e não 

compreensão dos formuladores da norma e a ingerência de órgãos não arquivísticos no escopo 

das ações de informação. O controle sobre a protocolização da documentação federal 

necessita estar em posse do AN (como de outros arquivos), pois é uma função importante no 

âmbito da classificação. Se este procedimento for incorretamente realizado, por exemplo, a 

destinação final do documento no arquivo (corrente, intermediário ou permanente) pode ser 

incorreta e causar prejuízos incontornáveis à administração. 

Isto é, a destinação equivocada de fase neste processo traz prejuízos à memória e à 

transparência, com eventuais eliminações incorretas ou acúmulo de documentos 

desnecessários que deveriam ser destinados à eliminação. 

 

 

 

 

 
150 “Serviço encarregado do recebimento, registro, classificação (2), distribuição, controle da tramitação e 

expedição de documentos” (Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2020). 
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QUADRO 62: Trecho 2 - RDG2011 

RDG2011 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – 

SIGA, da APF, com alteração do Decreto que cria o Sistema e 

absorção de todas as competências relativas a protocolo e arquivos 

da APF hoje geridas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão” 

15 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2011. (grifos nossos). 

 

Conforme o quadro 62, o órgão entende que o sistema que encabeça as funções 

protocolizadoras e arquivísticas precisa estar sob sua condução, elemento reconhecido em 

diferentes RDGs no período analisado. Verificamos, aqui, a confirmação do exposto da 

análise do trecho 1 anterior, de onde se pode depreender a existência de atividades/funções 

arquivísticas de competência do AN como atribuição de outros órgãos (neste caso, o extinto 

Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia), em específico aquelas 

relacionadas à gestão da comunicação e “da documentação” como se conclui do Apêndice L 

(Órgãos estruturantes da Administração Federal). Ao fragilizar a função do Arquivo 

Nacional, tem-se, por conseguinte, prejuízo à sua função como agente central 

arquivístico, comprometendo a gestão de documentos e, em cadeia, os serviços de acesso 

informacional destinados à efetividade da transparência. 

 

QUADRO 63: Trecho 3 - RDG2011 

RDG2011 

TRECHO SELECIONADO Página 

“As prioridades futuras do Arquivo Nacional incluem o fortalecimento do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo – SIGA, da APF, com alteração do Decreto que cria o Sistema e 

absorção de todas as competências relativas a protocolo e arquivos da APF hoje geridas pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A sanção da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso a informações públicas, exigirá a realização no Arquivo 

Nacional de ações emergenciais para melhor instrumentalizar a instituição, com a reestruturação 

do Arquivo Nacional como Autarquia e a criação de um plano de cargos e salários para os 

servidores” 

58 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2011. 

 

No quadro 63, além de reafirmar a questão que envolve a atividade de protocolo, o 

órgão apresenta duas dimensões que almeja no então futuro: 1) o reconhecimento de que 

deveria ter papel central na Lei de Acesso à Informação e, em decorrência disto; 2) ter sua 
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infraestrutura melhorada/ampliada, transformando-se em uma autarquia151 e estabelecendo um 

plano de cargos e salários para seu corpo funcional compatível com suas atividades. No 

decorrer da análise em curso, verifica-se que nem o protocolo, nem a forma autárquica e 

muito menos o plano de carreira se configuraram como realidade em 2020, momento de 

defesa desta tese. Isto reflete, em nossa análise, o pouco poder político do Arquivo 

Nacional e, por outro ponto de vista, o não reconhecimento governamental da relevância 

desta instituição no escopo da gestão sobre a documentação federal. 

 

QUADRO 64: Trecho 4 - RDG2011 

RDG2011 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Será de vital importância promover investimentos para ampliação de nossa área de guarda 

de acervos, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, com a expectativa de ampliação de 

recolhimentos de documentos federais a partir de campanha de estimular a entrada de 

documentos na Instituição a ser empreendida pelo Ministro de Estado da Justiça” 

58 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2011. (grifos nossos). 

 

O quadro 64 aponta duas relevantes funções na perspectiva da Gestão de Documentos: 

o depósito152 e o recolhimento153. Reconhece-se, neste ponto, a necessidade de uma expansão 

física para que, então, se possa recolher documentos de valor permanente, uma vez que, sem o 

espaço adequado, isto não se configura possível. Por outro lado, ao não conseguir recolhê-los 

por incapacidade física, o órgão não executa uma importante etapa da gestão de documentos 

relativa àqueles de natureza histórica, por exemplo.  

Ao não gerir tais documentos, que podem estar sob custódia de seus órgãos produtores 

no âmbito do Executivo federal, fragiliza-se o acesso à informação e a possibilidade de 

transparência no que diz respeito ao recorte sócio-histórico da nação, além de ser um 

não atendimento ao artigo 18 da Lei de Arquivos, que diz: “Compete ao Arquivo Nacional 

a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo 

Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e 

acompanhar e implementar a política nacional de arquivos” (BRASIL, 1991). 

 

 
151 “O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 

atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada” (Decreto Lei nº 200/1967). 
152 “Local de guarda de documentos” (Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2020). 
153 “Entrada de documentos públicos em arquivos permanentes com competência formalmente estabelecida” 

(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2020). 
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QUADRO 65: Trecho 5 - RDG2011 

RDG2011 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Ação 4900 – Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental. Está 

ação tinha uma dotação orçamentária de R$ 685.000,00, posteriormente reduzida para R$ 

618.000,00. Entretanto cabe destacar que deste valor foram tornados créditos indisponíveis por 

contingenciamento R$ 471.532,27. Do limite de movimentação de empenho autorizado no valor 

de R$ 146.467,73 foram empenhados o valor de R$ 142.524,00. A meta física atingida foi de 

69,06% da meta inicialmente prevista. Muitas ações de capacitação foram inviabilizadas em 

virtude do limite da despesa com empenho de diárias e passagens, o que ocasionou o 

cancelamento da participação de servidores em alguns dos eventos de capacitação fora das 

cidades do Rio de Janeiro e Brasília. Com a opção prioritária de realização de eventos de 

capacitação internos ministrados por servidores especialistas ou oferecidos por outras 

instituições nas cidades de exercício dos servidores” 

61 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2011. 

 

O último quadro analisado sobre o RDG 2011 apresenta as dificuldades que o órgão 

vem passando, entre eles cortes orçamentários, e que, por fim, acabam impactando medidas 

relevantes, dentre elas, como aponta o quadro, a capacitação de pessoal na área de informação 

documental, convergindo com o disposto na subseção 4.4.2, quando tratamos da dimensão 

orçamentária da instituição ora analisada. 

Ao não ter pessoal capacitado, há um prejuízo na ponta do serviço prestado pelo 

órgão, pois o cidadão não terá no agente público do órgão arquivístico nacional um sujeito 

capacitado e com as condições para que suas necessidades informacionais possam ser 

supridas, mesmo na iminente expansão da informação pública, que se avizinhava naquela 

época. 

 

4.4.4.2 Relatório de Gestão 2012 – dimensão documental 

 

QUADRO 66: Trecho 1 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Realização do “IV Seminário Gestão de Documentos Arquivísticos na Administração Pública 

Federal”, com o tema ‘Lei de Acesso a Informações – Gestão de Documentos, Transparência e 

Cidadania’, no âmbito do ‘IV Encontro Técnico dos Integrantes do Sistema de Gestão de 

Documentos – SIGA, da Administração Pública Federal’, ocorrido no período de 25 a 28 de 

junho de 2012, em Brasília. Realização de missões de orientação técnica aos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal para o desenvolvimento de programas de gestão de 

documentos, visando o controle da produção, tramitação, organização, classificação e avaliação 

de documentos”. 

15 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 
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O quadro 66 aponta que, mesmo com dificuldades orçamentárias, o órgão tenta 

realizar eventos pertinentes à área de Gestão de Documentos e continuou a realizar suas 

orientações na figura de instituição de referência arquivística. Embora pudéssemos realizar 

uma crítica acerca da dimensão dos eventos e apoios aos órgãos relatados, neste ponto, 

encaramos a questão como uma realidade que acomete o AN, bem como outras instituições 

públicas do cenário federal: o estrangulamento orçamentário e, mesmo diante deste 

quadro, a continuidade de suas ações ainda que num cenário de tanta adversidade 

infraestrutural. 

 

QUADRO 67: Trecho 2 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Foram contabilizados 294 órgãos e entidades federais desenvolvendo atividades de gestão de 

documentos. Foram capacitados 157 servidores de órgãos e entidades integrantes do SIGA em 

gestão de documentos” 

16 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 

 

O quadro 67 sinaliza o quantitativo de órgãos e entidades que estariam realizando 

gestão de documentos e capacitação de servidores no ano analisado. Acerca do primeiro dado, 

em consulta ao Sistema de Informações Organizacionais (SIORG)154, estimamos que existam 

sob a gestão do Poder Executivo federal, em 2012, pouco mais de 1.000 órgãos/entidades. 

Sob esta, se analisado o número identificado (que não tem um teor descritivo-qualitativo), 

indicar-se-ia que mais de 70%, à época, não executariam ações de GD, frustrando qualquer 

expectativa no trato documental direcionado à transparência. Do mesmo modo, acerca do 

número de servidores capacitados, com base no número de servidores ativos disponível no 

período no Painel Estatístico de Pessoal (Anexo G), computavam-se um total de 583.514 

servidores federais. Logo, a capacitação, naquela época, de 157 servidores reflete tão 

somente 0,02% do total, um número baixo, em especial, ao se considerar que a gestão de 

documentos é uma prerrogativa das áreas arquivísticas, mas que envolvem uma ecologia 

interna cujos agentes não arquivistas também são atores do processo. 

 

 

 

 
154 Governo Federal. Disponível em: https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-cidadao-

webapp/pages/listar_orgaos_estruturas/listar_orgaos_estruturas.jsf#bxResultado. Acesso em: 2020. 
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QUADRO 68: Trecho 3 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Página 
INDICADOR NÚMERO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SIGA QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADES DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA 
SISTÊMICA 
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
Auferir a quantidade de órgãos e entidades federais que desenvolvem atividades de gestão de 
documentos de forma sistêmica, tendo em vista a legislação e normas arquivísticas vigentes, a 
partir da participação nas Subcomissões de Coordenação do Sistema de Gestão de 
Documentos – SIGA, da Administração Pública Federal e nas Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos. 
MÉTODO DE CÁLCULO 
Soma dos órgãos e entidades federais atuando nas Subcomissões de Coordenação do Sistema 
de Gestão de Documentos - SIGA, da Administração Pública Federal e nas Comissões de 
Avaliação de Documentos. 
 
INDICADOR NÚMERO DE REUNIÕES TÉCNICAS REALIZADAS COM ÓRGÃOS E 
ENTIDADES INTEGRANTES DO SIGA PARA ORIENTAÇÃO NO ÂMBITO DA 
GESTÃO DE DOCUMENTOS 
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
Auferir a quantidade de reuniões técnicas realizadas com órgãos e entidades federais para 
orientação no âmbito da gestão de documentos, permitindo o cumprimento de suas 
responsabilidades legais perante a gestão dos documentos públicos, tendo em vista a função e 
o uso social dos arquivos. 
MÉTODO DE CÁLCULO 
Soma das reuniões com órgãos e entidades federais visando a orientação técnica no ano. 
 
INDICADOR NÚMERO DE SERVIDORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
INTEGRANTES DO SIGA CAPACITADOS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS  
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
Auferir a quantidade de servidores de órgãos e entidades integrantes do SIGA capacitados em 
gestão de documentos 
MÉTODO DE CÁLCULO 
Soma dos servidores de órgãos e entidades integrantes do SIGA capacitados.” 

19 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 

 

O quadro 68 destaca que o AN criou métricas (indicadores e métodos de cálculo) para 

elementos no âmbito da gestão de documentos. Por outro lado, em nossa incursão sobre este 

relatório e os demais documentos dos exercícios subsequentes, é possível afirmar que não se 

tem um resultado qualitativo e crítico da métrica estabelecida, apontando, a priori, para o 

não acompanhamento dos protocolos gerenciais definidos pelo próprio órgão acerca das 

ações que se referem a gestão de documentos federais, tema relevante no âmbito do 

acesso e da transparência. 

 

QUADRO 69: Trecho 4 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

“Metas do Exercício. Meta: Aprovar marcos legais para os Sistema de Administração de 

Recursos de Informação e Informática (SISP), Sistema de Serviços Gerais (SISG) e Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) da Administração Pública Federal. Meta: Prédio 

construído, com moderna tecnologia aplicada à guarda e gestão de documentos produzidos e 

acumulados pela Administração Pública Federal. Meta: Aprovar marcos legais para os Sistema 

23-24; 

27-28 
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de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP), Sistema de Serviços Gerais 

(SISG) e Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) da Administração Pública 

Federal. Meta: Aprovar normativas reguladoras das atividades de protocolo da Administração 

Pública Federal”. 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 

 

Ainda no escopo métrico, conforme quadro 69, o órgão, em diferentes relatórios, 

apontara a necessidade de aprovar marcos legais sobre sistemas estruturantes e a criação de 

um prédio, questões que sinalizam a atividade de protocolo. A repetição dessas “metas” (algo 

a ser perseguido e atingido) prova que, em sucessivos períodos, não se obteve êxito em 

conseguir atingi-las, ainda que estejam relacionadas às ações de gestão de documentos. 

 

QUADRO 70: Trecho 5 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Contingenciamento no exercício. Do Orçamento aprovado para o Arquivo Nacional, da ordem 

de R$ 16.606.602,00, sendo o valor de R$ 2.760.602,00 a título de crédito suplementar, o valor 

total disponibilizado para movimentação e empenho foi de R$ 14.418.367,08, ficando 

contingenciado pelo órgão central o montante de R$ 2.188.234,92. Devemos notar que a 

suplementação de crédito foi liberada para utilização em 20 de dezembro de 2012, assim o limite 

liberado destinou-se apenas para reforços de empenhos referentes a serviços continuados, e a 

contratações e aquisições para atender a demanda da Comissão Nacional da Verdade – CNV”. 

35 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 

 

O quadro 70 apresenta, pelo segundo ano subsequente, um contingenciamento 

orçamentário no órgão, o que corrobora as discussões empreendidas na subseção 4.4.2 - 

dimensão orçamentária. Evidentemente, a falta de orçamento não é exclusividade do 

Arquivo Nacional. Mas, considerada sua relevância para o cenário de acesso informacional, o 

impacto sobre suas ações que garantam essa atividade – relevante no escopo democrático, 

diga-se – inviabiliza este dispositivo em sua função de proporcionar transparência. 

 

QUADRO 71: Trecho 6 - RDG2012 

RDG2012 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Tendo em vista o fluxo da liberação de limites para movimentação e empenho não ter 

acompanhado às demandas do Arquivo Nacional, e levando-se em conta as despesas fixas 

vigentes, foi necessária a priorização de atividades e com isso algumas ações ficaram 

prejudicadas no seu desempenho, a saber: Capacitação de Recursos Humanos e Gestão de 

Documentos de Arquivo”. “Ação de Gestão de Documentos de Arquivo: Esta Ação, estreante 

no Orçamento do Arquivo Nacional foi severamente prejudicada em razão da limitação da 

liberação de limites para movimentação e empenho, e também da especificidade dos 

serviços a serem contratados”. 

35 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2012. 
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O quadro 71, último trecho analisado referente ao RDG 2012, reforça três pontos 

que limitam a atuação do Arquivo Nacional: 1) destinação de parte substancial do 

orçamento para as despesas de rotina; 2) nesse sentido, a necessidade de priorizar a alocação 

de recursos, inviabilizando ações de caráter estratégico ao acesso à informação; e 3) redução 

orçamentária no âmbito das ações de investimento, o que impede a expansão de serviços 

necessários à transparência. 

 

4.4.4.3 Relatório de Gestão 2013 – dimensão documental 

 

QUADRO 72: Trecho 1 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“No âmbito da Gestão de Documentos Federais, o Arquivo Nacional atendeu a cento e 

cinquenta (150) órgãos e entidades da Administração Pública Federal, perfazendo 

um total de 697 orientações técnicas relativas à elaboração, análise para aprovação e 

aplicação de códigos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo; à elaboração e análise para aprovação de listagens de eliminação 

de documentos; ao acompanhamento dos trabalhos e atuação das Comissões Permanentes 

de Avaliação de Documentos e ao tratamento de acervos produzidos e acumulados por 

órgãos e entidades extintos. Cabe destacar a Portaria nº 154, de 18 de outubro de 2013, do 

Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que aprova o Código de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim do 

Ministério da Defesa, bem como a Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, do 

Ministro de Estado da Educação que torna obrigatório o uso, por parte das Instituições 

Federais de Ensino Superior – IFES, do Código de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das 

IFES, aprovados pela Portaria nº 092, de 23 de setembro de 2011, do Diretor-Geral do 

Arquivo Nacional. Ademais, a instituição, no contexto do Programa Permanente de 

Preservação Digital do Arquivo Nacional (AN Digital), concluiu o projeto “Especificação 

de Requisitos do Sistema de Preservação Digital” e iniciou o “Projeto Modelagem de 

Processos” e o “Projeto Internacional de Preservação de Documentos Digitais Autênticos – 

InterPARES 4”. Por fim a retomada das discussões com a Secretaria de Tecnologia da 

Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para implantação 

do Sistema de Protocolo Integrado e a feitura das Portarias Interministeriais do MJ e 

do MP para revisão das Portarias nº 3, 5 e 12 relativas ao NUP e unidades 

protocolizadoras” 

13 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. (grifos nossos). 

 

O quadro 72, primeiro do ano de 2013, apresenta que, mesmo com todas as limitações 

orçamentárias, o órgão segue com suas atividades. Por outro, continua buscando aperfeiçoar a 

questão da atividade de protocolo, fato recorrentemente citado desde o Relatório de Gestão 

2011 analisado. Esta questão alerta para a desconsideração das necessidades apontadas pelo 

órgão ou uma inadequação da instituição em como lidar com as questões política e 

gerencial. 
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QUADRO 73: Trecho 2 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“PROCESSOS: Produção e/ou disseminação de conhecimentos, procedimentos, boas 

práticas e normas técnicas. PRODUTOS: Normas, procedimentos, rotinas e boas 

práticas na área de gestão de documentos, processamento, preservação e acesso 

elaboradas e disseminadas. CLIENTES: Sociedade; instituições públicas no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado detentoras de arquivos que estabelecem acordo ou ajuste com o 

CONARQ”. 

20 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 

 

No quadro 73, consta um dos itens elencados nos macroprocessos finalísticos155 da 

instituição, dentre eles aqueles relacionados à gestão de documentos federais. Nele, o AN 

reconhece os atores para os quais deve se dedicar: “Sociedade; instituições públicas no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios”, o que não identificamos em relatórios 

anteriores com tal grau de detalhamento. Entendemos ser positiva a menção ao nicho para 

o qual atua, pois se pode empreender ações e estratégias e objetivos centrados no 

público-alvo, considerados suas peculiaridades, características e contextos. 

 

QUADRO 74: Trecho 3 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“META: Integração, coordenação e fiscalização das atividades de gestão de documentos de 

arquivo desenvolvidas pelos órgãos e entidades integrantes do SIGA” 
22 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 

 

No mesmo escopo de macroprocessos finalísticos (quadro 74), destacamos a menção à 

necessidade de fortalecer o SIGA, sistema estruturante do governo federal encabeçado pelo 

AN. Por outro lado, dado o número de órgãos do Executivo federal e das restrições 

orçamentárias sobre as quais o órgão vem passando, identificamos neste anseio forte 

tendência à não concretude, pois inferimos que não há condições e recursos (humanos e 

monetários) capazes de sustentar seu leque de ações. 

 

 

 

 

 
155 Compreendemos como macroprocessos finalísticos as ações e atividades relacionadas à missão da 

organização/instituição, e que efetivamente contribuem para o estabelecimento do valor público à sociedade. 
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QUADRO 75: Trecho 4 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“A consolidação da política nacional de arquivos, a orientação normativa do Conselho Nacional 

de Arquivos – CONARQ e a capacitação dos profissionais de órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal e do 

Sistema Nacional de Arquivos – SINAR possibilitam o cumprimento de suas 

responsabilidades legais perante a gestão de documentos, tendo em vista a função e o uso 

social dos arquivos. Busca-se, assim, garantir a visibilidade da administração pública e 

contribuir para solucionar questões como a inexistência de critérios técnicos para o tratamento 

de acervos, a ausência de padronização em procedimentos e na terminologia, a dispersão de 

acervos documentais, a tendência à terceirização das atividades arquivísticas e a carência 

quantitativa e qualitativa de recursos humanos nessa área”. 

23 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. (grifos nossos). 

 

Neste trecho do quadro 75, identifica-se mais uma vez que o AN reforça a existência 

de uma política nacional de arquivos.  

Entretanto, no escopo da função sociopolítica atribuída ao Arquivo Nacional, 

identificamos uma questão controversa do ponto de vista gerencial: a configuração do AN 

(Anexo H) frente aos pares CONARQ (Anexo I), SIGA (Anexo J) e SINAR.  

Esta configuração, na perspectiva de um gestor, denota uma certa confusão 

administrativo-estrutural pois, em que pese o primeiro (AN) seja partícipe – no caso do 

CONARQ – e órgão central de um sistema – no caso do SIGA, temos ainda a figura do 

SINAR (que tem o CONARQ como órgão gestor) – apontando-se, da leitura dos respectivos 

regimentos (conforme anexos indicados) um amplexo de atividades similares e uma 

sobreposição de funções (e conflitos de competência gerencial), o que, em nossa visão, pode 

atrapalhar a articulação em direção às possibilidades para uma implementação de 

políticas arquivísticas, em especial, aquelas destinadas à gestão de documentos federais 

essenciais à transparência das informações públicas. 
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QUADRO 76: Indicativos de conflito de competência  gerencial 

FIGURA 

GERENCIAL → 

ARQUIVO 

NACIONAL 

CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS 
SIGA SINAR 

FUNÇÃO 

PREVISTA NA 

LEGISLAÇÃO 

Art. 18 - Compete ao Arquivo 

Nacional a gestão e o 

recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo 

Poder Executivo Federal, bem 
como preservar e facultar o 

acesso aos documentos sob sua 

guarda, e acompanhar e 

implementar a política 

nacional de arquivos (Lei de 

Arquivos) 

Art. 26 - Fica criado o 

Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), 

órgão vinculado ao 

Arquivo Nacional, que 
definirá a política 

nacional de arquivos, 

como órgão central de um 

Sistema Nacional de 

Arquivos (SINAR) - (Lei 

de Arquivos). 

Art. 2º - O SIGA tem por 

finalidade: I - garantir ao 

cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração 

pública federal o acesso aos 

arquivos e às informações 

neles contidas, de forma ágil 

e segura, resguardados os 

aspectos de sigilo e as 

restrições legais (Decreto nº 

4.915/2003). 

Art. 10.  O SINAR tem 

por finalidade 

implementar a política 

nacional de arquivos 

públicos e privados, 
visando à gestão, à 

preservação e ao acesso 

aos documentos de 

arquivo (Regulamento 

da Lei de Arquivos) 

MISSÃO 

INSTITUCIONAL 

Implementar e acompanhar a 

política nacional de arquivos, 

definida pelo Conselho 
Nacional de Arquivos - 

CONARQ, por meio da gestão, 

do recolhimento, do tratamento 

técnico, da preservação e da 

divulgação do patrimônio 

documental do País, garantindo 

pleno acesso à informação, 

visando apoiar as decisões 
governamentais de caráter 

político-administrativo, o 

cidadão na defesa de seus 

direitos e de incentivar a 

produção de conhecimento 

científico e cultural. 

O Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ é 

um órgão colegiado, 
vinculado ao Arquivo 

Nacional do Ministério da 

Justiça e Segurança 

Pública que tem por 

finalidade definir a 

política nacional de 

arquivos públicos e 

privados, como órgão 
central de um Sistema 

Nacional de Arquivos, 

bem como exercer 

orientação normativa 

visando à gestão 

documental e à proteção 

especial aos documentos 

de arquivo. 

Garantir ao cidadão e aos 

órgãos e entidades da 

Administração Pública 
Federal, de forma ágil e 

segura, o acesso aos 

documentos de arquivo e às 

informações neles contidas, 

resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições 

administrativas ou legais 

(entre outras). 

O SINAR tem por 

finalidade implementar 

a política nacional de 
arquivos públicos e 

privados, visando à 

gestão, à preservação, e 

ao acesso aos 

documentos de arquivo. 

GESTOR MJ/AN ARQUIVO NACIONAL ARQUIVO NACIONAL CONARQ 

INTEGRANTES/ 

PARTÍCIPES 

Estrutura formal definida no 
regimento do órgão. 

Diretor do Arquivo 

Nacional; Representantes 

(do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário), 

Arquivos Estaduais e 

Municipais; Instituições de 

ensino e pesquisa – com 

titulares e suplentes) 

Diretor do Arquivo 

Nacional; Coordenador do 

SIGA; Representante do 

Sistema de Administração 

dos Recursos de Tecnologia 

da Informação – SISP;  

Representantes da 

Presidência, AGU, CGU e 
demais ministérios. 

Arquivo Nacional 

Arquivos dos Poderes 

Federais e Estaduais dos 

Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário 

Arquivos Municipais 

dos Poderes Executivo e 

Legislativo 

 

Fonte: sites do AN, SIGA, CONARQ e SINAR c/c Regimentos Interno. Elaborado pelo autor. (grifos nossos). 

 

Neste sentido, o quadro 76 acima traz indícios de um excesso de órgãos que 

tangenciam funções arquivísticas. A existência de dois sistemas (SIGA e SINAR), embora 

atendam previsões legais, cria uma configuração híbrida prejudicial dos pontos de vista 

político e gerencial, já que as estruturas congregam objetivos no lumiar do mesmo tema: a 

gestão arquivística. Da leitura da função legal do AN, tem-se: “[...] e acompanhar e 

implementar a política nacional de arquivos”. O SINAR (que tem por órgão central o 

CONARQ, que, por sua vez, tem por titular o Diretor do AN) possui a mesma função: “[...] 

implementar a política nacional de arquivos públicos e privados”.  

As missões se assemelham (ainda que com diferenças pontuais). A gestão acaba 

recaindo sobre o AN, mas este fica imerso num conjunto participativo (de função 

democrática), mas cujo modelo para a área arquivística denota desordem e inconsistência no 

âmbito administrativo-regimental. Por fim, no que diz respeito aos integrantes, tem-se outra 
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configuração um tanto quanto complicada, envolvendo um número grande de partícipes, o 

que pode atrapalhar o processo de decisão no escopo arquivístico. 

 

QUADRO 77: Trecho 5 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

 

 

29 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 

 

A partir do RDG 2013 em comento, conforme quadro 77, o AN, ao menos 

textualmente, registrou em seus relatórios articulações mais gerenciais e menos descritivas, 

como se comprova a partir da criação do mapa estratégico contido no quadro mencionado. A 

existência de um mapa estratégico por si só não traz garantias. Por outro lado, é uma 

representação gráfica que possibilita definir rumos, saindo de uma situação atual e 

direcionando-se a objetivos e conquistas futuras.  

É possível inferir, portanto, que se trata de uma articulação positiva, pois projeta 

de modo global os exercícios operacional156, tático157 e estratégico158 que o órgão deve 

 
156 Corresponde à base da organização, onde as ações de curto prazo são tomadas (servidores). 
157 Corresponde ao meio da pirâmide organizacional, onde as ações de médio prazo são tomadas, e cuja função é 

intermediar a operação ao nível estratégico (gerentes). 
158 Corresponde à alta direção de um órgão ou entidade (diretores, presidente). 
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percorrer para contemplar e realizar sua missão, além de atender a sua visão de futuro. 

Salientamos a definição da transparência, no segundo nível do mapa, como uma contribuição, 

o que, em nosso entendimento, envolve necessariamente que o órgão consiga dar conta de 

suas funções, em especial a gestão documental. 

 

QUADRO 78: Trecho 6 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

“Meta: Prédio construído, com moderna tecnologia aplicada à guarda e gestão de documentos 

produzidos e acumulados pela Administração Pública Federal” “Meta: Aprovar marcos legais 

para os Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática (SISP), Sistema de 

Serviços Gerais (SISG) e Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) da 

Administração Pública Federal”. 

31-32 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 

 

O quadro 78 aponta, por mais um ano, que o AN não conseguiu atingir a meta de 

construção de seu prédio, o que leva a crer ter tido cada vez mais impossibilitada sua ação 

sobre recolhimento de documentos federais e seu adequado armazenamento. Considerado o 

marco do RDG 2011, computava-se, até então, um triênio à espera de sua almejada 

ampliação, denotando seu pouco poder político e de gestão.  

 

QUADRO 79: Trecho 7 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Numa análise mais ampla do progresso alcançado em 2013 na consolidação da Política 

Nacional de Arquivos, cabe destacar a finalização pelo Conselho Nacional de Arquivos-

CONARQ do Projeto de Lei de altera dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, a 

chamada Lei de Arquivos. Esse Projeto de Lei dá maior independência do CONARQ para 

definir a Política Nacional de Arquivos, em consonância com o novo estatuto legal de 

acesso à informação pública e maior participação da sociedade civil na sua definição. Ao 

mesmo tempo, o Arquivo Nacional, como cabeça do Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivos – SIGA, da administração pública federal poderá concentrar-se nos aspectos 

técnicos da implementação de programas de gestão de documentos do Governo Federal, 

aumentando o âmbito de atuação do SIGA”. – SERIA O DECRETO QUE REGULAMENTA A 

LEI DE ARQUIVOS 

32 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. (grifos nossos). 

 

O quadro 79 menciona dar “[...] maior independência do CONARQ” na Política 

Nacional de Arquivos, deixando o Arquivo Nacional como o operador da gestão de 

documentos. A ideia de conselho é sempre positiva, pois o escopo de participação propicia a 

democratização das decisões.  
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No entanto, do ponto de vista gerencial, o afastamento do AN deveria ter outra 

configuração nesse aspecto, pois, ainda que coordene as ações arquivísticas no Executivo 

federal, como preceitua a Lei de Arquivos, por outro lado, esta última lhe encarrega de 

“acompanhar e implementar a política nacional de arquivos”, ou seja, é nesta instituição que 

deve estar a referência a esta política, que deve ter no CONARQ uma instância consultiva e 

participativa. A autonomia, portanto, devia ser do Arquivo Nacional, já que o CONARQ é 

uma instância colegiada e a estes deve obediência. 

 

QUADRO 80: Trecho 8 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Em 2013 foram prestadas 450 orientações técnicas a órgãos e entidades no que tange às 

atividades de identificação e classificação de documentos recebidos e expedidos, bem como às 

demais atividades de protocolo e sobre o funcionamento das unidades protocolizadoras 

existentes. Expectativas para o próximo período: Aprovação do novo Decreto do SIGA com 

a inclusão das atividades de protocolo, o que permitirá a aprovação das novas normativas no 

âmbito do SIGA” 

40 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. (grifos nossos). 

 

Com base no exposto no quadro 80, reitera-se que, por mais um ano, a questão do 

protocolo, defendida pelo Arquivo Nacional desde 2011, não é atendida. Esta situação aponta, 

em algum grau, para a desarticulação política do órgão, que não consegue se impor e suprir 

suas necessidades. Esta situação, diante da análise dos relatórios e do histórico do AN, pode 

ser observada também por outros aspectos. Por exemplo, a ocupação por um mesmo Diretor-

Geral, se, por um lado, representa a presença de um administrador de qualidade e com 

estabilidade político-gerencial, por outro, pode indicar desinteresse político administrativo 

pelo órgão. 

É verdade que há uma tradição em longevos ocupantes na titularidade do AN. 

Citamos, desde a criação do AN, aqueles que ultrapassaram mais de 10 anos na direção: Ciro 

Cândido Martins de Brito (1840-1857); Antonio Pereira Pinto (1860-1869); Joaquim Pires 

Machado Portela (1873-1898); João Alcides Bezerra Cavalcanti (1922-1938); Eugênio 

Vilhena de Morais (1938-1958); Raul do Rego Lima (1969-1980); Celina Vargas do Amaral 

Peixoto (1980-1990) e Jaime Antunes da Silva (1992-2016). Logo, observam-se grandes 

nomes do cenário arquivístico. 

Em relação aos últimos anos ora analisados, verifica-se, contudo, que a gestão não 

conseguiu iniciar projetos considerados estratégicos. Observa-se ainda que, de 2016 até o 

presente, sucederam-se sete diferentes diretores (o que também fragiliza o escopo 
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institucional do órgão)159, já que tanto o excessivo tempo de um mesmo postulante no cargo, 

quanto a alternância contínua, representam, em certa medida, problemas de ordem de gestão 

relacionadas à eventuais ações políticas e que podem gerar descontinuidade nas ações do 

órgão, cujas funções são caras ao acesso à informação e à transparência pública. 
 

QUADRO 81: Trecho 9 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

“META: APROVAR MARCOS LEGAIS PARA OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA (SISP), SISTEMA DE SERVIÇOS 

GERAIS (SISG) E SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO (SIGA) DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. META: APROVAR NORMATIVAS 

REGULADORAS DAS ATIVIDADES DE PROTOCOLO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL (PG 41) . META: PRÉDIO CONSTRUÍDO, COM MODERNA 

TECNOLOGIA APLICADA À GUARDA E GESTÃO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS E 

ACUMULADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (Projeto 

institucionalmente considerado de suma importância na implementação de programas de gestão 

e preservação de documentos públicos, entretanto, pela ausência de recursos orçamentários e 

financeiros a ele destinados o projeto foi adiado”. 

53-54 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 
 

O quadro 81, reedita metas previstas em relatórios anteriores, apontando, mais uma 

vez, o insucesso dos anseios da instituição no âmbito de melhorar sua atuação no escopo da 

infraestrutura necessária à gestão de documentos, postergada por mais um ano. 

 

QUADRO 82: Trecho 10 - RDG2013 

RDG2013 

TRECHO SELECIONADO Página 

“OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ. No Plano de Ação 

para 2014, estão incluídos, dentre outros: fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo – SIGA da Administração Pública Federal; melhorias na instrumentalização da instituição, 

com a reestruturação do Arquivo Nacional como Autarquia e criação de um plano de cargos e 

salários para os servidores; implantação de uma nova gestão na área de recursos humanos, com 

uma filosofia participativa e humanista, voltada para as competências individuais e organizacionais 

e para os resultados da instituição; desenvolvimento de projeto para a introdução de um Programa 

de Qualidade de Vida; promoção de investimentos para implantar um programa de manutenção 

predial permanente e a ampliação da área de guarda de acervos no Rio de Janeiro, com a 

expectativa de ampliação de recolhimentos de documentos federais a partir de campanha de 

estímulo à entrada de documentos na Instituição empreendida pelo Ministro de Estado da Justiça; 

aperfeiçoamento da capacidade de controle, tratamento e digitalização de documentos, em especial 

aqueles produzidos por unidades de inteligência durante o regime militar, para dar pronto 

atendimento às demandas dos pesquisadores e da Comissão Nacional da Verdade – CNV; 

reformulação do portal e dos sítios eletrônicos da instituição, uma vez que um instrumento eficaz 

de difusão de informações possibilita a ampla divulgação dos acervos, das pesquisas, dos serviços 

e das demais atividades e ações da instituição, beneficiando pesquisadores, acadêmicos e os 

cidadãos em geral, e garantindo a todos mais acesso à informação, com recursos de tecnologia da 

informação de inclusão e uso adequado das redes sociais”. 

101 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2013. 

 
159 ARQUIVO NACIONAL. Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/br/institucional/direcao-do-

arquivo-nacional. Acesso em: 2020. 
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O último quadro do RDG 2013 (82) revisita uma série de anseios do Arquivo Nacional 

já indicados em relatórios passados, como: fortalecimento do SIGA; reestruturação do 

AN; inserção do órgão como autarquia pública federal; menção à necessidade de 

carreiras, cargos e salários próprios aos seus servidores; melhoria e ampliação de sua 

área de guarda documental. 

Todos os pontos citados, que, em algum grau, indicam questões relevantes no escopo 

da missão do AN, não foram contemplados nos anos anteriores, embora precisem ser 

considerados e salientados como oportunidade para cumprimento de suas finalidades. Por 

outro lado, reforça-se o insucesso de suas ações no intento de investir em novos projetos 

considerados estratégicos no âmbito do RDG em análise e anteriores. 

 

4.4.4.4 Relatório de Gestão 2014 – dimensão documental 

 

QUADRO 83: Trecho 1 - RDG2014 

RDG2014 

TRECHO SELECIONADO Página 

“No âmbito da Gestão de Documentos Federais, a Equipe de Gestão de Documentos 

atendeu a 193 órgãos e entidades da Administração Pública Federal prestando orientação 

técnica no que diz respeito à elaboração, análise para aprovação e aplicação de códigos de 

classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, à 

elaboração e análise para aprovação de listagens de eliminação de documentos, ao 

acompanhamento dos trabalhos e atuação das Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos e ao tratamento de acervos produzidos e acumulados por órgãos e entidades 

extintos. Foram aprovadas 116 Listagens de Eliminação de Documentos e publicados 43 

Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no DOU, referentes às listagens de 

eliminação autorizadas pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional”. 

15 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2014. 

O quadro 83, primeiro do ano de 2014, apresenta que, embora com limitações 

orçamentárias, o órgão segue com suas atividades relativas à gestão de documentos, 

trabalhando na orientação técnica, aprovando códigos de classificação, aprovando solicitações 

para a eliminação de documentos e outras atividades afins. 

QUADRO 84: Trecho 2 - RDG2014 

RDG2014 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Ademais, foram compradas novas estanterias para a guarda de documentos: 3.929 metros 

lineares em sua sede (incluídos os arquivos deslizantes adquiridos em 2014 e ainda em fase 

de instalação) e 27.400 metros lineares na COREG” 

80 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2014. 
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No ano de 2014, tem-se o primeiro exercício no qual identificamos investimento 

efetivo, por meio da aplicação de recursos, para a área de gestão de documentos, com a 

compra de novas estanterias para a guarda documental. Louváveis esforços da instituição, 

mesmo que, conforme apontado na subseção que trata da dimensão orçamentária, tenhamos 

indicado que os investimentos em material permanente foram, em regra, insuficientes. 

 

QUADRO 85: Trecho 3 - RDG2014 

RDG2014 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), atuando como 

órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), por meio de suas Câmaras 

Técnicas e Câmaras Setoriais, desenvolveu pesquisas, estudos e contatos com 

organismos nacionais e internacionais para elaborar resoluções e recomendações sobre 

diferentes temas relativos a documentos digitais e não digitais. Após serem aprovadas 

pelo Plenário do Conarq, essas resoluções e recomendações tornam-se válidas para todos 

os órgãos e entidades integrantes do Sinar. O Plenário também foi responsável pela 

elaboração da minuta de projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, conforme sugestão da I Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ), e 

está atuando fortemente em uma campanha para viabilizar a criação de arquivos 

públicos municipais”. 

80 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2014. (grifos nossos). 

 

O quadro 85 aponta para uma expansão cada vez maior do papel do CONARQ, 

onde talvez se possam encontrar justificativas para o esvaziamento do interesse político 

pelo Arquivo Nacional, uma vez que a instância de decisão se centraliza no referido 

conselho. 

Este sentido é perceptível pela perspectiva da vinculação do AN, que já esteve 

diretamente ligada à Presidência da República e hoje figura no organograma do Ministério da 

Justiça. Mesmo que não tenhamos observado problemas, numa perspectiva de valorização 

institucional, nota-se, nesta alteração estrutural, que o órgão não é de interesse estratégico, já 

que, junto à Presidência, teria uma posição gerencial diferenciada, podendo, se a 

Administração quisesse, dar à instituição status de ministério e mais autonomia. 

Por conseguinte, compreendemos que, diante do papel do Arquivo Nacional 

(reiterado), o ideal seria que o mesmo fosse um órgão independente ou com um pouco mais 

de autonomia. Ressaltamos também a necessidade apontada na modificação da Lei de 

Arquivos, um instrumento legal (conforme subseção 4.2.4) que exige muita atenção em 

eventuais alterações. 
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QUADRO 86: Trecho 4 - RDG2014 

RDG2014 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

“Como órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos – SIGA, da administração 

pública federal, um dos subsistemas do Sinar, o Arquivo Nacional elaborou minuta de decreto, com 

as respectivas exposições de motivos e justificativas, para atualizar decreto de criação do SIGA, 

enquanto sistema estruturante do Governo que trata dos arquivos administrativos. As equipes 

técnicas do Arquivo Nacional também ajudaram a preparar normativas técnicas e instrumentos do 

SIGA, além de dar orientações e realizar visitas técnicas sobre gestão de documentos de interesse 

dos órgãos e entidades integrantes do Sistema. A instituição desenvolveu parcerias com 

organismos internacionais e órgãos e entidades federais integrantes do SIGA, em especial com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de auxiliar na elaboração e 

revisão das portarias que tratam dos Assentamentos Funcionais Digitais, isto é, procedimentos 

relativos à organização, digitalização e armazenamento dos assentamentos funcionais em meio 

digital e que adequam as normas arquivísticas relativas às atividades de protocolo, já defasadas, à 

realidade atual da administração pública federal, abordando não só os documentos não digitais, 

mas também os digitais. Como resultado dessa parceria com o Ministério do Planejamento, foram 

editadas, em 30 de dezembro de 2014, a Portaria Interministerial MJ/MP nº 2.320, que institui o 

Sistema Protocolo Integrado no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, o 

qual possibilita a interoperabilidade dos diferentes sistemas de protocolo e arquivo em uso nos 

órgãos e entidades públicos federais; e a MJ/MP nº 2.321, que define os procedimentos relativos à 

nova sistemática da utilização do Número Único de Protocolo (NUP) no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública federal e dá outras providências, além da portaria que define os 

procedimentos de protocolo, em vias de publicação. Todas as portarias são de uso obrigatório para 

os órgãos e entidades integrantes do SIGA”. 

80-81 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2014. 

 

O quadro 86 acima aponta mais uma vez a confusão organogrâmica que envolve AN, 

SIGA, SINAR e CONARQ, o que dificulta a compreensão sobre os papéis exercidos por cada 

um deles e os respectivos limites de competências. 

Por outro lado, verifica-se que o então Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), hoje Ministério da Economia, contou com o auxílio do Arquivo Nacional 

para a discussão sobre o assentamento funcional digital – digitalização de documentos dos 

servidores federais no âmbito da área de recursos humanos –, demonstrando, assim, a 

relevância do órgão para um assunto crescente no meio arquivístico: o contínuo processo de 

digitalização. 

QUADRO 87: Trecho 5 - RDG2014 

RDG2014 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Dando continuidade às ações desenvolvidas em 2014, no Plano de Ação para 2015 podemos 

destacar a/o: 

• Implementação do projeto financiado pelo BNDES que contempla ações de organização, 

descrição, conservação e digitalização de documentos dos fundos: Serviço de Censura de 

Diversões Públicas do Rio de Janeiro (SDCP); Divisão de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP); Serviço Nacional de Informações (SNI) e Agência Nacional, bem como 

aperfeiçoamento da infraestrutura de guarda do acervo de Obras Raras; 

• Ampliação do espaço para armazenamento lógico do acervo, gerando condições de guarda e 

preservação digital para os representantes digitais dos fundos do Arquivo Nacional; 

• Implantação de avançado Banco de Matrizes, com salas-cofre para guarda e preservação de 

102 
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documentos filmográficos, negativos fotográficos e microfilmes, que exigem condições 

especiais de estocagem visando a longevidade deste tipo de suporte de informação arquivística; 

• Fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA da Administração 

Pública Federal; 

• Melhoria na instrumentalização da instituição, com a reestruturação do Arquivo 

Nacional como Autarquia; 

• Criação de um plano de cargos e salários para os servidores; na linha de implementação de 

uma filosofia participativa e humanista na gestão de recursos humanos, voltada para as 

competências individuais e organizacionais e para os resultados da instituição e 

desenvolvimento de projeto para a introdução de um Programa de Qualidade de Vida; 

• Promoção de investimentos para implantar um programa de manutenção predial permanente e 

a ampliação da área de guarda de acervos no Rio de Janeiro, com a expectativa de 

ampliação de recolhimentos de documentos federais a partir de campanha de estímulo à 

entrada de documentos na Instituição empreendida pelo Ministro de Estado da Justiça; 

• Aperfeiçoamento da capacidade de controle, tratamento e digitalização de documentos, em 

especial aqueles produzidos por unidades de inteligência durante o regime militar, para dar 

pronto atendimento às demandas dos pesquisadores e da Comissão Nacional da Verdade – 

CNV; 

• Reformulação do portal e dos sítios eletrônicos da instituição, uma vez que um instrumento 

eficaz de difusão de informações possibilita a ampla divulgação dos acervos, das pesquisas, dos 

serviços e das demais atividades e ações da instituição, beneficiando pesquisadores, acadêmicos 

e os cidadãos em geral, e garantindo a todos mais acesso à informação, com recursos de 

tecnologia da informação de inclusão e uso adequado das redes sociais.” 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2014. (grifos nossos). 

 

Por fim, no âmbito do RDG 2014, reeditam-se temas expostos em relatórios anteriores 

em forma de planos de ação, isto é, conjunto de ações previstas que se almeja executar em um 

período pré-determinado, e que, até aquele momento, não haviam logrado êxito, visto que 

estão sendo repetidos no referido documento. 

Demonstra-se, neste escopo, que o AN tem legítimos desejos e expectativas sobre a 

melhoria de suas funções mas, política e gerencialmente, não é contemplado, denotando um 

espaço marginal, ainda que tenha uma função tão relevante no escopo da efetividade da 

transparência brasileira em seu papel de principal intermediário da gestão documental 

produzida pelo governo federal. 

 

4.4.4.5 Relatório de Gestão 2015 – dimensão documental 

 

QUADRO 88: Trecho 1 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Página 

“No âmbito do PO Gestão de Documentos Federais, atendeu a 149 órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, prestando 885 orientações técnicas. Sendo que a Equipe de 

Gestão de Documentos prestou 680 orientações no que diz respeito à elaboração, análise para 

aprovação e aplicação de códigos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo, à elaboração e análise para aprovação de listagens de eliminação de 

documentos, ao acompanhamento dos trabalhos e atuação das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos e ao tratamento de acervos produzidos e acumulados por órgãos e 

11 
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entidades extintos. Foram aprovadas 153 Listagens de Eliminação de Documentos e publicados 

51 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no DOU, referentes às listagens de 

eliminação autorizadas pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional, e a Equipe de Apoio à 

Coordenação do Siga realizou o monitoramento das atividades realizadas pelos 

Presidentes/Coordenadores das Subcomissões de Coordenação do SIGA dos Ministérios e 

órgãos equivalentes, em especial dos que recebem e dos que estão aptos a receber, pelo SIGA, a 

Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração pública 

federal– GSISTE; elaborou e atualizou a lista com 96 Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos, com base no art. 18, Decreto nº 4.073 de 3 de janeiro 2002, e 22 Comissões de 

Avaliação de Documentos Sigilosos de órgãos e entidades da administração pública federal, 

sempre com base nos seus respectivos atos de constituição e nomeação, incluindo meios de 

contato; houve 226 novos cadastrados no Cadastro Nacional dos Integrantes do SIGA, no 

período; elaboração de novo sítio eletrônico do SIGA com base na plataforma (Content 

Management System) gratuita Joomla!, visando maior acessibilidade, usabilidade e pleno 

atendimento às diretrizes do Governo eletrônico (e-GOV), cuja estrutura já está montada, 

estando em fase de transferência de conteúdo com as devidas adaptações; gerenciamento dos 

processos de inscrição e divulgação de 3 Cursos Básicos de Capacitação de Gestão de 

Documentos e 2 Oficinas de Classificação de Documentos, ministrados por técnicos do Arquivo 

Nacional nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília, onde foram capacitados 129 servidores de 99 

órgãos. Foram feitos 240 atendimentos a servidores e empregados públicos, em especial 

Membros da Comissão de Coordenação do SIGA e das Comissões Permanentes de Avaliação 

de Documentos e de Documentos Sigilosos de órgãos e entidades da administração pública 

federal integrantes do SIGA, versando sobre diferentes matérias no âmbito do SIGA. Sendo que 

a Equipe de Documentos Digitais atuou na gerência do Programa Permanente de Preservação e 

Acesso a Documentos Arquivísticos Digitais do Arquivo Nacional (AN Digital), especialmente 

na revisão da Política de Preservação Digital e no monitoramento da implantação das melhorias 

propostas no projeto de Modelagem de Processos do AN Digital. Realizou a capacitação de 69 

servidores integrantes do SIGA em gestão e preservação de documentos digitais. Prestou 89 

orientações técnicas em gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Analisou o 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI e colaborou com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão propondo melhorias com vistas à adequação do SEI aos procedimentos 

arquivísticos. Mediante a participação na Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

Conselho Nacional de Arquivos, desenvolveu estudos relativos à implantação de repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis. Participou do projeto internacional InterPARES Trust, de 

preservação de documentos arquivísticos digitais no contexto da internet. E, finalmente, a 

Equipe de Gestão de Documentos da Coordenação Regional no Distrito Federal prestou 116 

assistências técnicas”. 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015. 

 

No primeiro trecho acerca do RDG 2015, quadro 88, o AN relata sua atuação, mesmo 

diante de todos os limitadores. Não se poderia deixar de contemplar esta perspectiva, pois, 

embora possamos identificar limitações do ponto de vista da capacidade gerencial e política 

do órgão, devemos reconhecer que o documento analisado demonstra um esforço da 

instituição mesmo diante de tantos fatores obstaculizantes que a acometeram nos últimos 

anos, e em diferentes governos. 

QUADRO 89: Trecho 2 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Página 

“A gestão de documentos, coordenada pelo Arquivo Nacional no âmbito do Governo Federal, 

como órgão central do SIGA, é de fundamental importância para dar efetividade à LAI. Dessa 

forma, o acesso a informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos órgãos e entidades que o 

compõem fica resguardado, visando à transparência do Estado e a função social que os documentos 

22 
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de arquivo e as informações nele contidas têm que ter para garantir os direitos do cidadão e a 

produção de conhecimento. A informação, portanto, é um recurso estratégico para a boa 

gestão pública e a garantia dos direitos de cidadania. Constitucionalmente o acesso à 

informação é um direito do cidadão, e a sua gestão e acesso uma obrigação do Poder Público. 

Entende-se por gestão de documentos de arquivo o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. Desenvolver programas de gestão de documentos implica acompanhar 

todo o ciclo vital dos documentos produzidos pelos órgãos e entidades da administração 

pública, no exercício de suas funções, incluindo os arquivos das entidades de direito privado 

encarregadas de serviços públicos, por integrarem a categoria de arquivo de Estado. A 

prática permanente das atividades de gestão de documentos permitirá a produção racional 

dos documentos, a preservação dos documentos de valor permanente e a redução da massa 

documental produzida e acumulada, ao determinar quais documentos devem ser eliminados 

a curto, médio e longo prazos, resultando em eficiência e economia de tempo e espaço e na 

utilização racional de recursos humanos, materiais e financeiros”. 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015 (grifos nossos). 

 

Cabe frisar, neste trecho, quadro 89, a relevância atribuída à relação informação e 

gestão de documentos, conforme grifo. Logo, a defesa destas premissas de cooperação não 

parece ser efetiva, quer seja pela ausência de conduta ou condições políticas do órgão, quer 

seja pelas dificuldades em se gerir o escopo de documentos federais prejudicado pelo baixo 

orçamento e outras dificuldades que acometem as instituições pública brasileiras pelo não 

reconhecimento dos sucessivos governos centrais. 
 

QUADRO 90: Trecho 3 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, identifica os sistemas estruturados da Administração 

Pública Federal a partir do disposto no Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, dentre 

eles o SIGA, conforme explicitado em seu Artigo 15: 

I. de Planejamento e de Orçamento Federal;  

II. de Administração Financeira Federal;  

III. de Contabilidade Federal;  

IV. de Controle Interno do Poder Executivo Federal;  

V. de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG;  

VI. de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA;  

VII. de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC;  

VIII. de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP; e  

IX. de Serviços Gerais - SISG.” 

22-23 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015. (grifos nossos). 

 

No RDG 2015, o Arquivo Nacional identifica sua função como órgão central no 

escopo dos sistemas estruturantes (Apêndice L - sistemas estruturantes). Estes, segundo o site 

do governo federal do Brasil, são: “[...] os mecanismos de suporte (auxiliares) às atividades 
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desempenhadas pelos órgãos setoriais (unidades responsáveis em cada órgão ou entidade), 

sob a coordenação e supervisão de um órgão central”160.  

Eles compreendem os chamados órgãos centrais (uma instância que define normas, 

procedimentos e realiza a supervisão dos órgãos a ele vinculados) e setoriais/seccionais (áreas 

que executam as ações emanadas pelo órgão central do sistema). Os sistemas estruturantes 

possuem uma articulação vertical, do ponto de vista da decisão, que se reflete em instâncias 

horizontais.  

Ou seja, não se trata de definir regras para um órgão em si, mas para a área de um 

órgão que realiza atividades relativas àquele sistema. Por exemplo: o Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal (SIPEC) impõe aos serviços/instituições de Recursos Humanos, de 

diferentes órgãos, as mesmas práticas emanadas pelo órgão central (neste caso, o Ministério 

da Economia). Do mesmo modo, os serviços de arquivo, em diferentes instituições do 

Executivo, precisam acompanhar as decisões do órgão central em sua função, cuja titularidade 

é do Arquivo Nacional.  

Diferentemente do Ministério da Economia (extinto MPOG), que define questões 

relativas à política de pessoal no âmbito do SIPEC, o Arquivo Nacional não figura com a 

mesma potencialidade no âmbito de suas funções como órgão central do SIGA. Isso se 

comprova na medida que o ME é um ministério que ocupa o papel de órgão central.  

Já o AN é uma instituição subordinada a um ministério (Justiça, hoje), o que, do 

ponto de vista hierárquico, observamos como um escopo limitante para a execução de 

suas funções no referido sistema. É necessário, portanto, conceder mais autonomia ao 

Arquivo Nacional (o que o órgão também solicita quando reitera a necessidade de ser 

transformado em autarquia), mas, como depreendemos de diferentes relatórios até aqui 

analisados, isto não se concretiza por um evidente desinteresse político externo na questão e 

uma atuação ainda pouco articulada do AN na corrida por melhorias de sua gestão interna. 

 

QUADRO 91: Trecho 4 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Problemas encontrados: podemos destacar como principais empecilhos e ameaças o 

contingenciamento de recursos financeiros, a grande rotatividade dos servidores, que são 

treinados para a execução das atividades de gestão de documentos e que se deslocam para 

unidades administrativas para executar outros tipos de trabalho, e a superposição de 

competências que existe entre o SIGA e o SISG”. 

24 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015 (grifos nossos). 

 
160 Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/sistemas-

estruturadores. Acesso em: 2020. 
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No quadro 91, o Arquivo Nacional aponta três obstáculos às suas atividades: a) corte 

orçamentário, o que identificamos como algo habitual; b) alto turnover161 de servidores, 

apontando para uma defasagem nas ações destinadas aos recursos humanos do órgão, o que 

pode ser comprovado também pela dimensão funcional estudada na subseção 4.4.3; e c) a 

“superposição de competências” entre dois sistemas (SIGA, o qual encabeça, e SISG). 

Verifica-se, então, mais uma vez, a discussão sobre o fatiamento da atividade 

arquivística em diferentes sistemas estruturantes do governo, o que concordamos ser um 

problema, identificados conforme discussão no quadro 76, quando abordamos os conflitos 

gerenciais. 

No entanto, neste ponto, dedicamo-nos a discutir o conflito de competências. 

Entendemos que não é somente a relação SIGA x SISG que amplifica os problemas, mas, sim, 

a estrutura criada a partir das atividades exercidas pelo AN, pelo SIGA, pelo SINAR e pelo 

CONARQ, já que podemos perceber que existem atividades concorrentes entre estes órgãos, 

criando um espaço de conflitos pelo não aclaramento das funções de cada um deles, 

como depreendemos, subsidiariamente, da leitura dos regimentos que os constituem. 

Este imbróglio dificulta a mínima possibilidade de uma política arquivística efetiva, em 

especial no âmbito da gestão de documentos, processo central para a geração de informação. 

 

QUADRO 92: Trecho 5 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Ampliar espaço de armazenamento físico para o acervo da Administração Pública Federal com 

a adequação de dois depósitos/ano. O Arquivo Nacional tem sob sua guarda hoje 888 fundos 

documentais que somam cerca de 60 km de prateleiras. Deste montante, 60% dos fundos estão 

sob guarda da sede no Rio de Janeiro e o restante está armazenado na Coordenação Regional do 

Distrito Federal. Durante o ano de 2015, foi realizado o processo de aquisição de 211 módulos 

de estantes deslizantes para ampliação do espaço de armazenamento físico do acervo em 950 m, 

o que possibilitará armazenar 5.700 caixas de acervo”. 

66 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015 

 

Interessa salientar, deste quadro 92, conjugado com o visto em outros relatórios, a 

manutenção da mesma quilometragem documental nos últimos anos. No RDG 2011, 

constavam 57 km (página 19), no RDG 2012 (página 25) constavam 60 km e, em 2013, 

repetiu-se a citação a 60 km (página 41). No escopo da análise do ano em comento (2015), 

verifica-se a continuidade de 60 km (ou seja, entre 2012 e 2015, possivelmente nada se 

recolheu), sendo um reflexo da incapacidade orçamentária de investir nessa direção. Isso 

 
161 Rotatividade de pessoal: compreende as entradas e saídas de pessoas da organização/instituição/entidade. 
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reflete ainda que o recolhimento da documentação permanente tem sido inviabilizado pela 

própria expansão do AN e pela inexistência de capilaridade nacional (ou regional), como a 

Lei de Arquivo prevê ao Arquivo Nacional. Por outro lado, como aponta Jardim, “ainda que 

não possa recolher, é necessário estabelecer protocolos com os órgãos que deve supervisionar, 

pois configura uma atitude política relevante” (PPGMA, 2019). 

 

QUADRO 93: Trecho 6 - RDG2015 

RDG2015 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Meta: Prédio construído, com moderna tecnologia aplicada à guarda e gestão de documentos 

produzidos e acumulados pela Administração Pública Federal. Projeto institucionalmente 

considerado de suma importância na implementação de programas de gestão e preservação de 

documentos públicos, entretanto, pela ausência de recursos orçamentários e financeiros a ele 

destinados o projeto foi adiado para o próximo PPA”. 

70 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2015. 

 

Mais uma vez, segundo o quadro 93, último do documento expedido em 2015, o 

prédio torna-se meta (algo a ser alcançado), o que configura a dificuldade de expansão 

do AN nos últimos anos, inviabilizando recolhimento e procedimentos mais adequados na 

gestão de documentos do mais importante órgão arquivístico do país. 

 

4.4.4.6 Relatório de Gestão 2016 – dimensão documental 

 

QUADRO 94: Trecho 1 - RDG2016 

RDG2016 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

“Nas ações relativas à Gestão de Documentos, o Arquivo Nacional atendeu a 145 órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal e realizou 775 assistências técnicas, prestando 

orientação técnica no que diz respeito à elaboração, análise para aprovação e aplicação de códigos 

de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, à elaboração e 

análise para aprovação de listagens de eliminação de documentos, ao acompanhamento dos 

trabalhos e atuação das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos e ao tratamento de 

acervos produzidos e acumulados por órgãos e entidades extintos. Foram aprovadas 238 Listagens 

de Eliminação de Documentos e publicados 88 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos 

no DOU, referentes às listagens de eliminação autorizadas pelo Diretor-Geral do Arquivo 

Nacional. Em relação aos códigos de classificação e tabelas de temporalidade, totalizamos quatro 

aprovações para uso nas atividades-fim dos órgãos pertinentes. A Equipe de Apoio à 

Coordenação do SIGA realizou o monitoramento das atividades realizadas pelo 

Presidentes/Coordenadores das Subcomissões de Coordenação do SIGA dos Ministérios e 

órgãos equivalentes, em especial dos que recebem e dos que estão aptos a receber, pelo SIGA, 

a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração 

Pública Federal - GSISTE; realizou atualização permanente da lista de comissões permanentes 

de avaliação de documentos, com 120 comissões, com base no art. 18, Decreto nº 4.073 de 3 de 

janeiro de 2002, bem como da lista com 31 comissões permanentes de avaliação de documentos 

sigilosos, de acordo com o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamenta a Lei nº 

11-12 
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12.527, de 18 de novembro de 2011, sempre com base nos seus respectivos atos de constituição e 

nomeação, incluindo meios de contato; quanto ao Cadastro Nacional dos Integrantes do SIGA 

conta-se para o ano de 2016 um acréscimo de 311 novos registros; atualização permanente do novo 

sítio eletrônico do SIGA, de acordo com as diretrizes do Governo eletrônico (e-GOV), visando 

maior acessibilidade e usabilidade; gerenciamento dos processos de inscrição e divulgação de 2 

cursos de procedimentos de protocolo e 1 oficina de classificação de documentos de arquivo, 

ministrados por técnicos do Arquivo Nacional; 243 atendimentos a servidores e empregados 

públicos, em especial a Membros da Comissão de Coordenação do SIGA e das comissões 

permanentes de avaliação de documentos e das de documentos sigilosos de órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal integrantes do SIGA, versando sobre diferentes matérias no âmbito 

do SIGA. No que se refere à capacitação, os técnicos do Arquivo Nacional capacitaram cerca de 

344 servidores públicos em Cursos Básicos de Gestão de Documentos, Procedimentos de 

Protocolo e Classificação de Documentos de Arquivo. O Arquivo Nacional realizou, também, dois 

Cursos no Congresso Nacional de Arquivologia (CNA), capacitando 62 participantes”. 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2016. (grifos nossos). 

 

No quadro 94, no âmbito do RDG 2016, o Arquivo Nacional segue com suas funções. 

Neste ponto, destacamos a menção à GSISTE – Gratificação Temporária das Unidades dos 

Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal –, percebida por servidores 

efetivos que ocupem funções no órgãos centrais ou setoriais/seccionais, criada pela Lei nº 

11.356, de 19 de outubro de 2006. A norma prevê o fortalecimento do sistema, como um 

benefício às atividades desempenhadas pelos servidores em cada sistema que o integram. 

Por outro lado, é possível questionar a pertinência de recebimento de gratificação 

adicional para o exercício de sua função já prevista em concurso. Por outro lado, ao 

mesmo tempo em que a força de trabalho (como comprova a subseção 4.4.3) vem sendo 

reduzida, a valorização financeira passa a ser um recurso pertinente, mesmo quando 

eventualmente venha a ser aplicada para o exercício de funções inerentes ao cargo ocupado e 

desde que esteja em consonância com a legalidade e a moralidade administrativa, princípios 

constitucionais. 
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QUADRO 95: Trecho 2 - RDG2016 

RDG2016 

TRECHO SELECIONADO Página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2016. 

 

O quadro 95, último ponto de análise do RDG 2016, apresenta uma figura relevante, 

até então ausente nos demais documentos analisados. Trata-se do uso da análise SWOT, uma 

ferramenta de planejamento da gestão através da qual se pode identificar os atributos ou 

características da organização, em uma perspectiva interna, que proporcionam reconhecer 

suas forças (Strengths) e fraquezas (Weaknesses), bem como as influências advindas do 

contexto ambiental externo: oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). Criada por 

Albert Humphrey, a técnica identifica elementos antagônicos, permitindo que se tracem 

diferentes planos para o uso das forças e oportunidades, bem como meios de mitigação das 

fraquezas e ameaças que circundam a organização. Do ponto de vista do uso no RDG em 

análise, destacamos ser louvável, pois demonstra, em comparação aos RDGs anteriores, 

indicativos de busca por uma melhor profissionalização da gestão. 

Por outro lado, ao analisarmos os pontos identificados no instrumento do campo da 

Administração, identificamos elementos alarmantes no campo das fraquezas, dentre eles:  

 

• clima organizacional desfavorável; 

• inexistência de planejamento;  

• problemas na comunicação institucional, entre outros.  

 

Já no campo das ameaças a “pouca valorização do AN” é salientada pelo próprio 

órgão, corroborando outras análises já feitas aqui com a simples avaliação de metas repetidas 
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(o que denota insucesso em seu atingimento), orçamentos sequestrados (inviabilizando a 

atuação e investimento do órgão) e a explicitada “invisibilidade” do órgão quando, no atual 

cenário informacional, deveria ter posição equivalente à que a Controladoria-Geral da União 

ocupa no escopo do Executivo federal. 

Este empoderamento político é necessário, como ocorre, por exemplo, com o Arquivo 

Nacional americano, para onde cédulas eleitorais são destinadas para registro, atribuindo 

àquele órgão um papel central na sucessão eleitoral da maior economia do mundo. Ademais, 

esta função coloca a instituição norte-americana num patamar de importância que, até o 

presente, não se vislumbra na experiência arquivístico-institucional brasileira. 

Ou seja, isto não se apresenta no Brasil, visto que o nosso equivalente sofre com a 

ausência de interesse externo e sua incapacidade de se impor no cenário do qual devia 

ser protagonista e não coadjuvante. 

 

4.4.4.7 Relatório de Gestão 2017 – dimensão documental 

 

QUADRO 96: Trecho 1 - RDG2017 

RDG2017 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Nas ações relativas à Gestão de Documentos de Arquivo, é importante destacar as seguintes 

ações do Arquivo Nacional no âmbito do projeto “Desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA”: i) reformulação e atualização do sítio 

eletrônico; ii) realização de três reuniões da Comissão de Coordenação do SIGA – CCSIGA e 

criação do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) para revisão do seu Regimento Interno; iii) 

reestruturação e padronização do Relatório Trimestral e orientação técnica aos Presidentes das 

Subcomissões de Coordenação do SIGA; iv) elaboração de Portaria com o levantamento das 

atividades críticas para o funcionamento do SIGA publicada no março de 2018; v) levantamento 

de insumos para desenvolvimento de sistema informatizado (eSIGA) que dará suporte às 

atividades do SIGA; vi) início do diagnóstico do grau de desenvolvimento dos órgãos e 

entidades integrantes do SIGA em gestão de documentos de arquivos. O Arquivo Nacional 

contribuiu para a ampliação do acesso à informação atuando no acompanhamento e implantação 

de programas de gestão de documentos nos órgãos e entidades integrantes do SIGA, bem como 

no mapeamento da estrutura administrativa dos órgãos e entidades da administração pública 

federal. Além das mais de 820 orientações técnicas realizados no ano de 2017, o Arquivo 

Nacional esteve presente em 8 diferentes estados federativos, ora ministrando capacitações 

na área de gestão de documentos a 303 servidores públicos, ora realizando atendimento a 

145 órgãos e entidades da administração pública federal integrantes do SIGA, o que 

possibilitou a eliminação de, aproximadamente, 8.500 metros lineares de documentos”. 

8-9 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2017. (grifos nossos). 

 

O quadro 96, RDG 2017, apresenta as ações do órgão, que segue executando suas 

funções. Podemos destacar, contudo, um melhor discurso em relação ao seu papel como órgão 
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central do SIGA, apontando medidas que, em avaliação preliminar, ensejam uma 

liderança necessária neste escopo de sua atuação sistêmico gerencial. 

 

QUADRO 97: Trecho 2 - RDG2017 

RDG2017 

TRECHO SELECIONADO Página 

“As principais dificuldades. Em 2017, uma das dificuldades encontradas pelo Arquivo Nacional 

foi a descontinuidade no seu processo de planejamento estratégico em função das 

mudanças na gestão do órgão. Além disso, os bloqueios no orçamento aprovado na Lei 

Orçamentária Anual (LOA 2017), determinados pelo Decreto nº 9.018, de 30 de março de 

2017, prejudicaram o planejamento das ações finalísticas e de obras nas edificações. Os valores 

disponibilizados durante o ano foram utilizados para atender principalmente aos serviços 

continuados, tais como os serviços de manutenção preventiva e corretiva do conjunto 

arquitetônico tombado da União, dos elevadores e dos equipamentos do sistema de 

condicionamento de ar e de limpeza, conservação e asseio” 

10 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2017. (grifos nossos). 

 

Por outro lado, mesmo com seus esforços, o órgão mantém-se no limite de gastos, 

conforme quadro 97, tendo sido impactado por alterações em suas estratégias diante das 

mudanças de gestão do órgão e, como ocorre desde 2011, pelos bloqueios e cortes 

orçamentários que impossibilitam sua atuação. Destacamos que as ações da área finalística 

foram as mais prejudicadas, dentre elas a gestão de documentos federais, como reiterado nesta 

pesquisa, essencial à perspectiva do acesso e da transparência pública. 

 

QUADRO 98: Trecho 3 - RDG2017 

RDG2017 

TRECHO SELECIONADO Página 

“O Decreto nº 4.073, de 2002, corresponsabiliza os órgãos e entidades da Administração 

pública federal no processo de preservação dos documentos de valor permanente e 

evidencia a necessária organização dos arquivos correntes, nos órgãos e entidades da 

Administração pública federal, considerando a necessidade de avaliação e seleção da 

massa documental produzida e acumulada e determina que todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública constituam suas Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD), com a ‘responsabilidade de orientar e realizar o processo de 

análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de 

atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 

eliminação dos destituídos de valor’. A gestão de documentos, coordenada pelo Arquivo 

Nacional no âmbito do Governo Federal, como órgão central do SIGA, é de fundamental 

importância para dar efetividade à LAI. Dessa forma, o acesso a informações 

produzidas, recebidas e acumuladas pelos órgãos e entidades que o compõem fica 

resguardado, visando à transparência do Estado e à função social que os 

documentos de arquivo e as informações nele contidas têm que ter para garantir os 

direitos do cidadão e a produção de conhecimento. A informação, portanto, é um 

recurso estratégico para a boa gestão pública e a garantia dos direitos de cidadania. 

Constitucionalmente o acesso à informação é um direito do cidadão, e a sua gestão 

e acesso, uma obrigação do Poder Público. Entende-se por gestão de documentos de 

arquivo o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

18 
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de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 

corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. Desenvolver programas de gestão de documentos implica acompanhar 

todo o ciclo vital dos documentos produzidos pelos órgãos e entidades da administração 

pública, no exercício de suas funções, incluindo os arquivos das entidades de direito 

privado encarregadas de serviços públicos, por integrarem a categoria de arquivo de 

Estado. A prática permanente das atividades de gestão de documentos permitirá a 

produção racional dos documentos, a preservação dos documentos de valor permanente 

e a redução da massa documental produzida e acumulada, ao determinar quais 

documentos devem ser eliminados a curto, médio e longo prazos, resultando em 

eficiência e economia de tempo e espaço e na utilização racional de recursos humanos, 

materiais e financeiros”. 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2017. (grifos nossos). 

 

O relatório em análise, RDG 2017, quadro 98, aponta textualmente o valor que o 

órgão atribui à relação informação e gestão de documentos, adicionando ainda, neste texto, a 

relevância do arquivo permanente. 

Por outro lado, considerados os dificultadores apontados pelo documento, não é 

possível, com restrições de natureza orçamentária, proporcionar uma “ prática permanente das 

atividades de gestão de documentos”, inviabilizando o controle sobre a produção documental, 

necessária às boas práticas direcionadas também ao acesso e à transparência. 

 

4.4.4.8 Relatório de Gestão 2018 – dimensão documental 

 

QUADRO 99: Trecho 1 - RDG2018 

RDG2018 

TRECHO SELECIONADO Página 

“O Arquivo Nacional contribuiu para a ampliação do acesso à informação atuando no 

acompanhamento e implantação de programas de gestão de documentos de arquivo nos órgãos e 

entidades integrantes do SIGA, bem como no mapeamento da estrutura administrativa da 

Administração Pública Federal. Além de orientações técnicas prestadas a órgãos e entidades 

integrantes do SIGA no ano de 2018, o Arquivo Nacional realizou capacitação na área de gestão 

de documentos de servidores públicos federais e aprovou a eliminação de documentos 

arquivísticos da Administração Pública Federal. Os desafios do Arquivo Nacional para 

atingimento de melhores resultados em sua gestão estão associados ao aumento do grau de 

desenvolvimento em todos os órgãos e entidades integrantes do SIGA e à ampliação e 

modernização do acesso ao acervo arquivístico do Arquivo Nacional. Veem-se como ameaça a 

falta de prioridade dos órgãos e entidades integrantes do SIGA às atividades de gestão de 

documentos e a não aplicação dos normativos de gestão de documentos pelos órgãos e 

entidades integrantes do SIGA”. 

24-25 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2018. 

 

O RDG 2018, quadro 99, menciona pela primeira vez uma relação efetiva entre o AN 

e seu papel no acesso à informação. Por outro lado, o relatório, realizado conjuntamente ao 

ministério supervisor desde então (e não mais em separado como era antes), afirma que os 
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obstáculos do órgão se vinculam ao desenvolvimento dos demais órgãos da esfera federal e à 

modernização do acesso ao acervo, e ainda aponta a falta de prioridade dos serviços ou 

instituições arquivísticas por não aplicarem a gestão de documentos.  

Em contraposição, observamos através dos RDGs já analisados e, em especial, este 

último, que, em quase 10 anos, o Arquivo Nacional: não contou com a adequada valorização 

orçamentária; e não conseguiu, politicamente, resolver questões por ele próprio identificadas 

como gargalos (prédios, funções arquivísticas em atuação de outros sistemas), direcionando 

a responsabilidade a terceiros, o que não se comprova pelo acompanhamento meticuloso 

a partir do recorte histórico da análise. Se os órgãos não executam a GD, talvez isto ocorra 

porque o órgão central não possui uma atuação proativa junto a eles, quer seja por falta de 

infraestrutura, quer seja por falta da adequada gestão para cumprimento de sua missão 

institucional e seu esvaziamento político. 

 

QUADRO 100: Trecho 2 - RDG2018 

RDG2018 

TRECHO SELECIONADO Página 

“Nas ações relativas à Gestão de Documentos de Arquivo, o Arquivo Nacional contribuiu para a 

ampliação do acesso à informação atuando no acompanhamento e implantação de programas de 

gestão de documentos de arquivo nos órgãos e entidades integrantes do SIGA, bem como no 

mapeamento da estrutura administrativa da administração pública federal. Além de 1.724 

orientações técnicas prestadas a 187 órgãos e entidades integrantes do SIGA no ano de 2018 

(aumento de 110,2% e 29%, respectivamente, em comparação ao ano de 2017), o Arquivo 

Nacional realizou capacitação na área de gestão de documentos de 229 servidores públicos 

federais e aprovou a eliminação de 39.620 metros lineares de documentos arquivísticos da 

Administração Pública Federal (cerca de 277 milhões de páginas), o que representa um aumento 

de 198,8% em relação ao ano anterior. O Programa Permanente de Memória da Administração 

Pública Brasileira (MAPA) alcançou o total de 140.130 acessos ao portal e 12.260 acessos à 

base de dados que armazena informações sobre diversos órgãos da estrutura administrativa 

brasileira em diferentes períodos”. 

129 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2018. 

 

No relatório, o Arquivo Nacional detalha um pouco mais suas ações de GD, 

destacando sua atuação. Mas, o documento não menciona o recolhimento (evidente limitante), 

motivo pelo qual fizemos a consulta ao E-SIC (apêndice C) para melhor compreender essa 

perspectiva. Em resposta, o AN afirma que:  

 

No que se refere à Coordenação-Geral de Processamento Preservação do 

Acervo (COPRA), responsável pela custódia, processamento e preservação 

dos fundos documentais, entendemos que a capacidade de recolhimento está 

relacionada ao espaço disponível reservado a sua guarda permanente. O AN 

possui 45.748 metros lineares de acervo, em gênero textual, distribuídos 

em 12.650 m² de depósitos nas sedes do Rio de Janeiro e da Coordenação 
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Regional em Brasília. A capacidade total instalada em mobiliário para o 

acondicionamento desses conjuntos documentais (estantes fixas e 

arquivos deslizantes) é de 46.800 metros lineares (E-SIC, 
08850004377202091). 

 

Verifica-se, assim, da capacidade total instalada para a guarda permanente (46.800 

metros lineares), 97,75% (ou 45.748) já estão ocupadas, o que prova que a instituição não 

tem condições de receber novos documentos.  

Este panorama inviabiliza que a instituição cumpra seu papel legal e impede que a 

mesma atue como órgão receptor de arquivos de guarda permanente que, em muitos casos são 

registros da história da nação. Assim sendo, espera-se que, frente o quadro apresentado, ao 

menos a instituição crie meios de estabelecer protocolos com os órgãos integrantes da 

administração pública federal, que estão em posse de parte dos registros da memória do país. 
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QUADRO 101: Trecho 3 - RDG2018 

RDG2018 

TRECHO SELECIONADO Páginas 

 

 

 

138-139 

Fonte: Relatório de Gestão do Arquivo Nacional 2018. 
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Por fim, destacamos, no último quadro (101) em análise, que, a partir de 2018, o AN 

passou a indicar a “falta de prioridade” dos órgãos, a não “aplicação dos normativos” de 

gestão de documentos e, por fim, a necessidade de “ampliação da implantação de programas 

de gestão de documentos” no âmbito do SIGA. 

Contudo, não menciona os desafios que a própria administração impôs ao órgão, sejam 

eles por suas fraquezas ou ameaças político-gerenciais, quer seja pelo seu “não lugar” ou 

“invisibilidade” no cenário das ações arquivísticas, quer seja pela não contemplação, por parte 

governamental, de suas demandas ao longo dos quase 10 anos analisados nesta pesquisa. 

Estes são sinais claros da posição do órgão no cenário institucional do Executivo 

federal, que se traduzem em muitas limitações ao processo em favor da transparência pública. 

Cabe ainda salientar que, esta perspectiva, auferida a partir dos relatórios, vai além da 

análise dos relatórios de gestão, visto que o órgão possui outros núcleos de análise que podem 

ampliar e matizar os problemas de ordem gerencial, político, orçamentário e funcional 

apontador no decurso desta análise. 

Assim, após toda a hercúlea análise, conforme proposta metodológica, passamos à 

compilação final, na esfera do dispositivo “arquivístico-informacional”, ancorados nos 

relatórios de gestão expedidos pelo Arquivo Nacional do Brasil no período entre 2011 e 2018. 

Diante de todo o exposto, a incursão permitiu que identificássemos os seguintes 

pontos que tornam a transparência possível e aqueles que a limitam. Vejamos no quadro 

compilado a seguir: 

 

QUADRO 102: Identificação das possibilidades e limitações no escopo das informações 

disponibilizadas nos Relatórios de Gestão 2011-2018 do Arquivo Nacional pertinentes à função gestão 

de documentos do órgão. 

Função dos RDGs Relatam a realidade orçamentária, funcional e da missão institucional do órgão. 

Elementos que 

possibilitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Executa ações de gestão de documentos, mesmo diante de limitações; 

• Estabelece parcerias nacionais e internacionais; 

• Revisa instrumentos de GD como a Tabela de Temporalidade e Plano de 

Classificação; 

• Presta orientações técnicas aos órgãos, ainda que com baixa abrangência; 

• Realiza eventos (seminários, semanas) sobre a temática de GD; 

• Possibilita a capacitação de servidores, ainda que em número aquém do 

necessário para o cumprimento de sua missão; 

• Tem iniciado certa profissionalização da gestão com a adoção de conceitos 

como “mapas estratégicos” e “macroprocessos finalísticos”; 

• Aprova, no âmbito da GD, solicitações de eliminações, conforme obrigação 

legal; 

• Aprova códigos de classificação; 

• Conseguiu investir em novas estanterias; 

• Auxiliou ao extinto MPOG para a implantação do Assentamento Funcional 

Digital - AFD; 
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• Reconhece a relação informação x gestão de documentos como meios para o 

acesso e a transparência; 

• É órgão central do SIGA; 

• Utiliza a GSISTE como meio de redução do turnover e para a cessão de 

servidores de outros órgãos. 

Elementos que 

limitam a 

efetividade da 

transparência 

pública. 

• Incapacidade político-gerencial em sua articulação; 

• Sucessivos projetos que garantiriam melhor a função de gestão de 

documentos inviabilizados; 

• Sem autonomia, ainda que pleiteie tornar-se uma autarquia; 

• Não possui plano de cargos e salários compatíveis com suas funções; 

• Não tem capilaridade nacional/regional; 

• Não possui condições para recolhimento em sua área de guarda; 

• Passa por constantes cortes orçamentários, em diferentes governos; 

• Baixo apoio na área de GD a servidores de outros órgãos por falta de 

capacidade; 

• Metas fracassadas; 

• Orçamento extrapolado por despesas de rotina e pessoal; 

• Priorização de outras áreas e não à gestão de documentos; 

• Incapacidade latente de investir e de se expandir; 

• Sobreposto, em suas funções na confusão organogrâmico-gerencial, com 

CONARQ, SIGA e SINAR; 

• Esvaziamento político (saída da Presidência para o MJ foi um sinal); 

• Ocupa espaço marginal na esfera da gestão federal; 

• Baixo número de servidores na Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos; 

• Não realiza recolhimento de documento arquivístico permanente; 

• Não estabelece protocolos com as instituições/serviços arquivísticos federais  

para adequada guarda dos documentos permanentes que deveriam estar em 

sua posse; 

• Pagamento de gratificação (GSISTE) para exercício de função inerente ao 

cargo; 

• Baixo clima organizacional; 

• Inadequada comunicação empresarial; 

• Infraestrutura limitada; 

• Capacidade insuficiente de exercer suas funções; 

• Planejamento é um premissa recente; 

• Baixa visibilidade; 

• Pouca segurança (entendemos em relação aos seus documentos e ao 

adequado acondicionamento dos mesmos). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Encerrados, nesta última subseção, todos os pontos definidos na seção metodológica, 

desdobraremos os apontamentos levantados ao longo de toda a seção 4 – onde paulatinamente 

revisamos importantes normativos do escopo legal brasileiro, analisemos os painéis de acesso 

à informação gerenciados pela poder Executivo e, por fim,  apontamos as dimensões acerca 

do mais importante arquivo público do país –, na seção de discussão e resultados, 

apresentando os impactos da relação entre as possibilidades e limitações pontuadas no escopo 

da efetividades da transparência pública no Brasil. 
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5 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: ENTRE POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

Nesta última seção nos dedicamos a apresentar, comentar e interpretar os dados 

apontados ao longo da incursão metodológica. Na oportunidade, testaremos nosso pressuposto 

de pesquisa. Ademais, conforme explicitado na introdução, na subseção 1.1 deste trabalho, e 

pontuado na descrição metodológica, utilizaremos parte do conceito de sistema e rede para 

discutir as questões e, por fim, determinar nossos resultados.  

Nesse sentido, analisaremos cada dispositivo em separado (respeitado seu sistema) e, 

por último, em conjunto (numa perspectiva de discussão integrada, em rede), determinando 

através desses contornos, nossos achados de pesquisa, e buscando em especial:  

 

a) responder ao seguinte problema de pesquisa: “[...] em que medida a esfera 

Federal vem possibilitando, com foco na efetividade, “dispositivos de acesso à informação” à 

sociedade?” 

 

b) confirmar ou não nosso pressuposto: “[...] o interesse no acesso à informação no 

Brasil se aproxima mais de uma resposta política do que a uma preocupação genuína com o 

zelo pela transparência das informações públicas e isto se reflete nas possibilidades e 

limitações de atuação dos diferentes “dispositivos de acesso à informação”, cuja capacidade 

de contribuir para a transparência governamental fica esvaziada e mitigada”. 

 

c) ratificar ou refutar a tese defendida: “A existência de uma limitada efetividade 

da transparência das informações públicas, ainda que, a infraestrutura de acesso à disposição 

da administração do executivo federal, aparente favorecê-la. Defendemos a existência de 

fatores de ordem conceitual, gerencial, política e social que limitam a capacidade de se 

garantir a transparência das informações públicas no Brasil, quando analisados criticamente 

os recursos informacionais definidos pelo Estado. Dentre tais recursos, as normas de acesso, 

os painéis informativos de governo e a gestão dos arquivos, os quais não estão aptos a 

sustentar um processo que assegure a difusão da informação para a sociedade, nos 

possibilitam evidenciar a situação de opacidade persistente que frustra a efetividade do 

processo de transparência pública nos moldes brasileiros”. 
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 É oportuno destacar que as etapas deste trabalho e sua correlação estão explicitadas 

nos Apêndices “G”, “H” e “I” (procedimentos metodológicos) e sistematizada no conjunto da 

pesquisa pelo disposto no Apêndice “M”. Sobre este último, temos a explicitação entre cada 

capítulo teórico e os respectivos objetivos empreendidos por esta investigação no âmbito da 

Ciência da Informação.  

Assim sendo, iremos interpretar os diferentes elementos encontrados no âmbito da 

seção 4, quando do confronto entre as possibilidades e limitações oriundas de nossa análise, 

correlacionando-os com a discussão teórica das seções 1, 2 e 3 da pesquisa fazendo referência 

aos autores que utilizamos, a partir de nossa interpretação dos dados. 

É oportuno destacar como o conceito sistêmico (MOTTA e VASCONCELOS, 2008) 

contribuiu para este ponto da pesquisa e como ele se vincula ao conceito de “Dispositivo de 

Acesso à Informação”, ora proposto nesta tese. 

Conforme mencionamos na subseção 2.3, “Dispositivo de Acesso à Informação” “é 

um agente a ser acionado para a demanda de informação e, ao se recorrer a ele, o mesmo tem 

que estar pronto (em condições) para promover o acesso e garantir a transparência”. (SILVA, 

2020).  

Como analogia, exemplificamos com o uso de um smartphone: ao darmos um clique 

num determinado aplicativo, esta ação faz com que todo o sistema do aparelho se articule 

para disponibilizar o conteúdo do app, trazendo o conjunto de ferramentais, dados e 

informações presentes nele. Mas, isto, só é possível se há o correto funcionamento desse 

aplicativo e se este está instrumentalizado (memória suficiente, por exemplo) para atender ao 

solicitado na ação empreendida pelo usuário. 

 É nesse mesmo sentido que se estabelece a relação entre “dispositivo de acesso à 

informação” e “Sistema”. Ao acionar qualquer objeto do dispositivo “legal-informacional” 

(constituição, leis, decretos), este deve estar em condições para inicializar uma série de ações, 

cuja articulação passa, necessariamente, por uma “entrada” (um pedido ou busca), um 

“processamento” (a execução, a compreensão) e uma “saída” (resultado, a identificação de 

direitos nestes caso), podendo ainda, diante de algum problema, apontar a impossibilidade ou 

erros como “feedback” (o retorno, um erro, algo a ser aperfeiçoado).  

É esta a ideia que entendemos se aplicar aos “dispositivos de acesso à informação” e 

seus desdobramentos, abrangendo ainda o “tecnológico-informacional” e o “arquivístico-

informacional”), no mesmo sentido do exemplo supramencionado. 

Isto é, ao acionarmos a legislação de acesso à informação (por um dispositivo), o 

retorno precisa responder aos anseios do usuários (neste caso, a sociedade, o cidadão). Na 
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mesma medida, ao acionarmos as tecnologias de acesso à informação, o retorno precisa 

atender aos anseios dos interessados e sua funcionalidade precisa responder ao que o recurso 

se propõe. Sob a mesma lógica, ao acionarmos as instituições arquivísticas, estas precisam 

estar em condições de prover um funcionamento sistêmico que culmina no acesso à 

informação e, logo, corrobora para que as ações de acesso à informação viabilizem parte do 

processo que pode qualificar a transparência pública a nível federal. 

A questão passa, portanto, em saber se estes estão com seus sistemas possibilitando o 

retorno almejado, o que foi possível compreender a partir dos levantamentos realizados na 

seção metodológica e embasados pelos autores que nos antecederam na discussão sobre o 

acesso à informação até aqui. 

 

5.1 Discussão Sistêmica do Dispositivo “Legal-Informacional” 

 

No âmbito do “dispositivo de acesso à informação” de origem “legal-informacional”, a 

partir do conceito de sistema, compreendemos a “entrada” como sendo a legislação 

disponibilizada pelo poder público como instrumento que traz as garantias formais do acesso 

à informação. 

 

Figura 41: Dispositivo “Legal-Informacional” como Sistema 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A figura 41, aplicável a esta pesquisa, apresenta a entrada do sistema (a legislação 

analisada), seu processamento no âmbito das possibilidades e limitações auferidas nos 

quadros da seção 4.2 e, portanto, agora indicamos a saída (o resultado) e apontamos eventuais 

feedbacks. 

 A análise da legislação desta pesquisa, nos aponta, com base na amostra adotada, que 

o país possui uma estrutura normativa robusta, que pode proporcionar garantias explícitas aos 

direitos relativos ao acesso à informação.  

Dentre elas, demarcamos uma constituição com premissas sólidas de direitos 

humanos, em consonância com a Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948) e 

com inclinação ao acesso à informação; uma legislação que estabelece a premissa do 

planejamento aos gestores públicos (e, em especial, aos agentes políticos) no direcionamento 

à responsabilidade fiscal (BRASIL, 2000) e, por conseguinte, a oportunização da 

transparência de seus atos perante o conjunto social. 

Apresenta-se, em nossa avaliação qualitativa, a existência de uma legislação 

arquivística consolidada que fortalece às reflexões críticas dos autores da área como 

OLIVEIRA (2015, 2016, 2017, 2018); JARDIM (1999, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019) e 

RODRIGUES (2010, 2013,2016) acerca de elementos essenciais à transparência, dentre eles a 

relevância do arquivo público e sua função no âmbito da gestão de documentos e do acesso. 

As normas trazem ainda princípios jurídicos que instrumentalizam o cidadão no acesso 

e na busca por ter seus dados de acordo com os fatos que lhes são imputados (BRASIL, 

1997); uma lei de acesso à informação com elementos que possibilitam a efetividade da 

transparência, entre eles: transparência ativa, transparência passiva, definição da amplitude e 

qualidade da informação; possibilidade de uso de instâncias recursais em eventuais 

frustrações ao seu direito, entre outros (BRASIL, 2011; CANHADAS, 2018; SALGADO, 

2015);  

Os instrumentos legais analisados aportam normativos direcionados à proteção dos 

usuários dos serviços públicos, que são atores relevantes no processo de construção de 

melhoria da atividade pública, dentre eles aqueles de cunho informacional (MALIN, 2013, 

JARDIM, SILVA, NHARRELUGA, 2009). 

 A legislação analisada direciona ainda as ações do poder público para a necessária 

criação de meios tecnológicos para o acesso, atendendo ao imperativo da governança da 

tecnologia da informação (Schwab, 2018; Akabane, 2012); enfatiza ações destinadas aos 

dados abertos, corroborando com a transparência pública das informações nos termos e 

premissas constitucionais e do escopo internacional (RODRIGUES, 2016; BRASIL, 1988; 
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OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL, 2020); e por fim, se traduz em contornos 

mínimos direcionados à necessária discussão da governança pública da informação (JARDIM, 

2018, ZORZAL, 2015; BRASIL, 2017). 

 Por outro lado, o conjunto normativo denota que o dispositivo “legal-informacional”, 

como um sistema, precisa de algumas correções. 

Uma delas é a necessidade da transparência figurar no texto da Constituição como um 

marco seguro, atribuindo ao conceito a importância e o valor determinado pela literatura, em 

especial por entendermos que este, no escopo dos eventuais riscos à democracia, que convive 

em espaço de “lutas, pressões, demandas e respostas”, conforme apontou BERRONES 

(2016), e em um espaço de “resistência” política (FOX, HAIGHT, PALMER-RUBIN, 2011), 

necessita estar assegurada em um instrumento legal cuja alteração precisa necessariamente de 

uma maioria, no mínimo, qualificada. Assim, evita-se que a alternância dos executivos de 

Estado (o governo) não coloque em risco premissas que são estruturantes de uma democracia 

representativa e que propiciam a separação entre o interesse do poder político e as ações em 

favor do interesse público. 

No mesmo sentido, conforme menciona OLIVEIRA (2014), quando destaca que o 

“empoderamento dos arquivos também é o empoderamento do cidadão”, esta última 

instituição necessita ter assento constitucional – o que não ocorre, já que nem citado o arquivo 

público o é na CRFB/1988 –, ajudando-lhe a ter possibilitado o necessário reconhecimento 

diante de suas funções para a gestão das informações públicas do Estado brasileiro e 

fortalecendo-as para que se evite, legal e politicamente, a marginalização dessas instituições 

com tal relevância para a efetividade da transparência. 

Sobre esta mesma discussão, é oportuna uma revisão da lei de arquivos para que a 

função arquivística, na concepção do papel exercido pelo Arquivo Nacional, possa trabalhar 

todas as suas potencialidades sem conflitos de ordem gerencial que mitigam o poder político 

da instituição, reduzindo sua capacidade de atuar em um processo destinado a garantir o 

acesso à informação, que é considerado, pela literatura, elemento de “largo alcance social” 

(JARDIM, 1999). 

Por este alcance, do ponto de vista da LAI, observa-se a necessária vigilância sobre a 

classificação de documentos em graus de sigilos, pois é neste ponto que a intenção dos 

governantes pode não estar em consonância com a finalidade pública, limitando a 

transparência e proporcionando a opacidade, pois, conforme apontamos, algumas ações de 

cunho político podem definir este processo, corroborando para a “assimetria informacional” 
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(BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015) e indicando um Estado informacional “ilusório”, como 

mencionou BOURDIEU (2014).  

Além disso, a inexistência de um papel explicito do Arquivo Nacional, no âmbito da 

LAI, indica a periferização dessa instituição e o empoderamento da Controladoria-Geral da 

União. Esta dicotomia entre os papéis do AN e da CGU margeia ainda a visão de um Estado 

que busca a transparência na visão orçamentária-financeira (Lustosa, 2006; PDRAE, 1995) e 

de pouco interesse com relação ao papel do documento como meio de prova.  

Logo, denota-se que se desconhece a importância do Arquivo Nacional (e demais 

arquivos) no escopo do processo do acesso informacional que, como os demais arquivos 

públicos de outras esferas, deveriam ter, no Brasil, papel central na discussão sobre 

transparência em função de seu papel para a garantia das ações de acesso aos usuários e a 

promoção do documento como fonte de informação (MENNE-HARITZ, 2001; HERRERA, 

2013; SOUSA, 2013; JARDIM, 2014; OLIVEIRA, 2018). Agrega-se ainda a não 

compreensão sobre a gestão de documentos públicos nesse debate e as questões que envolvem 

o arquivo corrente (principal lócus para o subsídio da informação estatal), conforme 

apontaram ROUSSEAU E COUTURE (1994). 

No âmbito dos serviços públicos, com foco nos usuários ou cidadãos, tem-se 

identificada a inviabilização de atendimento, pois na medida em que se exige uma melhoria 

na prestação da atividade da gestão pública (BRASIL, 2017), observa-se, em direcionamento 

oposto, o esvaziamento das capacidades das instituições de cumprirem o mínimo, como 

abordamos em relação a própria Controladoria-Geral da União (OLIVEIRA E SILVA, 2018) 

e ao Arquivo Nacional (RDGs, 2011-2018) que, em âmbito informacional, têm frustradas 

suas ações, representando uma síntese amostral que aparenta se estender à realidade do Estado 

brasileiro e de suas demais instituições 

Sinalizamos ainda o imperativo tecnológico, no âmbito do acesso à informação, 

quando se criara o Portal da Transparência por meio de um Decreto Executivo (BRASIL, 

2005), sem a existência de uma lei que oportunizasse e determinasse a dimensão do acesso 

(BRASIL, 2011), ou sem o uso do aporte de instituições com missão informacional 

(ARQUIVO NACIONAL, 2019).  

Além disso, conforme verificou-se no decurso do trabalho, há uma noção muito 

determinada a prestação de contas quantitativa e menos qualitativa, o que se observa no 

Decreto do Portal da Transparência (e atualmente, no mesmo sentido, nos portais de acesso). 

Mas, como apontara LUSTOSA (2006), este enfoque tem sua importância, mas não corrobora 

efetivamente para o “interesse do cidadão enquanto consumidor”, nas palavras daquele autor. 
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Interessa ainda salientar o exacerbar das funções da CGU , que atua no âmbito da LAI, 

dos Dados Abertos, das Ouvidorias, das Correições, da Integridade e outros elementos que 

estruturam a concepção de transparência brasileira e foram sinalizados ao longo da pesquisa. 

 Porém, ainda que tenha expertise, sua não autonomia (como ocorre no México (IFAI, 

2020) e no Reino Unido (ICO, 2020), e sua dedicação a métricas mais quantitativas 

(processos de auditoria), frustram as possibilidades de um sistema de transparência com o 

respaldo da dimensão legal analisada e com um viés qualitativo tão imprescindível. 

 Por fim, com relação a governança (BRASIL, 2017), observamos a ampliação do 

tema, embora tenha se constituído como decreto (que pode facilmente ser revogado) e cujos 

pressupostos aparentam não se sustentar no âmbito estatal, pois está circunscrito ao nível de 

governo e não ao nível de Estado. Ademais, destacamos que a própria constituição do 

normativo sobre governança não teve sua origem por um anseio do Poder Executivo, mas sim 

por um alerta oriundo de instituição vinculada ao Poder Legislativo. 

 Assim, compreendemos que, do ponto de vista legal, o principal insumo para a 

pavimentação informacional existe no país. Porém, na análise de seu processamento, 

percebemos algumas lacunas que, em geral, se relacionam com a necessidade de 

fortalecimento do conceito de transparência como uma prerrogativa que possa ser assegurada 

no conjunto de normas mas, também, que contemple seu sentido atrelado a uma perspectiva 

realista para sua efetividade, o que pode ocorrer com o recrudescimento do sentido de acesso 

à informação no país no âmbito de seu arcabouço jurídico-legal. 

 

5.2 Discussão Sistêmica do Dispositivo “Tecnológico-Informacional” 

 

Com relação ao “dispositivo de acesso à informação” de origem “tecnológico-

informacional”, a partir do conceito de sistema, compreendemos a “entrada” como sendo o 

conjunto de painéis de dados ofertados pela CGU como instrumento que possibilita 

verificarmos os serviços de acesso à informação disponibilizados e como este tem sido 

aplicado, como amostra, na estratégia digital do Poder Executivo. 
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Figura 42: Dispositivo “Tecnológico-Informacional” como Sistema 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A figura 42, aplicável a esta pesquisa, apresenta a entrada do sistema (painéis da CGU 

analisados), seu processamento no âmbito das possibilidades e limitações auferidas nos 

quadros da seção 4.3 e, portanto, agora indicamos a saída (o resultado) e apontamos o 

feedback, ancorados na teoria proposta nesta investigação. 

A análise da tecnologia nesta pesquisa, no âmbito do “dispositivo de acesso à 

informação” denominado “tecnológico-informacional”, com base na incursão pelos sites-

painéis da CGU, aponta que o país possui uma boa estrutura de páginas eletrônicas com 

direcionamento ao acesso, que acompanharam as iniciativas dos anos 2000 a partir do portal 

da transparência, sendo ainda possível identificar uma configuração inteligente, com oferta de 

design gráfico e intuitivo, com adequada atualização dos dados e bons recursos de pesquisa, 

atendendo, nesse contexto, a governança de tecnologia da informação pregada por 

AKABANE (2012) e SCHWAB (2018). 

No entanto, algumas questões foram frustradas na perspectiva tecnológica-

informacional. Não em relação a qualificação do layout ou da proposta de serviço dos 

mesmos (com exceção do Painel COVID-19), mas no que tange ao escopo de dados que nos 

foram proporcionados na pesquisa. Passamos, assim, a discuti-los. 

Ficou evidente, quando compulsamos os painéis, que existe uma desigualdade latente 

no acesso informacional do país, explicitando uma concentração regional, de nicho 

profissional e de escolaridade. Ou seja, ao concentrar os pedidos de acesso no sudeste, entre 
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pessoas com profissões formais e com alto desenvolvimento educacional, verificamos indícios 

de uma sociedade segregadora (inclusive no aspecto informacional), pois não se proporciona 

meios efetivos para garantir a plenitude dos direitos e a justiça nesse aspecto e, assim, se 

frustram os conceitos de democracia (OEA, 1951; WOOD, 1995; BOBBIO, MATTEUCCI E 

PASQUINO, 1998; BOBBIO, 1999; BAUMAN E BORDONI, 2016 ) e, por extensão, de 

cidadania (MONDAINI, 2018). 

 Isto tem muita relação com o papel do capitalismo, cuja face pouco louvável foi alvo 

de estudiosos como HARVEY (2013), BOURDIEU (1998) e POULANTZAS (2000). Temos, 

portanto, que considerar que uma transparência das informações públicas envolve, 

necessariamente, uma melhor distribuição dos acessos à informação, mas também do universo 

social, como melhor educação e melhores oportunidades de desenvolvimento humanos. 

Além disso, observamos nos painéis, em especial naquele dedicado ao cumprimento 

da “Lei de Acesso à Informação”, muita informação quantitativa, mas pouca de natureza 

qualitativa, corroborando com um Estado ainda muito racional no que diz respeito à 

transparência. Além disso, tem frustrado qualquer expectativa de transparência o fato das 

instituições, conforme painel de monitoramento de Dados Abertos, não elaborarem seus 

PDAs, pois estes são elementos chave para a transparência ativa, requisito essencial para a 

efetividade da mesma (RODRIGUES, 2016; OPEN KNOWLEDGE INTERNACIONAL, 

2018). 

Identificamos ainda a presença de elementos que impactam a integridade dos órgãos 

(CGU, 2018), dentre eles: a não valorização do levantamento de riscos, os índices de não 

cumprimento das ações internas de combate ao nepotismo; e os conflitos de interesses, 

frustrando assim a legislação em referência e abrindo caminho para práticas que não 

coadunam com a moralidade pública e, por isto, afrontando a efetividade da transparência 

pública.  

Verificamos, portanto, que mesmo estando na segunda década do século XX, as 

práticas patrimonialistas (TORRES, 2004; HOLANDA, 2017)  ainda resistem nas instituições 

do Estado o que, ao nosso entender, corroboram para as assimetrias informacionais 

decorrentes da não compreensão do papel das mesmas (BAIRRA, SILVA E ALVES, 2007; 

ZORZAL, 2015). 

Esse elementos, também  denotam que a governança pública da informação não tem se 

sustentado pelos princípios que são decorrentes do conceito, conforme aprendemos a partir de 

instituições como o IBGC (2009) e o TCU (2014), bem como por pesquisa empreendida por 

ZORZAL (2015). 
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Convergimos ainda que a Administração não vem respondendo às manifestações a ela 

demandas em tempo hábil, inviabilizando que a adequada prestação de serviços ao usuário, 

exigida normativamente (BRASIL, 2017), não se configure como efetiva, o que demonstra 

certa despreocupação da gestão, mesmo que os dados apontem para o não cumprimento de 

uma tarefa de sua competência. Ao não dar uma resposta satisfatória no bojo de sua prestação 

de serviço informacional, frustra-se, mais uma vez a transparência, que leva ao cidadão a ter 

certa incredulidade nos serviços públicos e em seus atos, em especial no acesso aos dados e 

conteúdos informacionais. 

Outra perspectiva equivocada que identificamos se vincula ao painel de correições, 

onde se configura um rol punitivista desprendidos de elementos para a análise crítica. Ainda 

que reconheçamos algumas vantagens, é perceptível que os painéis, embora sejam recursos 

interessantes, privilegiam às vezes dados cujo interesse não evidencia em sua completude a 

transparência informacional, mas traduz um discurso pautado por uma ideologia de vigilância 

(EAGLETON, 1997; FOUCAULT, 2012). 

Nesse mesmo sentido, observou-se a criação de painel para a contratação relativa à 

COVID-19, considerado o contexto pandêmico, cuja configuração era aquém dos demais 

portais e que, o teor, mesmo sopesada sua relevância para o controle do orçamento na 

empreitada emergencial de saúde, não proporciona o acompanhamento por parte do cidadão 

de modo qualitativo, visto que não possui vinculação ao monitoramento feito pelo Ministério 

da Saúde (MS) acerca do número de mortos, quantidade de recuperados, o que ajudaria a 

identificar e planejar os esforços quantitativos (financeiros) do governos federal comparado 

aos locais onde a doença, geograficamente, estaria mais aguda. 

Logo, de todo o exposto, observamos que as questões mais delicadas dizem respeito 

aos dados extraídos do portal de acesso à informação, observando-se claramente que a 

desigualdade imposta pelo custo de oportunidade regional, social, educacional se vincula a 

possibilidade de acesso informacional.  

Portanto, com um país muito desigual, cujas necessidades mais elementares ainda 

precisam de muito apoio governamental, conforme é possível perceber pela natureza dos 

painéis de benefícios (ora também estudados), a pesquisa indica que o capitalismo no Brasil 

segue traduzindo suas desigualdade em outros requisitos que poderiam viabilizar melhores 

condições a todos os cidadãos, dentre eles, a oportunização do “direito de saber”. Isso vai ao 

encontro do que disse WOOD (1995), quando destacou a possibilidade de um capitalismo 

com características sociais, humanas e democráticas muito insustentáveis, o que entendemos 
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se refletir na estrutura de acesso informacional de caráter tecnológico do país que, por sua 

vez, frustra a possibilidade de uma transparência efetiva. 

 

5.3 Discussão Sistêmica do Dispositivo “Arquivístico-Informacional” 

 

Acerca do “dispositivo de acesso à informação” de origem “arquivístico-

informacional”, a partir do conceito de sistema, compreendemos a “entrada” como o estudo 

dos relatórios de gestão do Arquivo Nacional como instrumento que possibilita verificarmos o 

acesso à informação a partir da gestão de uma instituição que deve ter condições de zelar pela 

gestão de documentos, necessários à emergência do acesso à informação. 

 

Figura 43: Dispositivo “Arquivístico-Informacional” como Sistema  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A figura 43, aplicável a esta pesquisa, apresenta a entrada do sistema (as informações 

dos relatórios de gestão do Arquivo Nacional entre 2011-2018), seu processamento no âmbito 

das possibilidades e limitações auferidas nos quadros da seção 4.4 e, portanto, agora 

indicamos a saída (o resultado) e apontamos o feedback, ancorados na teoria proposta nesta 

investigação. 

O Arquivo Nacional brasileiro, do ponto de vista orçamentário, tem suas 

expectativas completamente frustradas para o exercício de suas funções. O orçamento de 
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“acesso à informação” e “gestão de documentos” apresentado, por si só, em quase dez anos, 

inviabiliza toda e qualquer ação contundente que valorizasse à transparência.  

Verifica-se, que o órgão é impactado, com certa frequência, por contingenciamento 

orçamentário, o que faz com que o mesmo tenha que escolher as ações a serem priorizadas. 

Logo, considerado o papel dos arquivos, em diferentes aspectos e, em especial, para o acesso 

à informação tem-se verificado que:  

a) as possibilidades de uma adequada infraestrutura à disposição dos arquivistas (e 

demais servidores) que lá atuam, como prega MENNE-HARITZ (2001), com foco nos 

usuários não é possível diante da falta de verba, evidenciando um grande desafio para os 

gestores da instituição;  

b) não é possível que o usuário tenha o “direito de saber”, conforme proposta da LAI, 

e, concomitantemente, se preste um serviço ao usuário adequado, pois o sistema da instituição 

(financeiramente) não consegue se sustentar para exercer suas funções de gestão de 

documentos, o que, do contrário, aumentaria o grau de qualidade de sua atuação e evitar-se-ia 

tantos problemas, que acabam por frustrar às expectativas do documento como esteio 

democrático, como prega OLIVEIRA (2020);  

c) o papel democrático, como destacou SILVA (2017), também é impossível cumprir, 

pois não tem capacidade estrutural para dar conta das suas demandas e muito menos das 

demandas para os quais atua no campo arquivístico, em especial a implementação de uma 

política arquivística , um dos motivos pelos quais prega-se sua inexistência, como mencionou 

JARDIM (2013). 

Essas questões são ratificadas por SOUSA (2015), quando afirma que é impossível, 

diante da dimensão da gestão de documentos, garanti-la com tantos problemas de ordem 

orçamentária permeando o órgão que tem papel central nessa função e discussão. 

Com relação ao aspecto funcional, a questão se assemelha. O órgão não tem concurso 

público há muitos anos, apresentando uma redução sistemática de sua força de trabalho e 

aumento de aposentadoria ao longo de todo o período estudado. 

 Identificamos ainda que o profissional de Arquivo, no conjunto dos servidores do 

órgão, ocupa um lugar quantitativo tímido e isso ocorre inclusive na área que deve coordenar 

as ações sobre gestão de documentos, que tem poucos servidores e muitas funções, o que traz 

à baila uma incongruente estrutura para o importante sistema de gestão de pessoas (FRANÇA, 

2014, DE RÉ e DE RÉ, 2010) do Arquivo Nacional, que necessita de força de trabalho para 

responder e colocar em prática a missão do órgão, dentre elas as pertinentes ao acesso à 

informação. 
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Ademais, quando percorremos os relatórios e compulsamos estes documentos na 

análise sobre o conceito de “gestão de documentos” em si, a questão fica cada vez mais 

difícil, pois, ainda que tenhamos identificado que a instituição busca, em algum grau, executar 

suas tarefas mesmo diante da escassez orçamentária e de pessoal, ficam evidenciados:  

a) sua impotência política diante das necessidades mais urgentes;  

b) a inviabilização de ações e projetos importantes para a condução de suas funções; e 

c) a baixíssima autonomia e um complexo relacionamento gerencial com outras 

instâncias arquivísticas (mesmo que legalmente instituídas), como CONARQ, SIGA e 

SINAR, entre outros.  

Em específico, sobre a gestão de documentos, um processo complexo no universo de 

toda e qualquer instituição – e um processo singular sem o qual o Arquivo Nacional (e 

qualquer outra instituição, arquivística ou não) possa atender suas finalidades –, lançamos luz 

sobre questões que comprometem o papel do órgão.  

Considerada a condição orçamentária e de pessoal, e o baixo potencial político do 

órgão, são inadequada as condições para que, no escopo da gestão de documentos, o Arquivo 

Nacional possa: 

a) atuar junto às instituições do executivo federal naquilo que se relaciona à produção 

de documentos;  

b) colaborar com seu cabedal e expertise na necessária ação de protocolo;  

c) propiciar com qualidade o acesso ao usuário, diante da exígua força de pessoal 

para colaborar nas ações de consulta aos documentos em sua posse; e 

d) atuar de modo a apoiar o processos de avaliação de documentos em órgão 

equidistantes dos grandes centros, sem condições de dar o apoio essencial para o qual existe o 

que, por sua vez, impacta que algumas instituições não tenham esse aporte da maior 

instituição arquivística do país nas práticas destinadas ao correto arquivamento – o que define, 

por exemplo, aquilo que será guardado para sempre, o que é de uso contínuo e aquilo que será 

eliminado. 

Se o Arquivo Nacional fosse um órgão de capilaridade nacional, como o são o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)162 e o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN)163, isto ajudaria e atenderia um preceito legal possibilitado ao 

órgão pela Lei de Arquivos (BRASIL, 1991).  

 
162 Segundo o RDG2018 do IBGE, o órgão está presente em todo o território brasileiro. 
163 Segundo o RDG2019 do IPHAN, o órgão possui superintendências em todo o território brasileiro. 
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Mas, como também demarcamos na investigação metodológica, o AN possui limitada 

capacidade de atuar, não conseguindo, por exemplo, obter um prédio, algo estratégico a suas 

funções, para conseguir aumentar o recolhimento dos documentos de valor permanente. 

Assim, o estudo do Arquivo Nacional, como fonte para o referido dispositivo, 

possibilitou verificarmos como este objeto essencial à transparência tem responsabilidade 

numa efetiva transparência.  

Compreendemos que, do ponto de vista arquivístico, este é, do conjunto analisado, o 

mais desafiante insumo para a pavimentação informacional, pois dada sua referência e suas 

funções, tem limitada capacidade em cumprir tais papéis em virtude de questões políticas, 

gerenciais e até mesmo culturais, e em função do lugar de invisibilidade e pouca importância 

nos quais tem sido colocado endogenamente (sua gestão) e exogenamente (pelos governos). 

Essa configuração limitada, vai de encontro ao que pregam os autores da área quando 

defendem a importância da infraestrutura arquivística (MENNE-HARITZ, 2001), o papel dos 

arquivos como fonte para “lembrar e conhecer” (MILLAR, 2006), a importância da gestão de 

documentos para que uma instituição arquivística possa sustentar sua missão (OLIVEIRA, 

2015), atribuindo nesta síntese a importância que há na governança e na gestão das ações 

arquivísticas (JARDIM, 2011; 2014; 2018). 

Nesse sentido, entendemos que da análise de seu processamento sistêmico, existem 

algumas lacunas que, em geral, se relacionam com um orçamento deficiente ao cumprimento 

de sua missão, ao restrito número de servidores e a não oxigenação do quadro funcional, bem 

como uma baixa capacidade de articulação política, que inviabiliza uma atitude mais 

contundente frente à limitada atuação no escopo da gestão de documentos federais, 

impactando de modo frontal às expectativas direcionadas à garantia do acesso e, por 

conseguinte, da efetividade da transparência das informações públicas. 
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5.4 Discussão em Rede da Abordagem “Legal, Tecnológica e Arquivística” 

 

Por fim, com relação a integração dos “dispositivo de acesso à informação”, na figura 

dos objetos estudados no âmbito “legal-informacional”, “tecnológico-informacional” e 

“arquivístico-informacional”, a partir do conceito de rede, pontuamos questões que 

configuram e evidenciam mais desafios à efetividade da transparência pública no Brasil. 

 

Figura 44: Concepção em Rede para o conjunto de “Dispositivos de Acesso à Informação” 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conforme defendemos na seção 1 desta tese, a observação sistêmica é valiosa mas 

precisa também ser contemplada do ponto de vista da articulação entre estes dispositivos que 

fazem parte de um processo maior, amplo e em rede (GOLDSMITH E EGGERS, 2011).  

Nessa perspectiva, identificamos que não existe coordenação, cooperação ou 

integração entre os três aspectos analisados na pesquisa, como se esperaria do modelo 

apresentado na figura 44 supra. 

O estudo da legislação atribui papel à Controladoria-Geral da União acerca das 

questões do acesso e pouco se refere ao papel dos arquivos públicos nessa questão. Os portais 

(administrados também pela CGU) não sinalizam qualquer participação arquivística em sua 

elaboração ou compilação. E o Arquivo Nacional, que deveria ter papel relevante na 
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discussão, é pouco citado nas normas, salvo aquelas em que figura como agente central (Lei 

de Arquivos, por exemplo).  

Esses exemplos ratificam o que defendemos, desde o início do trabalho: a inexistência 

de uma política pública de informação, pois não observamos os elementos que a balizam, em 

que pese tenhamos ações isoladas, cada uma atuando (na medida do possível) em seu núcleo. 

Isto frustra um elenco de abordagens teóricas pelas quais passamos nesta pesquisa. 

O direcionamento para uma governança pública da informação (TCU, 2014; 

ZORZAL, 2015; ABRUCIO, OLIVEIRA, 2014) ou seja, valores comuns direcionados ao 

acesso não se configuram. Do mesmo modo, o conceito de política pública (SECCHI, 2010; 

MULLER e SURREL, 2002; JARDIM, SILVA e NHARRELUGA, 2009; SOUZA, 2006) é 

frontalmente impactado, pois a articulação de diferentes atores e agentes não aparenta ocorrer 

como se indica o silêncio entre os dispositivos analisados. 

Portanto, além de não estarem integrados, os dispositivos, isoladamente apontam para 

uma situação de “fragilidade gerencial”, como apontou MALIN (1998) e de um 

direcionamento político que não tem garantido o acesso. Ao não se garantir o acesso à 

informação, frustra-se o sentido de valor público (SCHERMERHORN, 2014) que a 

informação pode proporcionar para a sociedade (CAPURRO e HJORLAND, 2007) e para a 

“ecologia informacional” (SARACEVIC, 1996), que envolve o complexo processo público de 

garantia à transparência. 

Logo, embora nosso foco de pesquisa tenha contemplado, em regra, os dispositivos de 

modo em separado, quando observamos no decurso da pesquisa as questões levantadas, 

percebemos que: 

 

• Do ponto de vista legal: a criação de decretos, dentre eles o de criação do Portal da 

Transparência e o de dados abertos sem que os administradores de documentos 

públicos (os arquivos) tivessem papel na discussão, sinalizam a visão desintegrada do 

todo por parte dos diferentes atores institucionais envolvidos. 

• Do ponto de vista tecnológico: o uso dos painéis como recurso, ainda que positivo, 

não está vinculado a importância do documento de arquivo, de onde se podem coletar 

dados importantes a este processo de governança tecnológico.  

• Do ponto de vista arquivístico: o próprio poder público não reconhece a importância 

dos arquivos públicos para si e para a sociedade quando não o provê de condições 

mínimas para sua gestão. Tal desvalorização ocorre quando não possibilita uma 

infraestrutura adequada, mas também quando não coloca estas instituições a frente de 
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processos cuja competência lhe são atribuídas normativamente, como percebemos na 

pesquisa empreendida sobre o Arquivo Nacional. 

Esses exemplos evidenciam a não articulação ou total desintegração entre os diferentes 

dispositivos o que sinaliza que o próprio Estado não compreendeu (ou assim não o quer) a 

importância estratégica que existe na harmonização e cooperação entre recursos legais, 

tecnológicos e arquivísticos para a governança pública da informação e para uma política 

pública direcionada ao acesso, que corroborariam tanto com o Estado, quanto para o cidadão, 

no que diz respeito ao acesso à informação e seu impacto: a efetividade da transparência 

pública. 

 

5.5 Resultados: Possibilidades e Limitações à Efetividade da Transparência Pública 

Brasileira 

 

Diante do que fora discutido nas seções anteriores, passamos a responder nosso 

problema de pesquisa, determinar se o pressuposto sobre os quais partimos estão confirmados 

e se a tese ora defendida foi ratificada. 

Para isto, fizemos uso do que dispomos no quadro 3 desta tese, através do qual 

apresentamos uma das possibilidades de análise sobre a transparência relativa aos 

“instrumentos ou recursos de acesso à informação” pública, ou, como nesta pesquisa 

apresentamos, os nomenclaturados “dispositivos de acesso à informação”. 

Assim, com base em toda a discussão teórica apresentada na pesquisa e, em especial, 

os resultados apontados que identificaram e resumiram as possibilidades e limitações no 

escopo das informações pesquisadas, quais sejam: 

 

• Na análise do dispositivo legal- informacional:  

o quadros 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43 e 45. 

• Na análise do dispositivo tecnológico-informacional:  

o quadros 47, 48, 50, 53, 54, 55 e 56. 

• Na análise do dispositivo arquivístico-informacional:  

o quadros 59, 60 e 102. 

Realizamos o julgamento de cada objeto, considerando para tal os seguintes critérios: 
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• Acerca das possibilidades: 

o Classificado com ALTA possibilidade à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou pontos favoráveis predominantes na 

possibilidade de prover  o acesso e proporcionar a transparência. 

o Classificado com MÉDIA possibilidade à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou razoáveis condições de prover o acesso e 

proporcionar a transparência, mas com alguns pontos limitantes identificados. 

o Classificado com BAIXA possibilidade à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou condições muito desfavoráveis de prover o 

acesso e proporcionar a transparência. 

• Acerca das limitações: 

o Classificado com ALTA limitação à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou condições desfavoráveis predominantes na 

possibilidade de prover  o acesso e proporcionar a transparência. 

o Classificado com MÉDIA limitação à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou razoáveis condições de prover o acesso e 

proporcionar a transparência, mas com alguns pontos de alternativas 

possibilitantes identificados. 

o Classificado com BAIXA limitação à efetividade: quando o objeto do 

dispositivo analisado apresentou condições favoráveis de prover o acesso e 

proporcionar a transparência. 

 Do confronto entre a relação ALTA, MÉDIA E BAIXA possibilidades ou limitações, 

obtivemos os resultados qualitativos da pesquisa, considerando os seguintes desdobramentos 

possíveis: 

o SUFICIENTE: quando a possibilidade de efetivação da transparência foi 

identificada como ALTA e sua limitação BAIXA. 

o PARCIALMENTE SUFICIENTE: quando a possibilidade de efetivação da 

transparência foi considerada ALTA, mas a limitação MÉDIA ou quando a 

possibilidade foi considerada MÉDIA e a limitação ALTA, ou quando 

possibilidade e limitação foram simultaneamente consideradas MÉDIAS. 

o INSUFICIENTE: quando a possibilidade de efetivação da transparência foi 

identificada como BAIXA e sua limitação ALTA. 
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Desse modo, com base nos critérios supra e a partir do que foi levantado em toda a 

pesquisa, apresentamos no quadro 103 os resultados qualitativos desta pesquisa: 

 

QUADRO 103: Resultados Qualitativos da Pesquisa 

DISPOSITIVO OBJETO POB LMT 
GRAUS DE 

EFETIVIDADE 

Legal-

Informacional 

Constituição Federal ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Lei de Responsabilidade Fiscal ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Lei de Arquivos e Regulamento ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Lei do Habeas Data ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Lei de Acesso à Informação e Reg. ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Lei de Proteção dos Usuários dos Serv. Púb. e Reg. ALTA BAIXA SUFICIENTE 

Decreto do Portal da Transparência ALTA MÉDIA PARCIALMENTE 

Decreto de Dados Abertos ALTA MÉDIA PARCIALMENTE 

Decreto de Governança Pública ALTA MÉDIA PARCIALMENTE 

Tecnológico-

Informacional 

Painel Lei de Acesso à Informação BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painel de Monitoramento de Dados Abertos BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painel da Integridade Pública BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painel “Resolveu?” BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painel Correição em Dados BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painéis de Benefícios BAIXA MÉDIA INSUFICIENTE 

Painel COVID-19 BAIXA BAIXA INSUFICIENTE 

Arquivístico-

Informacional 

Relatório de Gestão do Arquivo Nacional (2011-2018) – 

Orçamentário 
BAIXA ALTA INSUFICIENTE 

Relatório de Gestão do Arquivo Nacional (2011-2018) – 

Funcional 
BAIXA ALTA INSUFICIENTE 

Relatório de Gestão do Arquivo Nacional (2011-2018) – 

Documental 
BAIXA ALTA INSUFICIENTE 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, com base no quadro 103, que resume as ponderações realizadas na 

análise sistêmica e em rede (subseções 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) e no critério de avaliação 

qualitativo adotado, passamos a declarar os resultados desta pesquisa. 

Nesse sentido, em relação a questão central “[...] em que medida a esfera federal 

vem possibilitando, com foco na efetividade, “dispositivos de acesso à informação” à 

sociedade?”, entendemos que, diante de todas as considerações feitas, o Executivo federal 

vem sim proporcionando “dispositivos de acesso à informação” a sociedade, mas sem 
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subsidiar um processo de efetividade para a transparência, já que o acesso à informação 

no país ainda é muito desigual, como se constata dos painéis da CGU, e diante da 

posição desprivilegiada que o Arquivo Nacional vem ocupando no cenário informacional 

brasileiro, mesmo que tenha função central na gestão de documentos prevista como 

prerrogativa do Estado em nosso último texto constitucional. 

Com relação ao pressuposto, qual seja, “[...] o interesse no acesso à informação no 

Brasil se aproxima mais de uma resposta política do que a uma preocupação genuína 

com o zelo pela transparência das informações públicas e isto se reflete nas 

possibilidades e limitações de atuação dos diferentes “dispositivos de acesso à 

informação”, cuja capacidade de contribuir para a transparência governamental fica 

esvaziada e mitigada”, entendemos ser uma resposta política pois as ações ora em análise 

se demonstram ainda incipientes para as reais necessidades da capilaridade 

informacional que envolvem as ações do poder público federal. Destacamos em especial 

a existência dos painéis de informação da CGU que ainda não aparentam atingir todos 

os usuários em potencial. E, na mesma contramão, a situação do Arquivo Nacional 

aponta para uma visão que não contempla a importância dos documentos públicos para 

a concepção de acesso à informação que se configura no país. 

Por fim, acerca da tese que até aqui defendemos nesta pesquisa de natureza qualitativa, 

conforme descrição a seguir: “A existência de uma limitada efetividade da transparência 

das informações públicas, ainda que, a infraestrutura de acesso à disposição da 

administração do Executivo federal, aparente favorecê-la. Defendemos a existência de 

fatores de ordem conceitual, gerencial, política e social que limitam a capacidade de se 

garantir a transparência das informações públicas no Brasil, quando analisados 

criticamente os recursos informacionais definidos pelo Estado. Dentre tais recursos, as 

normas de acesso, os painéis informativos de governo e a gestão dos arquivos, os quais 

não estão aptos a sustentar um processo que assegure a difusão da informação para a 

sociedade, nos possibilitam evidenciar a situação de opacidade persistente que frustra a 

efetividade do processo de transparência pública nos moldes brasileiros”, afirmamos, 

categoricamente, que os apontamentos levantados acerca dos dispositivos de acesso à 

informação, nas abordagens “legal”, “tecnológica” e “arquivística” direcionam nosso 

resultado a ratificar a tese, uma vez que a desigualdade (quer seja no âmbito das práticas 

sociais que envolvem o contexto do país ou as escolhas preferencias quando da 

valorização de instrumentos de acesso à informação, dentre eles os institucionais) 

apontam um “véu” sobre o discurso da transparência, cuja efetividade só pode se 
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assentar se estiver atrelada, vinculada, estruturada sobre a premissa da igualdade de 

condições para todos (cidadãos, instituições e demais atores impactados neste relevante 

processo para a garantia democrática). 

 

Todos esses apontamentos, se verificam e confirmam quando analisamos: 

 

1. o escopo do dispositivo de acesso à informação “legal-informacional”, através do objeto 

“legislação de acesso”, resultado em muitas possibilidades para a garantia do acesso, mas 

com algumas limitações no escopo de seus conteúdos; 

2. o escopo do dispositivo de acesso à informação “tecnológico-informacional”, através do 

objeto “sites de acesso”, resultando em dados que denotam a abrangência desigual do 

acesso informacional no país e o não atendimento de alguns elementos definidos no 

âmbito da legislação previamente analisada; 

3. o escopo do dispositivo de acesso à informação “arquivístico-informacional”, através do 

objeto “arquivo nacional”, resultando na percepção pela qual o órgão de gestão de 

documentos federais tem limitações no âmbito político, orçamentário, funcional e no 

âmbito de sua função documental. 

Por conseguinte, entendemos ainda como evidente resultado da pesquisa que a 

transparência só se configura num Estado Democrático (e isso envolve reduzir desigualdades, 

entre elas de cunho informacional), como apontamos a seguir: 
 

Figura 45: Democracia como verticalizadora da transparência pública 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A figura 45, portanto, definida a partir de todo o conjunto teórico e metodológico 

desta pesquisa de natureza qualitativa, reforça a tese que existem elementos que, 

rotineiramente, buscam frustrar a transparência, como a desigualdade citada, as ideologias 

(EAGLETON, 1997; CHAUÍ, 2008; ŽIŽEK, 1996), as assimetrias (BAIRRAL; SILVA; 

ALVES, 2015), as políticas – não em seu sentido ideal, mas em sua configuração de “não 

decisão” (JARDIM, 2019); a burocracia (em sua disfunção) (WEBER, 1978 e 1982); e as 

demais fragilidades identificadas a partir da observação sobre os “dispositivos de acesso à 

informação”, que é um dos elementos que computam para as análises das possibilidades e 

limitações da efetividade da transparência pública, como o quadro acima indica. 

Assim, ressaltamos que é o fortalecimento da governança; o entendimento dos 

governos (independente das matizes ideológicas) em relação à finalidade pública; o exercício 

do papel da administração pública e dos atores que precisam dela participar; a gestão e 

configuração das políticas públicas destinadas ao trato da informação; a cultura pela 

democratização da informação; e, como a pesquisa apontou, o adequado funcionamento dos 

“dispositivos de acesso à informação”; que representam sustentáculos para as premissas 

mínimas do papel do Estado, sob a égide do qual a ação de governo deveria ser pautada pelo 

que Bobbio (2015) discorrera: “governo da democracia como governo do poder público em 

público”, garantindo-se, assim, a transparência pública em sua máxima efetividade que, em 

nossa compreensão, é elemento central e fundamental para a práxis do bem comum. 

 

CONCLUSÃO  

 

Transparência pública: um conceito, muitas possibilidades. 

Esta afirmação inicial traduz, em síntese, aquilo que consistiu o desenvolvimento desta 

pesquisa, pois, ainda que acreditássemos no valor e na importância da discussão desde o então 

projeto de pesquisa – em sua fase embrionária – não vislumbrávamos, até aquele momento, a 

real capilaridade, a dimensão e a profundidade que a questão abrangeria, visto que a temática 

transita para muito além da superficialidade dicotômica entre apresentar ou não dados e 

informações à sociedade. 

Ademais, o estudo se justificou por acreditarmos que é relevante fomentar uma 

discussão crítica sobre o papel estratégico da informação pública como pilar para a 

efetividade da transparência nas democracias e teve, nas inquietações deste autor, e em seu 

interesse no assunto “transparência” e no subtema “transparência pública”, o intuito de 

levantar questões decorrentes das discussões que se inserem no âmbito da Ciência da 
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Informação, contando com o aporte interdisciplinar das teorias da administração (geral e 

pública), da informática, do direito e, em especial, da arquivologia. 

Assim sendo, como resultado do percurso de pesquisa empreendido nos últimos quatro 

anos, passamos a compreender e observar a transparência pública como o produto do efetivo 

emprego de recursos e meios relacionados ao acesso à informação.  

O referido resultado decorre do desempenho e estratégias destinadas à promoção e a 

garantia da informação pública, perfilando, dentre outros, o zelo pela legislação de acesso à 

informação; a relevância da capilaridade e características dos sites de governo como meio de 

transmitir e compilar informações de natureza estatal e, principalmente, a valorização da 

gestão dos arquivos públicos que, por meio da gestão de documentos, exercem função basilar 

na garantia do uso da informação registrada para o fortalecimento dos direitos humanos e da 

cidadania.  

Esta percepção, em essência, foi confirmada em nosso estudo, quando sinalizamos que 

a transparência necessita de instrumentos de acesso à informação qualificados e a altura do 

potencial informacional que é produzido na administração pública federal brasileira, que tem 

central responsabilidade sobre a condução do processo de expansão do direito ao acesso em 

nosso país. 

 Por isto, tornou-se indispensável discutir como os chamados “dispositivos de acesso à 

informação” – que se constituem no escopo das funções estatais –, uma vez que os mesmos 

podem (ou não) proporcionar este viés qualificante almejado e, se não o fazem, competiu a 

nós demarcar, por meio de evidências científicas, para que haja o rearranjo institucional 

necessário à sua garantia e promoção, que em conjunto legitimam e estruturam as condições 

mínimas para uma transparência informacional efetiva. 

Considerado este reconhecimento, a presente pesquisa se inicia aportando e 

contextualizando as abordagens sobre a transparência, apresentando-a na sua concepção 

histórico-cronológica e a evidenciando como um dos princípios mais relevantes à discussão 

da governança pública da informação, quer seja no cenário nacional, quer seja na perspectiva 

internacional, como se verifica da primeira seção do trabalho intitulada Transparência: 

Conceitos, Contextos e Abordagens. 

Na sequência, empreendemos uma correlação entre transparência, política pública e os 

“dispositivos de acesso à informação”, apresentando o encadeamento que nos permitiu 

compreender o último conceito como o instrumento de ações estatais que traduz os valores e 

princípios de gestão (governança pública); que possibilitou a reflexão acerca da relação entre 

o status quo, os obstáculos e a situação ideal possível no campo da informação (políticas 
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públicas); e que permitiu avaliarmos o papel da execução das ações institucionais de 

informação a cargo da gestão pública. 

 A partir deste percurso, entendemos ser possível observar os instrumentos de 

informação mais próximos da sociedade – chamados na pesquisa de “dispositivos de acesso à 

informação” – através dos quais nos foi proporcionado investigar as possibilidades e as 

limitações que cercam o processo necessário à transparência das informações públicas em 

âmbito estatal, conforme se depreende do estudo da segunda seção da pesquisa chamada 

Transparência: Política Pública, Estado e Dispositivos de Acesso. 

O trabalho abordou ainda, a partir do recorte centrado na discussão dos aspectos 

legais, tecnológicos e arquivísticos, a nível federal, uma discussão sobre as Abordagens 

Direcionadas ao Acesso à Informação, no âmbito da terceira seção, permitindo evidenciar 

como os recursos de natureza normativa, os instrumentos tecnológicos web e a administração 

dos arquivos públicos, quando à serviço da promoção da informação referente ao Poder 

Público, poderiam ser considerados meios de análise para a discussão da efetividade da 

transparência pública.  

Nesta seção ainda nos dedicamos a uma argumentação sobre questões conjunturais 

que também inviabilizam o interesse pela transparência e que, por sua vez, fragilizam este 

processo, demonstrando, em linhas gerais, que a população está preocupada com as demandas 

mais próximas a ela e que o tema transparência ainda não emerge como prioritário (ainda que 

as impacte em diferentes graus). 

Na penúltima seção, descrita como “Dispositivos de Acesso”: observação e descrição 

da configuração informacional brasileira, desdobramos uma crítica sobre uma parte da 

legislação brasileira correlata à informação; acerca de painéis informativos da CGU 

metodologicamente selecionados; e observamos o Arquivo Nacional, com o aporte de 

Relatórios de Gestão – documentos oficiais –, adotando-se uma análise triangular através da 

qual um pesquisador da área de Ciência da Informação, ou áreas correlatas, passa a ter uma 

abrangente fonte de pesquisa. 

Por fim, no âmbito da seção 5 desta tese, intitulada Transparência Pública: Entre 

Possibilidades e Limitações, trouxemos a discussão sistêmica e em rede, pois partimos da 

concepção em que a transparência pública é oriunda de um processo relacional, abordando 

assim questões levantadas a partir das observações auferidas na seção quatro, e explicitando 

os resultados da pesquisa com base nos elementos de pesquisa pré-estabelecidos no percurso 

teórico-metodológico descrito. 
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Neste sentido, colocamos em questão em que medida a esfera federal, na figura do 

Poder Executivo, vinha possibilitando, com foco na efetividade, “dispositivos de acesso à 

informação”. Problematizamos, assim, como o referido Poder, na esfera que responde pela 

execução administrativa do Estado, vem exercendo seu papel de subsidiador de ações para o 

acesso à informação – pilar essencial à garantia da transparência.  

Pressupomos que o interesse no acesso à informação no Brasil se aproximava mais de 

uma resposta de natureza política a uma preocupação ou atenção pela transparência das 

informações públicas, o que se refletiu, em nosso entendimento, no confronto entre as 

possibilidades e as limitações que diferentes dispositivos poderiam ofertar e cuja análise 

comparada revelou a incapacidade parcial, entre os elementos analisados, de se contribuir 

para a transparência pública. 

Desta feita, nosso objetivo geral buscou investigar um conjunto de dispositivos que 

determinam o acesso à informação, estabelecendo a relação entre a qualificação destes – no 

escopo de suas finalidades – e sua condição de proporcionar efetividade às ações de 

transparência pública oriundas da gestão do Executivo federal, desdobrando-se ainda em 

quatro outros objetivos específicos, quais sejam: 

a) discutir os conceitos de transparência e acesso à informação pública e seus temas 

transversais, o que foi realizado na seção 1 da pesquisa;  

b) apontar como o acesso à informação, na figura do conceito de dispositivo, se 

vincula à efetividade da transparência pública, o que foi obtido na seção 2 da investigação em 

comento; 

c) contextualizar o acesso à informação no Brasil nas perspectivas legal, tecnológica e 

arquivística, o que chancelamos por meio da terceira seção; e 

d) contribuir para o aperfeiçoamento da transparência pública no âmbito do Executivo, 

na esfera federal brasileira, o que foi obtido no conjunto do trabalho e, em especial, nas 

análises oriundas do tronco metodológico adotado. 

Nessa direção, acerca do processamento metodológico adotado, a pesquisa ancorou-se 

na análise de documentos de três dispositivos e, em cadeia, três objetos, a seguir pontuados: 

1.  “Dispositivo legal-informacional”, tendo como objeto a legislação federal de 

garantia do acesso e da transparência em vigência entre os anos 2011 e 2018 – (Constituição 

Federal de 5 de outubro de 1988; Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ; Lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991  (e subsidiariamente sua regulamentação pelo Decreto nº 4.073, 

de 3 de janeiro de 2002); Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 ; Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011  (e subsidiariamente sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 16 de 
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maio de 2012); Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017  (e subsidiariamente sua 

regulamentação pelos Decretos nº 9.094, de 17 de julho de 2017 e nº 9.492, de 5 de setembro 

de 2018); Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016; 

e Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017); buscando apresentar, detalhar e refletir 

sobre o arcabouço jurídico-legal destinado ao acesso à informação, pois compreendemos este 

como um reflexo das ações de Estado e de seus governantes em determinado tempo. 

2. “Dispositivo tecnológico-informacional”, tendo como aporte um grupo de painéis 

gerenciados pelo governo federal, destinados à consulta pública pela sociedade em geral, e de 

onde foram extraídos dados relevantes à pesquisa – (Painel Lei de Acesso à Informação; 

Painel Monitoramento de Dados Abertos; Painel da Integridade Pública; Painel “Resolveu”?; 

Painel “Correição em Dados”; Painel de Benefícios (Previdenciários e Bolsa Família); e o 

Painel “Contratações Relacionadas à COVID-19”), visando compreender seus recursos e 

verificar, com base em dados extraídos do poder público, em que condições qualitativas as 

medidas direcionadas ao acesso à informação estão dispostas no país do ponto de vista digital. 

3. “Dispositivo arquivístico-informacional”, com foco no Arquivo Nacional 

brasileiro, órgão central destinado à gestão de documentos do Executivo federal, cuja análise 

se deu, prioritariamente, sobre seus relatórios de gestão e normativos referentes ao mesmo – 

(Relatório de Gestão 2011; Relatório de Gestão 2012; Relatório de Gestão 2013; Relatório de 

Gestão 2014; Relatório de Gestão 2015; Relatório de Gestão 2016; Relatório de Gestão 2017; 

Relatório de Gestão 2018), visando posicionar a visão brasileira acerca da gestão de 

instituições que tem por missão a gestão de documentos, que é um tema nevrálgico para a 

efetividade da transparência pública das informações públicas em posse do Estado. 

Nesse contexto, a articulação crítica em torno desses elementos informacionais nos 

permitiu que déssemos nossa contribuição para o aperfeiçoamento da transparência pública, 

tendo possibilitado, como produto desta pesquisa, quadros esquemáticos que identificaram e 

compilaram informações acerca de cada um dos “dispositivos de acesso à informação”, 

anteriormente elencados, podendo ser utilizados como referências para outros estudos de 

mesmo interesse e demarcando um processo teórico-metodológico inovador para o campo. 

Com isso, determinamos, a partir das análises sintetizadas nos referidos quadros, que 

mesmo com uma infraestrutura legal, tecnológica e arquivística à sua disposição, o executivo 

federal não logra êxito em seu intento de prover informação pública à sociedade com a 

qualidade e o impacto (efetividade) almejada. 

Isto se dá na medida em que o conceito de transparência pública adotado não espelha 

necessariamente as medidas-chave para o satisfatório acesso à informação, dentre elas a 
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criação de legislação de acesso sem contemplar a transparência como elemento central; a 

premissa de que a tecnologia da informação é uma sustentação da transparência mas que, 

considerada a desigualdade do nosso país, esta intenção fica circunscrita a núcleos 

específicos, uma vez que as diferenças de possibilidades de acesso à informação espelham as 

diferenças de ordem socioeconômica, como mostraram os painéis informativos analisados; e 

uma gestão arquivística que não favorece o acesso à informação, já que não são, segundo 

apontou a pesquisa, um agente fundamental neste processo, frente às prioridades do poder 

público, ocupando ainda um lugar periférico. 

Dedicando-nos a detalhar esses pontos, passamos a trazer nossa concepção, dispositivo 

a dispositivo, cujas análises evidenciaram sua importância e possibilidades de sucesso, mas, 

concomitantemente, apontaram para limitações que trazem prejuízos à ecologia necessária à 

garantia do mais nobre resultado do acesso: a transparência. 

Em relação ao “dispositivo de acesso à informação” de cunho “legal-informacional” 

(constituição, leis complementares e ordinárias e decretos), fica comprovado ao longo da 

pesquisa que o país possui um elenco de normas que favorecem o acesso, e que, as mesmas 

não se circunscrevem a tão somente a “Lei de Acesso à Informação (LAI)” – cuja importância 

e valor são inegáveis, frisamos –, abrangendo vários outros instrumentos legais que transitam 

entre as diretrizes sobre o papel dos arquivos públicos, a prestação de serviços ao cidadão, ao 

uso do habeas data, à manipulação de dados abertos governamentais e outros. 

 Por outro lado, há lacunas nas motivações e concepções que estruturam estas normas 

que, em alguns casos, foram elaboradas por demanda de agente externo ao governo federal; 

que não vinculam temas de interesse correlatos (acesso à informação e o papel do arquivo, por 

exemplo) e que, nem mesmo na Constituição, marco legal do país, fazem figurar 

explicitamente a transparência como um princípio público essencial.  

As normas espelham e refletem o entendimento de um dado momento histórico que, 

em função das nuances do processo democrático, e dos interesses políticos – nem sempre 

convergentes, como deveriam, à finalidade pública –, podem ter diferentes formatos. Por isso, 

mesmo que tenhamos um reconhecido conjunto legal, a vigilância acerca de eventuais 

mudanças, revogações e seu conteúdo em si ajudam a zelar para que este dispositivo não seja 

utilizado para esvaziar ainda mais a fragilizada efetividade da transparência brasileira.  

Esta reflexão, trazida amplamente neste trabalho, nos ajudou a observar o escopo 

normativo como o ponto divergente na curva de problemas relacionados ao acesso à 

informação, mas que, de todo modo, precisa ainda de algum aperfeiçoamento e constante 

atenção de toda a sociedade. 
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Acerca do “dispositivo de acesso à informação” de origem “tecnológico-

informacional” (painéis da Controladoria-Geral da União), observamos que o governo 

brasileiro vem buscando cada vez mais direcionar-se aos processos digitais, o que faz parte da 

evolução proposta por uma governança da tecnologia da informação e da comunicação global.  

Por outro lado, a discussão sobre o uso dessas ferramentas aponta que tanto a 

sociedade quanto as instituições públicas ainda não a estão utilizando em sua máxima 

potencialidade. Os usuários, que se limitam a um grupo elitizado, e oriundos das regiões mais 

ricas do país, ajudaram-no a traçar um panorama de acesso limitado a estas ferramentas, 

quando este instrumento deveria ser mais universalizante.  

Além disso, observamos que muitos painéis, que existem em função de uma legislação 

correlata, apresentam um panorama institucional alarmante: há descumprimentos e baixos 

índices de adoção de práticas relacionadas aos dados abertos, à integridade pública, ao 

nepotismo e a outros elementos que podem fragilizar a transparência no bojo dos órgãos e 

entidades do serviço público. 

Estes são alguns dos sinais que levantamos no trajeto da pesquisa e que demonstram 

como a tecnologia reflete os obstáculos pelos quais um processo destinado à transparência 

pública tem enfrentado no nível federal de governo, de onde muitas informações – 

considerada sua capilaridade e abrangência – são oriundas e que, portanto, precisam ser 

reavaliadas acerca de sua capacidade de serem efetivadas de modo mais amplo e plural. 

No que diz respeito ao “dispositivo de acesso à informação” de característica 

“arquivístico-informacional”, percebemos no decurso da pesquisa que é neste elemento que 

temos o principal reconhecimento dos problemas de acesso à informação e transparência, já 

que seu papel ainda é (infelizmente) periférico, estando à margem das prioridades eleitas no 

serviço público federal.  

Do ponto de vista conceitual, o arquivo público tem papel predominante nas ações de 

acesso, pois através da gestão de documentos se viabiliza: que um documento seja descrito em 

bases de pesquisa, favorecendo assim seu acesso; que se permite estabelecer uma avaliação 

criteriosa dos documentos que eventualmente necessitem ser eliminados, dando espaço e 

visibilidade àqueles que realmente tem registrados dados e informações de interesse coletivo; 

além de permitir uma organização que traz eficiência ao uso do documento como fonte de 

informação quando da consulta do cidadão.  

Além disso, é oportuno frisar que o documento de origem público tem nele registros 

que trazem a garantia dos mais variados direitos, sendo, portanto, fonte essencial e 

insubstituível ao processo de cidadania e, por conseguinte, aos postulados democráticos mais 
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nobres. Logo, a proteção aos documentos públicos corresponde também a permanência da 

possibilidade de verificar as ações que lhes dão origem e que necessitam ser acionadas pela 

administração para fins de gestão ou accountability, e auditadas pela sociedade. Esta 

possibilidade, em especial, é a segurança do processo de efetividade da transparência. 

No entanto, mesmo que o campo  reconheça esses aspectos, a instituição arquivística 

máxima do país, Arquivo Nacional, desponta em sua fragilidade política e gerencial quer seja 

do ponto de vista orçamentário, funcional ou relacionado aos procedimentos de gestão 

documental. A instituição, que foi utilizada como objeto de pesquisa por ser uma organização 

de importância para os procedimentos arquivísticos a nível do Executivo federal, não vem 

conseguido atender com efetividade a sua missão em função de uma atuação política 

enfraquecida; apresenta uma desvalorização de seu papel ainda que estejamos no ápice da 

emergência do acesso à informação; possui baixa capacidade de investimento em recursos 

orçamentários e de pessoal, inviabilizando seus procedimentos previstos em lei, sem os quais 

não se constitui qualquer condição mínima para que possam colaborar com seu potencial 

máximo e que refletiriam nos desdobramentos positivos em favor da transparência pública.   

Diante de todo o exposto, observamos assim, que, se por um lado, empreendemos uma 

pesquisa sobre a transparência das informações públicas por sua relevância na configuração 

de um Estado Democrático de Direitos, por outro, vislumbramos – em pleno século XXI, 

onde se esperava que algumas medidas basilares de cidadania estivessem em pleno 

funcionamento – a necessidade de se registrar que ainda há um longo caminho para que, do 

ponto de vista informacional, nosso país propicie as garantias de acesso à informação 

direcionadas à efetividade da transparência. 

Logo, ao privilegiarmos, como tema central, uma discussão que correlacionou a 

transparência pública como resultado do desempenho de “dispositivos de acesso à 

informação”, analisados no âmbito do Poder Executivo, na esfera federal brasileira, 

percebemos que ainda são necessárias diversas ações para que estejamos em uma 

configuração qualificada e direcionada a promover a efetividade da transparência pública, 

ainda que em um nível de governo do qual se esperasse maior cuidado com as escolhas 

relacionadas às estratégias para a propagação da informação.  

Na realidade, os resultados indicaram que a esfera federal, nosso campo de análise, 

vem sendo insuficiente com relação a efetividade dos “dispositivos”, em especial no que diz 

respeito a pluralidade do acesso à informação digital e na gestão de documentos. Ademais 

observou-se uma limitada atuação das instituições e dos instrumentos de acesso, pois não se 
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verificam, através deste estudo, estratégias coordenadas que contemplem a necessária 

articulação entre os mesmos.  

Nesse sentido, a tese defendida, pela qual advogamos que existiriam fatores limitantes 

ao potencial de se efetivar a transparência das informações públicas foi, desta forma, 

comprovada, em especial pelos dois últimos dispositivos analisados (tecnológico e 

arquivístico) que revelaram contradições na gestão do acesso à informação no período 

analisado e nas atividades e ações essenciais a sua garantia como àquelas relativas à gestão de 

documentos públicos, com base no recorte federal. 

Do mesmo modo, os resultados da pesquisa ratificam que o Brasil possui um escopo 

legal, tecnológico e arquivístico que poderia possibilitar o acesso à informação, ainda que em 

diferentes medidas e perspectivas. No entanto, revelaram-se limitações marcantes que se 

configuram como graves obstruções à plena efetividade das ações destinadas à transparência 

do poder público federal. 

Nos inquieta, portanto, que, se a nível federal a situação se mostra inadequada, quais 

seriam as condições apresentadas por estados, distrito federal e municípios? Por isso,  desde já 

propomos estudos a nível municipal, distrital e estadual das questões que apontamos, em 

especial por acreditarmos que nestes entes a questão da transparência ainda são mais 

incipientes do que o nível da união, ora análise. 

Ainda acerca do nível federal, para o qual nos dedicamos no quadriênio da pesquisa, 

propomos, em função da situação alarmante configurada, algumas sugestões, cujos temas a 

seguir destacamos. 

Fomento a maior participação da sociedade: entendemos que é urgente que se 

estabeleçam canais de divulgação da transparência em veículos de grande massa, como a 

televisão – recurso acessível a grande parcela da população brasileira –, instigando a 

ampliação da participação social e gerando, diante desta ocorrência, o aperfeiçoamento da 

máquina pública, em especial nos temas de acesso à informação;  

Inserção da transparência como princípio constitucional: conforme discorremos ao 

longo das análises, entendemos que é necessário que se verifique a possibilidade de fazer 

constar na Constituição da República Federativa do Brasil o princípio da transparência, junto 

aos outros cinco já existentes, demonstrando à sociedade a importância que este princípio tem 

com as temáticas previstas na Carta Maior de nosso país; 

Valorização institucional do Arquivo Nacional: em função da importância do papel 

que exerce no escopo da gestão de documentos, que seja propiciada maior autonomia ao 

Arquivo Nacional – transformando-o em Fundação ou Autarquia, em função das prerrogativas 
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que gozam –, garantindo ainda a este um percentual fixo do orçamento para ações que o 

possibilitem realizar suas ações a contento, além de colocá-lo em plano de carreira específico 

para a área arquivística; 

Criação de órgão independente de Acesso à Informação: considerando a 

possibilidade de conflito de interesse do próprio poder público, a nível federal, na gestão da 

informação que produz, sobre a qual tem o monopólio, que se institua um órgão independente 

para o acesso à informação, conforme ocorre no México, a título de evitar que os interesses 

divergentes à finalidade pública frustrem às expectativas de acesso e de transparência 

públicas. 

Estas propostas, que não se esgotam ou limitam-se nesses sucintos apontamentos, 

podem representar o início de uma rediscussão da transparência e de seu papel no cenário 

federal brasileiro, buscando que em futuro próximo novas abordagens acerca do tema tragam 

como resultado um país, informacionalmente, cada vez mais aberto e transparente, indo para 

além do discurso e dedicando-se à prática. 

Isto, em vista de todo o percurso desta tese, e dos argumentos apresentados, passa pelo 

que nos propomos nesta pesquisa: a transparência depende de compreendermos todos os 

dispositivos que influenciam sua garantia. Estes, ao serem analisados de modo sistemático e 

por procedimentos metodológicos, ajudam a aperfeiçoar os meios legítimos que orbitam este 

tema central.  

Ademais, está ideia envolve que observemos atentamente a legislação, que traduz as 

escolhas dos tomadores de decisão em âmbito estatal; apropriar-se e questionar a adoção de 

tecnologias, através das quais se conseguem dados que contextualizam uma determinada 

realidade; e  reconhecer nos arquivos públicos um lugar sem o qual os elementos 

democráticos não se sustentam.  

Levando-se em consideração esses aspectos, que foram delineados por meio de uma 

abordagem legal, tecnológica e arquivística, podemos, conceitualmente, relacionar o acesso à 

informação e a transparência a existência de um Estado que deve ter por missão a garantia do 

bom funcionamento dos instrumentos a que dispõe e, principalmente, assentado sobre a 

legitimidade da concepção democrática, contemplando os mais diversos aspectos dos direitos 

humanos, dentre eles os de natureza informacional, que precisam ser reavaliados para que 

possibilitem uma informação pública cada vez mais acessível que se desdobre, assim, em 

efetiva transparência. 
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2020 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

PANISSET, Bianca. 

SILVA, José Antonio. 

ISKO DINAMARCA 

(No Prelo) 

Mediation in archives: 

Organization, classification and 

transparency. 

Dinamarca, 

2020 

 

4. RESUMOS EM ANAIS DE EVENTOS 

 

Autoria Evento Título do Trabalho Local/Ano 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

III CONGRESSO 

INTERNACIONAL 

DE HUMANIDADES 

DIGITAIS 

A Pesquisa em Dados Abertos 

Governamentais como parte do 

Processo de Fortalecimento da 

Democracia no Brasil 

Argentina, 

2018. 

 

5. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Autoria Evento Título do Trabalho Local/Ano 

SILVA, José Antonio.  

SEMINÁRIO 

CULTURA, 

CIÊNCIA E 

DEMOCRACIA. 

As Reformas da Administração 

Pública e seu Impacto na Cultura 

das Organizações do Estado - Uma 

Análise Crítica 

Brasil, 

2017 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

III CONGRESSO 

INTERNACIONAL 

DE HUMANIDADES 

DIGITAIS 

A Pesquisa em Dados Abertos 

Governamentais como parte do 

Processo de Fortalecimento da 

Democracia no Brasil 

Argentina, 

2018. 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  
XI EDICIC 

A Transparência Pública como 

Objeto de Pesquisa na Pós-

Graduação em Ciência da 

Informação: O Contexto 

Brasileiro. 

Colômbia, 

2018. 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  
ULEPICC-BR 

A Transparência Pública no Brasil 

no Contexto Pró-Capitalismo: 

Considerações Críticas 

Fundamentadas no Conceito de 

Sociedade do Espetáculo e 

Ideologia Estética 

Brasil, 

2018. 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio. 
XIX ENANCIB 

Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? 

O Acesso à Informação na CGU.  

Brasil, 

2018 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  CONFOA Dados Governamentais Abertos: Portugal, 
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SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

Tendências de Pesquisas 2018 

 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

 

V SEMINÁRIO DE 

ESTUDOS DA 

INFORMAÇÃO 

(UFF) 

Transparência Pública e Acesso à 

Informação: Uma Síntese de 

Pesquisa. 

Brasil, 

2018 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

VII SEMINÁRIO 

HISPANO 

BRASILEÑO 

Transparência Pública no Brasil: O 

Contexto Ideológico à Luz dos 

Conceitos de Sociedade do 

Espetáculo e Regimes de 

Informação. 

Espanha, 

2018 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

VII SEMINÁRIO 

HISPANO 

BRASILEÑO 

Repensando as Cartas em 

Arquivos Pessoais. 

Espanha, 

2018 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

PANISSET, Bianca Therezinha. 

ISKO 

Organização do Conhecimento e 

Identificação Tipológica: Aportes 

para Projetos de Pesquisa em 

Arquivos Pessoais. 

Espanha, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

PANISSET, Bianca Therezinha. 

EDICIC 

O Governo Aberto no Brasil e a 

Gestão de Documentos: Encontros 

e Desencontros das Políticas 

Institucionais. 

Espanha, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SOBRAL, Camilla Campoi. 

PANISSET, Bianca Therezinha. 

MEMÓRIA & 

INFORMAÇÃO 

(FCRB) 

Dados Abertos Governamentais & 

Gestão de Documentos: 

Apontamentos sobre Organizações 

Públicas. 

Brasil, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

SILVA, José Antonio. 

PANISSET, Bianca. 

XX ENANCIB 

(GT-4) 

Horizontes sobre os Dados 

Pessoais no Brasil:  

A Lei Geral de Proteção e a 

Autoridade Nacional de Dados em 

Questão. 

Brasil, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso.  

PANISSET, Bianca. 

SILVA, José Antonio. 

XX ENANCIB 

(GT-6) 

Ordens de trabalho e condutas 

morais: um diálogo com Isto 

Huvila sobre regimes de valor e 

informação aplicados aos códigos 

de ética dos arquivistas. 

Brasil, 

2019 

 

SILVA, José Antonio. 

 

ENCONTRO DE 

PESQUISAS EM 

ANDAMENTO: 

INFORMAÇÃO, 

SOCIEDADE E 

ARQUIVOS 

Incursões Críticas sobre a 

Transparência Pública no Brasil: 

Constructos de Pesquisa. 

Brasil, 

2019 

 

6. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 

Autoria Evento Atuação Local/Ano 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

PANISSET, Bianca 

Therezinha et al 

SEMINÁRIO GESTÃO DE 

DOCUMENTOS 
Organização 

Brasil, 

2017 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SENNA, Marta Ribeiro 

Rocha e Silva 

SILVA, José Antonio.  

SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL 

CULTURA, CIÊNCIA E 

DEMOCRACIA 

Organização 
Brasil, 

2017 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

SEMINÁRIO 

PENSAMENTO E 

ESTUDO EM ARQUIVOS 

Organização e mediação da Mesa 

sobre Transparência 

Brasil, 

2017 
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SOBRAL, Camilla Campoi. 

PPGMA, FCRB. 

SILVA, José Antonio. 

PALESTRA DESAFIOS 

DA TRANSPARÊNCIA 

PÚBLICA NO BRASIL 

Organização 
Brasil, 

2018 

JARDIM, José Maria. 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

PANISSET, Bianca  

I JORNADA DE 

GOVERNANÇA 

ARQUIVÍSTICA 

Secretário-Executivo 
Brasil, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

PANISSET, Bianca. 

ENCONTRO DE 

PESQUISAS EM 

ANDAMENTO: 

INFORMAÇÃO, 

SOCIEDADE E 

ARQUIVOS 

Organização e Participação 
Brasil, 

2019 

OLIVEIRA, Lucia Maria 

Velloso.  

SILVA, José Antonio.  

PANISSET, Bianca  

[e outros]. 

II ENCONTRO DE 

PESQUISAS DOUTORAIS 
Organização e Mediação 

Brasil, 

2020 

CUNHA, Francisco José 

Aragão Pedroza. 

SILVA, José Antonio.  

PANISSET, Bianca  

[e outros] 

II JORNADA DE 

GOVERNANÇA 

ARQUIVÍSTICA 

Organização 
Brasil, 

2020 

 

7. OUTRAS PALESTRAS E EVENTOS MINISTRADOS – ÁREA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

Palestrante Evento Título da Fala Local/Ano 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA 

DISCIPLINA GESTÃO DE 

INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS / UFF 

Administração como 

Conhecimento Científico: 

Abordagem Sistêmico-

Organizacional 

Brasil, 

2018 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA 

DISCIPLINA GESTÃO DE 

INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS / UFF 

Administração como 

Conhecimento Aplicado: 

Instrumentos de Gestão 

Brasil, 

2018 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA 

DISCIPLINA GESTÃO DE 

INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS/ UFF 

Introdução à Administração 

Aplicada aos Arquivos. 

Brasil, 

2019 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA 

DISCIPLINA GESTÃO DE 

INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS / UFF 

Análise SWOT Aplicada aos 

Arquivos. 

Brasil, 

2019 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA 

DISCIPLINA GESTÃO DE 

INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS / UFF 

Conceitos de Gestão e Uso da 

Análise SWOT 

Brasil, 

2019 

SILVA, José Antonio.  

PALESTRA NA SEMANA 

NACIONAL DE 

ARQUIVOS / ARQUIVO 

NACIONAL 

Transparência Pública, Acesso à 

Informação e o Dispositivo 

Arquivo: Diálogo Científico. 

Brasil, 

2019 
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8. EVENTOS COMO OUVINTE NO ÂMBITO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

EVENTOS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

TÍTULO ANO 
INSTITUIÇÃO 

PROMOTORA 

EDICIC – Portugal 2017 EDICIC 

ISKO – Portugal 2017 ISKO 

Colóquio Cultura Política - Bresser-Pereira: A Construção 

Política do Brasil 
2018 FCRB 

A Gestão de Documentos na Administração Pública Federal: 

Caminhos e Descaminhos 
2018 FCRB 

Desafios da Transparência Pública no Brasil 2018 PPGMA/FCRB 

Hiperinformação, Desinformação e Regimes de Verdade 2018 IBICT/UFRJ 

O Novo Regime de Informação 2018 IBICT/UFRJ 

Repositórios Digitais, Ferramentas de Convergências: O Caso 

de Portugal 
2018 PPGCI/UFF 

O Acesso à Informação no Brasil: Etapas Evolutivas de um 

Direito Cidadão 
2019 PPGMA/FCRB 

 

9. CURSOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

CURSOS NO ÂMBITO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

TÍTULO ANO 
INSTITUIÇÃO 

PROMOTORA 

Gestão da Informação e Documentação (2016) 2016 ENAP 

Elaboração de Planos de Dados Abertos (2016) 2016 ENAP 

Políticas Públicas para Arquivos Municipais: Gestão de 

Documentos e Acesso (2016) 
2016 PPGMA/FCRB 

International School of Law and Technology (2017) 2017 
University of Montreal, 

UM, Canadá / FCRB 

Acesso à Informação (2017) 2017 ENAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 

APÊNDICE B – AVALIAÇÃO/SELEÇÃO DAS NORMAS COM IMPACTO PARA O 

ESTUDO DO DISPOSITIVO “LEGAL-INFORMACIONAL” 

 

Tipo Nº Data Preâmbulo 

Avaliação de Impacto para o Estudo do  

Dispositivo Legal-Informacional. 

Grau de 

Impacto 

para a 

Transpa- 

rência 

(A) 

Adequab

ilidade 

aos 

Objetivo

s do 

Estudo 

(B) 

Grau  

Médio 

(A)+(B)/

2 

Selecionado? 

Constituição 

Federal 
S/N 5/10/1988 Sem preâmbulo. 5 5 5 SIM 

Lei 

Complemen

tar 

101 4/5/2000 

Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras 

providências. 

5 5 5 SIM 

Lei 

Complemen

tar 

131 27/5/2009 

Acrescenta dispositivos à Lei 

Complementar  nº 101, de 4 

de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras 

providências, a fim de 

determinar a disponibilização, 

em tempo real, de 

informações pormenorizadas 

sobre a execução 

orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios. 

4 4 4 NÃO 

Lei 

Complemen

tar 

147 7/8/2014 

Altera a Lei Complementar 

no 123, de 14 de dezembro de 

2006, e as Leis nos 5.889, de 

8 de junho de 1973, 11.101, 

de 9 de fevereiro de 2005, 

9.099, de 26 de setembro de 

1995, 11.598, de 3 de 

dezembro de 2007, 8.934, de 

18 de novembro de 1994, 

10.406, de 10 de janeiro de 

2002, e 8.666, de 21 de junho 

de 1993; e dá outras 

providências. 

4 4 4 NÃO 

Lei 

Complemen

tar 

148 25/11/2014 

Altera a Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000, 

que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na 

gestão fiscal; dispõe sobre 

critérios de indexação dos 

contratos de refinanciamento 

da dívida celebrados entre a 

União, Estados, o Distrito 

Federal e Municípios; e dá 

outras providências. 

4 4 4 NÃO 

Lei 

Complemen

tar 

156 28/12/2016 

Estabelece o Plano de Auxílio 

aos Estados e ao Distrito 

Federal e medidas de estímulo 

3 3 3 NÃO 
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ao reequilíbrio fiscal; e altera 

a Lei Complementar no 148, 

de 25 de novembro de 2014, a 

Lei no 9.496, de 11 de 

setembro de 1997, a Medida 

Provisória no 2.192-70, de 24 

de agosto de 2001, a Lei no 

8.727, de 5 de novembro de 

1993, e a Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000. 

Lei 

Complemen

tar 

159 19/5/2017 

Institui o Regime de 

Recuperação Fiscal dos 

Estados e do Distrito Federal 

e altera as Leis 

Complementares no 101, de 4 

de maio de 2000, e no 156, de 

28 de dezembro de 2016. 

3 3 3 NÃO 

Lei 

Complemen

tar  

164 18/12/2018 

Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 

23 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade 

Fiscal), para vedar a aplicação 

de sanções a Município que 

ultrapasse o limite para a 

despesa total com pessoal nos 

casos de queda de receita que 

especifica. 

4 4 4 NÃO 

Lei 7.675 4/10/1998 

Atribui ao Tribunal de Contas 

da União, a partir do exercício 

de 1986, a fiscalização da 

aplicação pelos Estados, 

Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, inclusive por 

suas entidades da 

Administração Indireta e 

Fundações, das transferências 

de recursos federais. 

4 4 4 NÃO 

Lei  7.893 24/11/1989 

Dispõe sobre o Plano 

Nacional de Informática e 

Automação – Planin.. 

2 1 1,5 NÃO 

Lei  8.244 16/10/1991 

Dispõe sobre o II Plano 

Nacional de Informática e 

Automação (Planin). 

2 1 1,5 NÃO 

Lei 8.159 8/1/1991 

Dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos 

e privados e dá outras 

providências. 

5 5 5 SIM 

Lei 8.406 9/1/1992 

Dispõe sobre a publicação de 

informações relativas ao 

Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) pelo 

Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social e pela 

Caixa Econômica Federal. 

4 3 3,5 NÃO 

Lei 8.429 2/6/1992 

Dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na 

administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá 

outras providências. 

3 3 3 NÃO 

Lei 8.741 3/12/1993 

Dispõe sobre a composição e 

a estrutura do Conselho 

Nacional de Informática e 

Automação - CONIN, e dá 

1 1 1 NÃO 



430 

outras providências. 

Lei 8.639 31/3/1993 
Disciplina o uso de caracteres 

nas publicações obrigatórias 
0 0 0 NÃO 

Lei 8.666 21/6/1993 

Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações 

e contratos da Administração 

Pública e dá outras 

providências. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 9.507 12/11/1997 

Regula o direito de acesso a 

informações e disciplina o rito 

processual do habeas data. 

5 5 5 SIM 

Lei 9.454 7/4/1997 

Institui o número único de 

Registro de Identidade Civil e 

dá outras providências. 

3 3 3 NÃO 

Lei 9.755 16/12/1998 

Dispõe sobre a criação de 

"homepage" na "Internet", 

pelo Tribunal de Contas da 

União, para divulgação dos 

dados e informações que 

especifica, e dá outras 

providências. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 9.709 18/11/1998 

Regulamenta a execução do 

disposto nos incisos I, II e III 

do art. 14 da Constituição 

Federal (Plebiscito, Referendo 

e Iniciativa Popular). 

4 4 4 NÃO 

Lei 9.800 26/5/1999 

Permite às partes a utilização 

de sistema de transmissão de 

dados para a prática de atos 

processuais. 

3 3 3 NÃO 

Lei 9.784 29/1/1999 

Regula o processo 

administrativo no âmbito da 

Administração Pública 

Federal. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 10.098 19/12/2000 

Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de 

deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

3 3 3 NÃO 

Lei 10.522 19/7/2002 

Dispõe sobre o Cadastro 

Informativo dos créditos não 

quitados de órgãos e 

entidades federais e dá outras 

providências (CADIN). 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 10.650 16/4/2003 

Dispõe sobre o acesso público 

aos dados e informações 

existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do 

Sisnama. 

3 3 3 NÃO 

Lei 

(Revogada) 
10.683 28/5/2003 

Dispõe sobre a organização 

da Presidência da República e 

dos Ministérios, e dá outras 

providências (Cria a CGU). 

- - - 
NÃO SE 

APLICA 

Lei 11.079 30/12/2004 

Institui normas gerais para 

licitação e contratação de 

parceria público-privada no 

âmbito da administração 

pública. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 10.869 13/5/2004 

Altera a Lei nº 10.683, de 28 

de maio de 2003, que dispõe 

sobre a organização da 

Presidência da República e 

dos Ministérios, e dá outras 

5 4 4,5 NÃO 
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providências (Dá a CGU 

status de Ministério). 

Lei  

(Revogada 

pela LAI) 

11.111 5/5/2005 

Regulamenta a parte final do 

disposto no inciso XXXIII do 

caput do art. 5º da 

Constituição Federal e dá 

outras providências. 

0 0 0 NÃO 

Lei 11.419 19/12/2006 

Dispõe sobre a informatização 

do processo judicial; altera a 

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 – Código de Processo 

Civil; e dá outras 

providências. 

3 3 3 NÃO 

Lei 11.300 10/5/2006 

Dispõe sobre propaganda, 

financiamento e prestação de 

contas das despesas com 

campanhas eleitorais, 

alterando a Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 12.414 9/6/2011 

Disciplina a formação e 

consulta a bancos de dados 

com informações de 

adimplemento, de pessoas 

naturais ou de pessoas 

jurídicas, para formação de 

histórico de crédito. 

3 3 3 NÃO 

Lei 12.527 18/11/2011 

Regula o acesso a 

informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º , no 

inciso II do § 3º do art. 37 e 

no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a 

Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a 

Lei nº 11.111, de 5 de maio 

de 2005, e dispositivos da Lei 

nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991; e dá outras 

providências. 

5 5 5 SIM 

Lei  12.438 6/7/2011 

Altera a Lei nº 8.689, de 27 

de julho de 1993, que dispõe 

sobre a extinção do Instituto 

Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social 

- INAMPS e dá outras 

providências, para que a 

prestação de contas dos 

gestores do Sistema Único de 

Saúde - SUS ao Poder 

Legislativo estenda-se à 

esfera federal de governo. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 12.462 4/8/2011 

Institui o Regime 

Diferenciado de Contratações 

Públicas - RDC; altera a Lei 

nº 10.683, de 28 de maio de 

2003, que dispõe sobre a 

organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, a 

legislação da Agência 

Nacional de Aviação Civil 

(Anac) e a legislação da 

Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária 

(Infraero); cria a Secretaria de 

5 4 4,5 NÃO 
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Aviação Civil, cargos de 

Ministro de Estado, cargos em 

comissão e cargos de 

Controlador de Tráfego 

Aéreo; autoriza a contratação 

de controladores de tráfego 

aéreo temporários; altera as 

Leis nº 11.182, de 27 de 

setembro de 2005, 5.862, de 

12 de dezembro de 1972, 

8.399, de 7 de janeiro de 

1992, 11.526, de 4 de outubro 

de 2007, 11.458, de 19 de 

março de 2007, e 12.350, de 

20 de dezembro de 2010, e a 

Medida Provisória nº 2.185-

35, de 24 de agosto de 2001; e 

revoga dispositivos da Lei nº 

9.649, de 27 de maio de 1998. 

Lei 12.529 30/11/2011 

Estrutura o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência; 

dispõe sobre a prevenção e 

repressão às infrações contra a 

ordem econômica; altera a Lei 

nº 8.137, de 27 de dezembro 

de 1990, o Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo 

Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985; revoga 

dispositivos da Lei nº 8.884, 

de 11 de junho de 1994, e a 

Lei nº 9.781, de 19 de janeiro 

de 1999; e dá outras 

providências. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 12.692 24/7/2012 

Altera os arts. 32 e 80 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, para dispor sobre o 

acesso do empregado às 

informações relativas ao 

recolhimento de suas 

contribuições ao INSS. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 12.681 4/7/2012 

Institui o Sistema Nacional de 

Informações de Segurança 

Pública, Prisionais e sobre 

Drogas - SINESP; altera as 

Leis nº s 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001, e 11.530, 

de 24 de outubro de 2007, a 

Lei Complementar nº 79, de 7 

de janeiro de 1994, e o 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 - Código de 

Processo Penal; e revoga 

dispositivo da Lei nº 10.201, 

de 14 de fevereiro de 2001. 

4 3 3,5 NÃO 

Lei 12.846 1/8/2013 

Dispõe sobre a 

responsabilização 

administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração 

pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras 

providências. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 12.850 2/8/2013 

Define organização criminosa 

e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de 

4 3 3,5 NÃO 
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obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o 

procedimento criminal; altera 

o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código 

Penal); revoga a Lei nº 9.034, 

de 3 de maio de 1995; e dá 

outras providências. 

(Colaboração Premiada). 

Lei 12.965 23/4/2014 

Estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no 

Brasil. 

5 4 4,5 NÃO 

Lei 13.019 31/7/2014 

Estabelece o regime jurídico 

das parcerias entre a 

administração pública e as 

organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua 

cooperação, para a 

consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco, 

mediante a execução de 

atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos 

em termos de colaboração, em 

termos de fomento ou em 

acordos de cooperação; define 

diretrizes para a política de 

fomento, de colaboração e de 

cooperação com organizações 

da sociedade civil; e altera as 

Leis nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, e 9.790, de 23 de 

março de 1999. (Redação 

dada pela Lei nº 13.204, de 

2015). 

4 3 3,5 NÃO 

Lei 13.004 24/6/2014 

Altera os arts. 1º , 4º e 5º da 

Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985, para incluir, entre as 

finalidades da ação civil 

pública, a proteção do 

patrimônio público e social. 

2 2 2 NÃO 

Lei 13.155 4/8/2015 

Estabelece princípios e 

práticas de responsabilidade 

fiscal e financeira e de gestão 

transparente e democrática 

para entidades desportivas 

profissionais de futebol; 

institui parcelamentos 

especiais para recuperação de 

dívidas pela União, cria a 

Autoridade Pública de 

Governança do Futebol - 

APFUT; dispõe sobre a 

gestão temerária no âmbito 

das entidades desportivas 

profissionais; cria a Loteria 

Exclusiva - LOTEX; altera as 

Leis n º 9.615, de 24 de março 

de 1998, 8.212, de 24 de julho 

de 1991, 10.671, de 15 de 

maio de 2003, 10.891, de 9 de 

julho de 2004, 11.345, de 14 

de setembro de 2006, e 

11.438, de 29 de dezembro de 

2006, e os Decretos-Leis n º 

5 2 3,5 NÃO 
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3.688, de 3 de outubro de 

1941, e 204, de 27 de 

fevereiro de 1967; revoga a 

Medida Provisória nº 669, de 

26 de fevereiro de 2015; cria 

programa de iniciação 

esportiva escolar; e dá outras 

providências. 

Lei 13.303 30/6/2016 

Dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia 

mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

3 3 3 NÃO 

Lei 13.482 20/9/2017 

Altera a Lei nº 10.893, de 13 

de julho de 2004, para 

estabelecer a obrigatoriedade 

de divulgação dos valores 

arrecadados do Adicional ao 

Frete para a Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM) 

e do quantitativo e da 

destinação dos valores 

arrecadados ao Fundo da 

Marinha Mercante (FMM). 

5 2 3,5 NÃO 

Lei 13.460 26/6/2017 

Dispõe sobre participação, 

proteção e defesa dos direitos 

do usuário dos serviços 

públicos da administração 

pública. 

5 5 5 SIM 

Lei 13.709 14/8/2018 

Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a Lei 

nº 12.965, de 23 de abril de 

2014 (Marco Civil da 

Internet). Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). (Redação dada pela 

Lei nº 13.853, de 2019). 

5 4,5 4,75 NÃO 

Decreto 4.073 3/1/2002 

Regulamenta a Lei no 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991, que 

dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos 

e privados. 

5 5 5 SIM 

Decreto 5.482 30/6/2005 

Dispõe sobre a divulgação de 

dados e informações pelos 

órgãos e entidades da 

administração pública federal, 

por meio da Rede Mundial de 

Computadores - Internet. 

5 4,5 4,75 NÃO 

Decreto 7.185 27/5/2010 

Dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do 

sistema integrado de 

administração financeira e 

controle, no âmbito de cada 

ente da Federação, nos termos 

do art. 48, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 

Complementar no 101, de 4 

de maio de 2000, e dá outras 

providências. 

4 4 4 NÃO 

Decreto 7.724 16/5/2012 

Regulamenta a Lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, 

que dispõe sobre o acesso a 

informações previsto no 

inciso XXXIII do caput do 

art. 5º , no inciso II do § 3º do 

5 5 5 SIM 
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art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição. 

Decreto 

(Revogado) 
8.638 15/1/2016 

Institui a Política de 

Governança Digital no âmbito 

dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal 

direta, autárquica e 

fundacional. 

- - - 
NÃO SE 

APLICA 

Decreto 5.482 30/6/2005 

Dispõe sobre a divulgação 

de dados e informações 

pelos órgãos e entidades da 

administração pública 

federal, por meio da Rede 

Mundial de Computadores 

- Internet. 

5 5 5 SIM 

Decreto 8.777 11/5/2016 

Institui a Política de Dados 

Abertos do Poder Executivo 

federal. 

5 5 5 SIM 

Decreto 9.094 17/7/2017 

Regulamenta dispositivos da 

Lei nº 13.460, de 26 de junho 

de 2017 , dispõe sobre a 

simplificação do atendimento 

prestado aos usuários dos 

serviços públicos, institui o 

Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF como instrumento 

suficiente e substitutivo para a 

apresentação de dados do 

cidadão no exercício de 

obrigações e direitos e na 

obtenção de benefícios, 

ratifica a dispensa do 

reconhecimento de firma e da 

autenticação em documentos 

produzidos no País e institui a 

Carta de Serviços ao Usuário. 

(Redação dada pelo Decreto 

nº 9.723, de 2019). 

5 5 5 SIM 

Decreto 9.492 5/9/2018 

Regulamenta dispositivos da 

Lei nº 13.460, de 26 de junho 

de 2017 , dispõe sobre a 

simplificação do atendimento 

prestado aos usuários dos 

serviços públicos, institui o 

Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF como instrumento 

suficiente e substitutivo para a 

apresentação de dados do 

cidadão no exercício de 

obrigações e direitos e na 

obtenção de benefícios, 

ratifica a dispensa do 

reconhecimento de firma e da 

autenticação em documentos 

produzidos no País e institui a 

Carta de Serviços ao Usuário. 

(Redação dada pelo Decreto 

nº 9.723, de 2019). 

5 5 5 SIM 

Decreto 9.203 22/11/2017 

Dispõe sobre a política de 

governança da administração 

pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

5 5 5 SIM 
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APÊNDICE C – SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO E-SIC 

 

LEGAL-INFORMACIONAL: 

(Destino: Casa Civil da Presidência da República) 

 

Solicito cópia (em arquivo digital) ou a transcrição das exposições de motivos (ou documento 

similar de justificativa), que eventualmente descrevam os motivadores para a promulgação 

dos decretos executivos abaixo relacionados: 

DECRETO Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002. 

DECRETO Nº 5.482, DE 30 DE JUNHO DE 2005. 

DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012. 

DECRETO Nº 8.777, DE 11 DE MAIO DE 2016. 

DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

TECNOLÓGICO-INFORMACIONAL – PARTE I: 

(Destino: Controladoria-Geral da União) 

 

Solicito a relação de acessos (em padrão aberto, extensão “csv”), oriundas do território 

brasileiro, contendo os campos (Ano do Acesso, IP, Unidade Federativa) delimitado ao 

período entre 2011 (ou a partir da data em que o site foi disponibilizado na rede) até 2019, das 

seguintes páginas disponíveis na rede mundial de computadores: 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f 

http://paineis.cgu.gov.br/gastosti/index.htm 

http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 

http://paineis.cgu.gov.br/corregedorias/index.htm 

http://paineis.cgu.gov.br/integridadepublica/index.htm 

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm 

 

Solicitados à CGU após o ME responder que os mesmos eram administrados pela citada 

Controladoria: 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
http://paineis.cgu.gov.br/gastosti/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/corregedorias/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/integridadepublica/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNG

Y4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9 (Pagamentos) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNG

Y4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9 (Concessões) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzB

iIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9  

(Bolsa Família) 

 

Solicitação complementar à CGU: 

 

Solicito a relação de acessos (em padrão aberto, extensão “csv”), oriundas do território 

brasileiro, contendo os campos (Ano do Acesso, IP, Unidade Federativa) delimitado ao 

período 2020 (a partir da data que foi disponibilizada), das seguintes páginas disponíveis na 

rede mundial de computadores: 

 

Painel Contratações COVID-19 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU

2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9 

 

TECNOLÓGICO-INFORMACIONAL – PARTE II: 

(Destino: Ministério da Economia do Brasil) 

 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.

qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true 

http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-

US&host=Local&anonymous=true 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNG

Y4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9 (Pagamentos) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNG

Y4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9 (Concessões) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzB

iIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9  

(Bolsa Família) 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzBiIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzBiIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true
http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-US&host=Local&anonymous=true
http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-US&host=Local&anonymous=true
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzYxODM5MDQtZDJiYy00NWYxLTgyODgtZGM4YmQ5Y2YyNGY4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzBiIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTAyNWM2MDItM2U1Yi00OGJmLTk1YTUtOWRjNDdhNDI3NzBiIiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
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TECNOLÓGICO-INFORMACIONAL – PARTE III: 

(Destino: Ministério da Saúde do Brasil) 

 

Solicito a relação de acessos (em padrão aberto, extensão “csv”), oriundas do território 

brasileiro, contendo os campos (Unidade Federativa) delimitado ao período ano 2020, das 

seguintes páginas disponíveis na rede mundial de computadores: 

 

Painel COVID-19 Saúde 

https://covid.saude.gov.br/ 

 

ARQUIVÍSTICO-INFORMACIONAL: 

(Destino: Arquivo Nacional) 

 

DIMENSÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Solicito que seja informado o montante do orçamento disponibilizado ao Arquivo 

Nacional, separadamente, por cada um dos seguintes exercícios: 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Solicito que seja informado o montante executado do orçamento disponibilizado ao 

Arquivo Nacional, separadamente, por cada um dos seguintes exercícios: 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Solicito que seja informado se nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 o Arquivo Nacional alocou orçamento em ação destinada à “gestão de documentos 

federais” (ou em ação orçamentária com nomenclatura ou função similar). Em caso positivo, 

peço informar o valor alocado na ação e o valor executado, em cada ano supracitado. 

Solicito que seja informado se nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 o Arquivo Nacional alocou orçamento em alguma ação destinada ao “acesso à 

informação para usuários/cidadãos” (ou em ação orçamentária com nomenclatura ou função 

similar). Em caso positivo, peço informar o valor alocado na ação e o valor executado, em 

cada ano supracitado. 
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DIMENSÃO FUNCIONAL 

 

Solicito relação (em padrão aberto, extensão “csv”), contendo: o número de agentes públicos, 

por situação funcional (EST 01, EST 02 e demais vínculos apresentados no SIAPE no período 

da consulta), em exercício no Arquivo Nacional em cada um dos exercícios seguintes:  2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (Sugiro a consulta a transação 

>GRCOSITCAR do SIAPE – Considerar a situação em dezembro de cada ano). 

Solicito relação (em padrão aberto, extensão “csv”), contendo: (1) Nomenclatura dos cargos 

que compuseram a força de trabalho efetiva (EST01 – ATIVO PERMANENTE) do Arquivo 

Nacional; (2) Quantidade de servidores que os ocupavam esses cargos nos meses de dezembro 

dos exercícios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. (Sugiro a consulta a 

transação >GRCOSITCAR do SIAPE). 

Solicito relação (em padrão aberto, extensão “csv”), contendo:  número de servidores 

efetivos, por cargo ocupado, na “Coordenação-Geral de Gestão de Documentos”, 

separadamente por cada um dos exercícios seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019 (considerar a situação em dezembro de cada ano). 

Solicito relação (em padrão aberto, extensão “csv”), contendo: o número total de pessoal 

terceirizados no Arquivo Nacional em cada um dos exercícios seguintes:  2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (considerar a situação em dezembro de cada ano). 

Solicito relação (em padrão aberto, extensão “csv”), contendo: o número de agentes públicos 

não servidores (terceirizados, contratados ou sem vínculo efetivo), por cargo ocupado, na 

“Coordenação-Geral de Gestão de Documentos”, separadamente por cada um dos exercícios 

seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e contendo as atribuições 

deles (considerar a situação em dezembro de cada ano).  

 

DIMENSÃO DOCUMENTAL 

 

Solicito que seja informado se o Arquivo Nacional possui protocolo (termo de compromisso, 

convênio de parceria/contrato ou similar) entre os órgãos da administração pública do 

executivo federal com relação aos documentos que estão sob à guarda destas instituições. Se 

sim, peço o envio em anexo. 

Solicito que seja informado se o Arquivo Nacional possui unidades regionais, conforme 

estabelece o art. 18, parágrafo único, da Lei de Arquivos. Se sim, quantas e quais? Se sim, 
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peço o envio de eventual plano de expansão anexo. E se não tem, explicitar o porquê? Ainda 

nesta última hipótese, quais as perspectivas para tê-las? 

Solicito que seja informado se há alguma área regimental do Arquivo Nacional para fins de 

fiscalização dos procedimentos de gestão de documentos nos órgãos e entidades do executivo 

federal.  

Solicito que seja informado quais as tratativas do Arquivo nacional para a obrigatoriedade de 

um efetivo Programa de Gestão de Documentos nos órgãos do executivo federal seja item de 

Auditorias. 

Solicito que seja informado se o Arquivo Nacional, entre os anos de 2011 e 2019, possuiu 

rotina de controle de inventário de documentos em posse das instituições/serviços 

arquivísticos dos órgãos e unidades do executivo federal. Se sim, explicar como. 

Solicito que seja informado a atual capacidade do Arquivo Nacional para executar o 

recolhimento de documentos federais.  

Solicito que seja informado se o Arquivo Nacional possui uma estimativa de metros lineares 

de documentos em posse das instituições do executivo federal. 

Solicito informar se nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o 

Arquivo Nacional participou de convênios ou acordos de cooperação técnica com os seguintes 

objetivos: 1º) A promoção de Programas de Gestão de Documentos (com quem, valor, se 

concluído ou não e resultados) 2º) a promoção do acesso à informação (com quem, valor, se 

concluído ou não e resultados). 

 

OUTRAS SOLICITAÇÕES CRIADAS NO DECURSO DO ESTUDO 

 

Solicito informar qual o valor estimado de orçamento fiscal anual necessário ao cumprimento 

de sua missão institucional. 

Reconhecida uma eventual necessidade de sua atuação em âmbito nacional, com a criação de 

unidades regionais como possibilita a Lei de Arquivos, o órgão possui a estimativa de quantos 

servidores seria necessário para dar conta de sua missão institucional em todo o território 

brasileiro? 

Solicito que seja informado o quantitativo total de metros lineares de documentos textuais, 

fruto de recolhimento, que estiveram em posse do Arquivo Nacional em cada um dos 

seguintes exercícios: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
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Solicito que seja informado quantos metros lineares de documentos textuais foram recolhidos 

pelo Arquivo Nacional nos seguintes exercícios: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 e 2019. 

 

1ª Rodada de Consulta 

E-Sics enviados em 1º/7/2020. 

Prazo de resposta: 21/7/2020. 

2ª Rodada de Consulta 

E-Sics enviados em 18/7/2020. 

Prazo de resposta: 10/8/2020.
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APÊNDICE D – QUADRO-RESUMO PARA A CONSOLIDAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 

DA ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

QUADRO X: NOME/IDENTIFICAÇÃO 

Função 

(Norma, Painel ou Relatório) 
[Descrição suscinta] 

Elementos que possibilitam a 

efetividade da transparência 

pública. 

• Item 1... 

• Item 2... 

• Item 3... 

• Item 4... 

• Item 5... 

Elementos que limitam a 

efetividade da transparência 

pública. 

• Item 1... 

• Item 2... 

• Item 3... 

• Item 4... 

• Item 5... 

Elaboração: autor. 
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APÊNDICE E – PROMULGAÇÃO DE LEIS DE ACESSO/TRANSPARÊNCIA PELO 

MUNDO – SEGUNDO A GLOBAL RIGHT TO INFORMATION RATING DA 

CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY (DA MAIS RECENTE LEI À MAIS 

ANTIGA) 

 

CRONOLOGIA - PARTE 1/6 CRONOLOGIA - PARTE 2/6 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA 

LEI DE 

ACESSO/TRANSPARÊN

CIA 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA 

LEI DE 

ACESSO/TRANSPARÊN

CIA 

República do Gana 2019 
República de 

Ruanda 
2013 

República de Fiji 2018 
República da Serra 

Leoa 
2013 

Grão-Ducado de 

Luxemburgo 
2018 

República do Sudão 

do Sul 
2013 

Reino de Marrocos 2018 Reino da Espanha 2013 

Federação de São 

Cristóvão e Névis 
2018 

República 

Democrática do 

Iêmen 

2012 

República das 

Seicheles 
2018 

República 

Federativa do Brasil 
2011 

Comunidade das 

Bahamas 
2017 

República de El 

Salvador 
2011 

República de Chipre 2017 
Principado de 

Mônaco 
2011 

República do 

Líbano 
2017 

República Popular 

da Mongólia 
2011 

República do 

Malawi 
2017 República do Níger 2011 

República de 

Vanuatu 
2017 

República Federal 

da Nigéria 
2011 

República 

Democrática de 

Timor-Leste 

2016 Tunísia 2011 

República do 

Quênia 
2016 

República da 

Libéria 
2010 
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República das 

Filipinas 
2016 

República Popular 

do Bangladesh 
2009 

República 

Democrática 

Socialista do Sri 

Lanka 

2016 
República Islâmica 

do Irã 
2009 

República Unida da 

Tanzânia 
2016 Federação Russa 2009 

República Togolesa 2016 República do Chile 2008 

República Socialista 

do Vietnã 
2016 

República 

Democrática Federal 

da Etiópia 

2008 

República do Benim 2015 
República da 

Guatemala 
2008 

República do 

Burkina Faso 
2015 

República da 

Indonésia 
2008 

República 

Cazaquistão 
2015 República de Malta 2008 

República do Sudão 2015 
República Oriental 

do Uruguai 
2008 

República Islâmica 

do Afeganistão 
2014 

República Popular 

da China 
2007 

República das 

Maldivas 
2014 Ilhas Cook 2007 

República de 

Moçambique 
2014 Jordânia 2007 

República do Palau 2014 
República do 

Quirguistão 
2007 

República do 

Paraguai 
2014 

República 

Democrática Federal 

do Nepal 

2007 

República 

Cooperativa da 

Guiana 

2013 
República da 

Nicarágua 
2007 

República da Costa 

do Marfim 
2013 

República de 

Honduras 
2006 

 

 

 

 



445 

CRONOLOGIA - PARTE 3/6 CRONOLOGIA - PARTE 4/6 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA LEI 

DE 

ACESSO/TRANSPARÊNC

IA 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA LEI 

DE 

ACESSO/TRANSPARÊNC

IA 

República da 

Macedônia do 

Norte  

2006 

República da 

Bósnia- 

Herzegovina 

2000 

República do 

Azerbaijão 
2005 

República da 

Bulgária 
2000 

Estado 

Plurinacional da 

Bolívia 

2005 
República da 

Estônia 
2000 

República Federal 

da Alemanha 
2005 

República da 

Moldávia 
2000 

República da Índia 2005 
República 

Eslovaca 
2000 

República de 

Monte Negro 
2005 

República da 

África do Sul  
2000 

Taiwan 2005 

Reino Unido da 

Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte 

2000 

República de 

Uganda 
2005 

República da 

Albânia 
1999 

Antígua e Barbuda 2004 República Tcheca 1999 

República 

Argentina 
2004 

República da 

Geórgia 
1999 

República 

Dominicana 
2004 Japão 1999 

República do 

Equador 
2004 

Principado de 

Liechtenstein 
1999 

Confederação 

Suíça 
2004 

República de 

Trindade e Tobago 
1999 

República da 

Armênia 
2003 Estado de Israel 1998 

República da 

Croácia 
2003 

República da 

Letônia 
1998 

República da 

Irlanda 
2003 Reino da Tailândia 1997 
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República do 

Kosovo 
2003 

República do 

Uzbequistão 
1997 

República do Peru 2003 
República da 

Islândia 
1996 

São Vicente e 

Granadinas 
2003 

República da 

Lituânia 
1996 

República da 

Sérvia 
2003 Coreia do Sul 1996 

República da 

Eslovênia 
2003 Reino da Bélgica 1994 

República da 

Turquia 
2003 Belize 1994 

República da 

Angola 
2002 

República 

Portuguesa 
1993 

Jamaica 2002 
República da 

Hungria 
1992 

Estados Unidos 

Mexicanos 
2002 

República da 

Ucrânia 
1992 

República 

Islâmica do 

Paquistão 

2002 República Italiana 1990 

República do 

Panamá 
2002 

República da 

Áustria 
1987 

República do 

Tadjiquistão 
2002 Grécia 1986 

República do 

Zimbábue 
2002 

República da 

Colômbia 
1985 

República da 

Polônia 
2001 Canadá 1983 

Romênia 2001 
Comunidade da 

Austrália 
1982 
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CRONOLOGIA - PARTE 5/6 CRONOLOGIA - PARTE 6/6 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA LEI 

DE 

ACESSO/TRANSPARÊNC

IA 

PAÍS 

ANO DE 

PROMULGAÇÃO DA LEI 

DE 

ACESSO/TRANSPARÊNC

IA. 

Nova Zelândia 1982 Reino da Noruega 1970 

República 

Francesa 
1978 

Estados Unidos da 

América 
1966 

Países Baixos 1978 
República da 

Finlândia 
1951 

Reino da 

Dinamarca 
1970 Reino da Suécia 1766 

 

Fonte: Classificação Global do Direito à Informação. 

Disponível em: https://www.rti-rating.org/country-data/ - Acesso em: 11/07/2020. 

(Tradução e Elaboração do Quadro: Pesquisador-Autor). 
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APÊNDICE F – DISTRIBUIÇÃO DAS “PALAVRAS-CHAVE” UTILIZADAS PARA 

A SELEÇÃO DOS TRECHOS DOS NORMATIVOS  ANALISADOS NO ÂMBITO DO 

“DISPOSITIVO LEGAL-INFORMACIONAL”. 

 

 

 

 

 

 
164 Combinado com o decreto regulamentador. 
165 Combinado com o decreto regulamentador. 
166 Combinado com o decreto regulamentador. 

Legislação Acesso Informação Transparência Documento Publicidade dado Arquivo Tecnologia Efetividade. Governança. 

CF 2 5 2 5 4 0 0 0 0 1 

LRF 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

Lei de 

Arquivos164 
5 4 0 11 0 1 5 0 0 0 

Lei Habeas 

Data 
2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

LAI165 Análise Integral 

Lei da 

Proteção 

dos 

Usuários166  

5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Decreto do 

Portal da 

Transp. 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 

Decreto de 

Dados 

Abertos 

Análise Integral 

Decreto de 

Govern. 

Pública 

1 0 1 0 0 0 0 0  3 
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APÊNDICE G – SINTESE DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO – 

DISPOSITIVO “LEGAL-INFORMACIONAL” 

 

OBJETO: 
Normativos (Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária e Decretos 

Executivos) 

FONTE: Site da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República 

Nº DA 

ETAPA 

IDENTIFICAÇÃO 

DA FASE 
DETALHAMENTO 

1ª Levantamento 
Pesquisa da legislação relacionada ao Poder 

Executivo Federal entre 1988 e 2018. 

2ª Leitura Horizontal 
Leitura de todos as ementas dentre as 

selecionadas na fase anterior. 

3ª Recorte 

Avaliação dos 59 normativos com base na média 

entre sua função para a efetividade e a 

adequabilidade para o estudo. 

4ª Seleção de Trechos 
Definição de trechos com base em palavras-chave 

oriundas do escopo teórico da tese. 

5ª Análise/Identificação 

Síntese dos apontamentos identificados, 

resultando em quadro de possibilidades e limites 

à efetividade da transparência a ser utilizado na 

seção de discussão e resultados. 
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APÊNDICE H – SINTESE DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO – 

DISPOSITIVO “TECNOLÓGICO-INFORMACIONAL” 

 

OBJETO: Painéis da Controladoria-Geral da União, situação em 31/07/2020. 

FONTE: Site “Central de Painéis” da Controladoria-Geral da União 

Nº DA 

ETAPA 

IDENTIFICAÇÃO 

DA FASE 
DETALHAMENTO 

1ª Exploração 
Incursão sobre o Portal da Transparência Federal 

em busca de material de estudo. 

2ª Recorte 
Definição da utilização dos painéis 

disponibilizados pela CGU. 

3ª 
Filtragem e tradução 

gráfica de dados 

Utilização dos recursos dos painéis buscando 

material para análise e interpretação futura. 

4ª Análise/Identificação 

Síntese dos apontamentos identificados, 

resultando em quadro de possibilidades e limites 

à efetividade da transparência a ser utilizado na 

seção de discussão e resultados. 
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APÊNDICE I – SINTESE DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO – 

DISPOSITIVO “ARQUIVÍSTICO-INFORMACIONAL” 

 

OBJETO: Relatórios de Gestão do Arquivo Nacional do Brasil entre 2011 e 2018. 

FONTE: Repositório constante do site do Tribunal de Contas da União 

Nº DA 

ETAPA 

IDENTIFICAÇÃO 

DA FASE 
DETALHAMENTO 

1ª Levantamento 

Incursão sobre os Relatórios de Gestão do 

Arquivo Nacional em busca de material de 

estudo. 

2ª – 1/2 

Recorte 

(Dimensão 

Orçamentária e 

Funcional) 

Definição das seções temáticas do relatório a 

serem analisadas. 

2ª – 2/2 

Recorte 

(Dimensão 

Documental) 

Definição dos trechos, sobre o tema, no âmbito 

do relatório de gestão 

3ª Análise/Identificação 

Síntese dos apontamentos identificados, 

resultando em quadro de possibilidades e limites 

à efetividade da transparência a ser utilizado na 

seção de discussão e resultados (para cada uma 

das dimensões). 
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APÊNDICE J  – PROJETOS DE LEI COM A INTENÇÃO DE ALTERAR A LAI 

 

CRITÉRIOS DE PESQUISA – SITE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL 

1. Pesquisa por: "Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011" 

2. Abrangência: Todas as situações (em trâmite ou não) 

3. Restrito ao Tipo: Projeto de Lei 

4. Nº de retornos da pesquisa: 116 

5. Data da consulta: 11/07/2020 

PROPOSIÇÕES EMENTA 

PL 2927/2020 Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. 

PL 3137/2020 

Dispõe sobre medidas de controle de recursos públicos no período de calamidade pública, 

incluído pandemias ou emergência na saúde pública ou em qualquer outra situação de 

força maior. 

PL 922/2020 Dispõe sobre o Cartão de Pagamento do Governo Federal. 

PL 238/2020 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

determinar a divulgação do custo unitário dos produtos adquiridos e dos serviços 

contratados pela administração pública. 

PL 76/2019 
Altera a Lei de Ação Popular, para instituir novas hipóteses de cabimento, regulamentar 

aspectos de tramitação e dá outras providências. 

PL 742/2015 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em sítio eletrônico oficial de acesso 

irrestrito, das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e 

intervenções cirúrgicas em instituições de qualquer natureza que integram o Sistema Único 

de Saúde. 

PL 11018/2018 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das listas dos pacientes que aguardam 

consultas com especialistas, exames e intervenções cirúrgicas em instituições de qualquer 

natureza que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS), em sítio eletrônico oficial de 

acesso irrestrito. 

PL 5945/2019 

Acrescenta art. 23-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para assegurar o direto de 

remoção a pedido às servidoras que sejam vítimas de violência doméstica e familiar, e dá 

outras providências 

PL 7843/2017 Institui regras e instrumentos para a eficiência pública. 

PL 7420/2017 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que "dispõe sobre partidos políticos e 

regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal", e a Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, que "Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera 

a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, 

e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro [...] 

PL 3525/2015 

Acrescenta inciso ao §1º do artigo 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 

regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 

art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, para que os órgãos e entidades 

públicas divulguem o montante de suas dívidas e débitos. 

PL 3765/2015 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 

da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências, para assegurar a transparência na prestação de contas das empresas 

estatais. 

PL 4876/2019 

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação), para estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de valores recebidos por 

funcionários públicos quando atuarem em atividades educacionais e similares na área 

privada. 

PL 5204/2019 Dispõe sobre o acesso à informação ambiental. 

PL 5494/2019 

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a fim de retirar o caráter sigiloso de 

processo administrativo destinado a apuração de infrações e penalidades de competência 

da ANTT e da ANTAQ decorrentes do descumprimento dos deveres estabelecidos nos 

contratos de concessão, de permissão e de autorização. 

PL 10481/2018 Acrescenta o art. 45-A à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer 
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normas gerais de padronização a serem seguidas na publicação dos Diários Oficiais da 

União, dos Estados e dos Municípios. 

PL 4797/2019 Dispõe sobre a Prestação Digital dos Serviços Públicos na Administração Pública. 

PL 7810/2017 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

mantidas pela Administração Pública, para determinar a publicação, em sítio oficial da 

internet, da relação de contratos de locação de imóveis celebrados pelos órgãos e entidades 

públicas. 

PL 896/2019 

Altera os arts. 2º e 5º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o conflito de 

interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal, para incluir o 

Presidente e o Vice-Presidente da República no rol das autoridades submetidas à Lei, 

responsabilizar o agente público pela recusa em prestar informações a respeito de agenda 

oficial e extraoficial e sobre o ingresso de qualquer pessoa em repartições públicas ao qual 

o agente público está vinculado, denominado Projeto d ... 

PL 1972/2015 
Altera o artigo 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre a 

obrigatoriedade da divulgação de informações sobre leilões de bens imóveis da União. 

PL 8970/2017 Dispõe sobre a desburocratização de procedimentos administrativos. 

PL 5778/2016 

Altera dispositivos da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 que institui o Programa 

Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho 

de 1981, e dá outras providências, e da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras 

providências. 

PL 624/2019 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 11118/2018 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 4799/2019 
Regula o sistema de controle interno dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios previsto nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal. 

PL 5970/2013 

Regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, para instituir normas gerais 

voltadas à realização de licitações e à celebração de contratos no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências. 

PL 7228/2017 

Regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, para instituir normas gerais voltadas 

à realização de licitações e à celebração de contratos no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências. 

PL 5216/2016 

Altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, e nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, para dispor sobre o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas. 

PL 8333/2017 

Altera a Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, que "dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração", para 

estabelecer regras relacionadas à publicidade de sanções administrativas e judiciais que 

impliquem restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública. 

PL 3448/2019 
Regula o sistema de controle interno dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios previsto nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal. 

PL 3497/2015 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras ... 

PL 3360/2015 

Altera a lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação - para 

proibir restrição de acesso à informação sobre atos sujeitos à fiscalização do Tribunal de 

Contas da União. 

PL 4793/2016 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações. 

PL 6484/2016 
Altera o art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre a 

divulgação da remuneração de agentes públicos. 

PL 7731/2017 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre a publicidade 

obrigatória das despesas públicas que menciona. 
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PL 6751/2016 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

obrigar a divulgação das remunerações pagas aos agentes públicos. 

PL 6759/2016 Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

PL 8503/2017 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

tornar expresso o direito de obter informações relativas à aquisição e funcionamento de 

softwares, hardwares e códigos mediadores de funções públicas e tornar obrigatória a 

disponibilização dos códigos-fonte dos algoritmos utilizados para a distribuição de 

processos nos órgãos do Poder Judiciário. 

PL 2317/2015 
Altera a Lei nº 9.503, de 1997, e a Lei nº 12.527, de 2011, para dispor sobre o acesso a 

informações relativas ao uso de veículos oficiais ou a serviço do poder público. 

PL 4178/2019 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para criar o Instituto Nacional de 

Acesso à Informação e dar outras disposições. 

PL 13/2019 

Institui o Programa de Incentivo a Relatos de Informações de Interesse Público e de 

Proteção ao Reportante, a Ação de Extinção de Domínio, e modifica o Código Penal, a Lei 

de Crimes Hediondos, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei dos Partidos Políticos, o 

Código Eleitoral, a Lei de Lavagem de Capitais e a Lei das Eleições para estabelecer 

medidas de combate à corrupção e à impunidade. 

PL 2486/2019 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para assegurar o direito de obter 

informações sobre processos disciplinares. 

PL 5825/2016 Dispõe sobre as ações contraterroristas e dá outras providências. 

PL 11117/2018 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para criar o Instituto Nacional de 

Acesso à Informação e dar outras disposições. 

PL 9167/2017 
Estabelece normas gerais sobre o implantação do Programa de Proteção e Incentivo a 

Relatos de Informações de Interesse Público, e dá outras providências. 

PL 65/2019 

Institui Programa Nacional de Proteção e Incentivo a Relatos de Suspeitas de 

Irregularidades no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com o fim de assegurar a participação da sociedade no relato de informações 

em defesa do interesse público. 

PL 4995/2013 
Acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o 

acesso a informações. 

PL 8662/2017 

Inclui o § 5º ao art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o 

do art. 216 da Constituição Federal; e dá outras providências. 

PL 8465/2017 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

estabelecer, aos detentores de mandato de Prefeito, a obrigação de apresentarem à Justiça 

Eleitoral competente relatório geral sobre a situação econômico-financeira do Município 

sob sua gestão, seis meses antes das eleições para a respectiva circunscrição. 

PL 5479/2016 

Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de garantir a transparência na utilização da 

contribuição sindical e prestação de contas das entidades sindicais ao Tribunal de Contas 

da União - TCU. 

PL 817/2015 

Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal. 

PL 1193/2015 

Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal. 

PL 848/2015 

Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal. 

PL 786/2015 

Regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, institui 

normas para dar transparência à publicidade dos atos da Administração Pública Estadual e 

Municipal e da outras providências. 

PL 7580/2017 
Modifica a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, determinando a divulgação das 

despesas realizadas com cartões corporativos governamentais. 

PL 5329/2016 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre a publicidade de 

gastos efetuados com cartões corporativos governamentais. 

PL 6894/2017 
Altera a Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1.950 e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 

1967 para incluir entre as hipóteses de crimes de responsabilidade a não prestação de 
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informações pela administração pública federal, a que se refere o inciso XXXIII, do art. 5º, 

da Constituição Federal. 

PL 1394/2015 Dispõe sobre a transição entre governos no âmbito da administração pública. 

PL 4918/2016 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

NOVA EMENTA: Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; e revoga dispositivos das Leis nºs 3.890-A, de 25 de abril de 

1961, e 9.478, de 6 de agosto de ... 

PL 6882/2013 

Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Usuário do Serviço Público, regulando a 

participação dos cidadãos na Administração Pública e sobre a defesa dos direitos dos 

usuários dos serviços públicos, de que trata o art. 37, §3º da Constituição Federal e o art. 

27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Emenda Constitucional nº 19, 

de 1988, da Constituição Federal. 

PL 4074/2012 
Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações. 

PL 7716/2017 
Altera a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação - para criar o Conselho Social de 

Transparência. 

PL 3414/2020 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação ? para 

dar publicidade a todas as peças integrantes dos procedimentos de fiscalização e demais 

processos em curso no âmbito dos órgãos de controle interno e externo. 

PL 3239/2020 

Acrescenta-se dispositivos à Lei Nº 12.527 de 18 de Novembro de 2011, que ?Regula o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e 

no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras providências?. 

PL 3169/2020 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências, para assegurar o direito da população a informações sobre a evolução 

e de pandemias, epidemias e endemias 

PL 2543/2020 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, 

para vedar a classificação dos valores e da destinação dada aos recursos públicos usados no 

enfrentamento de pandemia como informação sigilosa. 

PL 474/2020 
Altera o inciso III do § 1º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para 

determinar que sejam identificados os destinatários de diárias pagas a agentes públicos. 

PL 380/2020 

Altera a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) para 

estabelecer a obrigatoriedade de divulgação dos gastos com hospedagem pelas entidades 

da Administração Pública, direta ou indireta. 

PL 6113/2019 

Altera o inciso III do § 1º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para 

determinar que sejam identificados o passageiro, a classe do voo e o trajeto, em relação a 

despesas decorrentes da aquisição de passagens aéreas por parte de órgãos e entidades 

integrantes da administração pública, assim como os destinatários de diárias pagas a 

agentes públicos. 

PL 3443/2019 
Dispõe sobre a Prestação Digital dos Serviços Públicos na Administração Pública - 

Governo Digital. 

PL 1775/2015 
Dispõe sobre o Registro Civil Nacional - RCN e dá outras providências. NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre a Identidade Civil Nacional e dá outras providências. 

PL 2516/2015 Institui a Lei de Migração. 

PL 6814/2017 

Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e revoga a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dispositivos da 

Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

PL 5326/2019 Altera a Lei nº 13.445, de 2017, que institui a Lei de Migração. 

PL 11115/2018 
Altera a Lei da Ação Popular, para instituir novas hipóteses de cabimento, regulamentar 

aspectos de tramitação e dá outras providências. 

PL 74/2019 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a fim de estabelecer a 

responsabilização dos partidos políticos por atos de corrupção, promover transparência, 
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ampliar a democracia partidária, e dá outras providências. 

PL 1595/2019 
Dispõe sobre as ações contraterroristas, altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e 

nº 9.807, de 13 de julho de 1.999, e dá outras providências. 

PL 5606/2019 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para vedar a divulgação de dados 

profissionais de mulheres vítimas de violência doméstica. 

PL 2416/2015 Dispõe sobre norma geral acerca da gravação em vídeo das ações policiais 

PL 203/2019 

Agrega dispositivos à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para regulamentar a 

divulgação autônoma de informações pelos órgãos e entidades do Poder Público, por meio 

de portais voltados à promoção da transparência. 

PL 1745/2019 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação, para 

ampliar as hipóteses de acesso a dados públicos pelos administrados. 

PL 762/2019 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 

2010, para estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de avaliação do cumprimento das 

metas do plano de governo, previsto no art. 84, XI da Constituição Federal. 

PL 4678/2019 

Altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor que fica 

sujeita à conveniência dos órgãos e entidades públicas a divulgação de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas por meios diversos da 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

PL 8179/2014 

Acrescenta art. 12-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e altera o art. 55 da mesma 

Lei, para determinar que a Administração Pública e as empresas contratadas divulguem, 

em seus sítios na internet, informações sobre a execução de obras e serviços. 

PL 1351/2019 

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços 

de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995, para estabelecer o 

direito de os usuários dos serviços de telecomunicações acessarem gratuitamente os 

conteúdos, aplicações e serviços disponibilizados na internet pela União e órgãos da 

administração pública federal. 

PL 4491/2019 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público divulgarem a 

remuneração de seus trabalhadores que excedam a 10 salários mínimos. 

PL 5416/2016 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para dispor sobre o acesso à 

informação de entidades privadas que mantêm vínculo com o setor público, e dá outras 

providências. 

PL 8860/2017 
Regula o acesso a informações acerca dos gastos públicos, no contexto da Lei nº 12.527 de 

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e dá outras providências. 

PL 2361/2015 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal. 

PL 356/2015 

Altera a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), para 

estabelecer a obrigatoriedade da divulgação dos dados dos beneficiários de programas de 

transferência de renda do Poder Público. 

PL 9426/2017 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

vedar a recusa imotivada de recebimento de pedido de acesso à informação e estabelecer a 

competência da autoridade prolatora da decisão para receber o recurso administrativo. 

PL 7938/2017 

Agrega dispositivos à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para regulamentar a 

divulgação autônoma de informações pelos órgãos e entidades do Poder Público, por meio 

de portais voltados à promoção da transparência. 

PL 417/2019 
Modifica a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, determinando a divulgação das 

despesas realizadas com cartões corporativos governamentais. 

PL 1467/2019 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992, para estabelecer normas de transparência e responsabilização em relação às 

informações de publicidade institucional veiculadas pela Administração Pública direta e 

indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

PL 2228/2015 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 

2010, para estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de avaliação do cumprimento das 

metas do plano de governo, previsto no art. 84, XI da Constituição Federal. 

PL 11092/2018 
Altera a Lei nº 12.527, de 26 de junho de 2017, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, para aperfeiçoar o acesso a informações no âmbito da Administração Pública. 

PL 763/2019 
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 

2010, para estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de avaliação do cumprimento das 
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metas do plano de governo, previsto no art. 84, XI da Constituição Federal. 

PL 11116/2018 

Institui Programa Nacional de Proteção e Incentivo a Relatos de Suspeitas de 

Irregularidades no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com o fim de assegurar a participação da sociedade no relato de informações 

em defesa do interesse ... 

PL 5215/2016 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que "Regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências. " 

PL 163/2019 

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, 

para determinar, que os Municípios e o Distrito Federal sejam obrigados a divulgar na 

internet os alvarás em vigor expedidos aos estabelecimentos que especifica. 

PL 8727/2017 Estabelece medidas de combate à corrupção e à impunidade, e dá outras providências. 

PL 7419/2017 

Acrescenta o art. 593-A à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e altera a redação de 

dispositivos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para determinar a 

obrigatoriedade de as entidades vinculadas ao sistema sindical prestarem contas e darem 

publicidade às informações relativas ao recebimento e aplicação dos recursos das 

contribuições de interesse das categorias econômicas e ... 

PL 7709/2017 
Dispõe sobre a transparência de informações administrativas e orçamentárias no âmbito 

das entidades sindicais e dá outras providências. 

PL 7778/2014 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, determinando a 

identificação, nos setores de atendimento ao público, dos nomes do responsável e de seu 

eventual substituto. 

PL 2261/2015 

Regulamenta o art. 173, § 1º, da Constituição Federal para estabelecer o estatuto jurídico 

das empresas estatais que explorem atividade econômica de produção ou comercialização 

de bens ou de prestação de serviços. 

PL 6467/2013 
Projeto de lei que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos partidos 

políticos, com o fim de garantir o acesso a informações partidárias. 

PL 3046/2015 

Altera o art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer a 

obrigatoriedade de a administração pública divulgar os nomes, currículos, endereços, 

telefones e endereços eletrônicos de seus dirigentes. 

PL 5418/2016 
Dispõe sobre a publicação de listas de espera para cirurgias e exames complementares dos 

pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

PL 3715/2015 
Altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 2013, que assegura a validade nacional as 

Carteiras de Identidade e regula sua expedição e dá outras providências. 

PL 3203/2015 

Regulamenta a instauração e a tramitação do inquérito civil, estabelecendo controle 

judicial sobre o procedimento, e estende aos órgãos públicos legitimados o requerimento 

de instauração de inquérito civil. 

PL 4528/2012 
Dispõe sobre a divulgação de demonstrativos de receitas e despesas referentes à realização 

de concursos públicos no âmbito da administração pública federal. 

PL 4863/2012 

Regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, institui 

normas para dar transparência à publicidade dos atos da Administração Publica Estadual e 

Municipal e da outras providências. 

PL 4819/2012 
Estabelece obrigatoriedade de manutenção, em local visível e de fácil acesso ao público, de 

exemplar da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

PL 8315/2014 

Regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, institui 

normas para dar transparência à publicidade dos atos dos Poderes Legislativos Estadual, 

Municipal e Distrital. 

PL 7084/2014 

Acrescenta o § 5º ao art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o 

acesso à informação previsto na Constituição Federal, para prever o envio de mensagens 

curtas de texto, via SMS, a estações móveis habilitadas do Serviço Móvel Pessoal 

contendo mensagem sobre a cultura da transparência na administração pública, a 

conscientização do direito fundamental de acesso à informação e o papel do cidadão no 

combate à corrupção. 

PL 6390/2016 
Dispõe sobre a publicação digital, gráfica, e circulação, do Diário Oficial dos Municípios 

Brasileiros e dá outras providencias. 

Fonte: https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada 
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APÊNDICE K – PROJETOS DE LEI QUE DISCUTEM DADOS ABERTOS 

 

CRITÉRIOS DE PESQUISA – SITE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL 

1. Pesquisa por: "Dados Abertos" 

2. Abrangência: Todas as situações (em trâmite ou não) 

3. Restrito ao Tipo: Projeto de Lei 

4. Nº de retornos da pesquisa: 32 

5. Data da consulta: 11/07/2020 

PROPOSIÇÕES EMENTAS 

PL 3695/2020 

Dispõe sobre a redução de cinquenta por cento nas alíquotas das contribuições 

previdenciárias que especifica durante o período de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo no 6, de 2020, em decorrência da emergência de saúde pública 

relacionada ao novo coronavírus (Sars-CoV-2). 

PL 5966/2019 

Altera a Lei n. 12.334, de 20 de setembro de 2010, que "estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de resíduos industriais, cria o 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do 

art. 35 da Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei n. 9.984, de 17 de 

julho de 2000", para dispor do acesso à informação sobre a segurança das barragens e 

outras construções de risco, e dá outras providências. 

PL 589/2020 
Altera a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para obrigar à publicação de dados 

acerca da qualidade da água potável fornecida pelos serviços públicos de saneamento. 

PL 3062/2019 
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para fomentar a recuperação energética 

dos resíduos sólidos urbanos. 

PL 7843/2017 Institui regras e instrumentos para a eficiência pública. 

PL 7804/2014 

Institui a Lei de Dados Abertos, estabelecendo o Comitê Gestor de Dados Público junto 

ao Ministério do Planejamento, responsável pela elaboração do Manual de Dados 

Abertos da Administração Pública e cria a obrigatoriedade para a disponibilização de 

dados abertos e de interfaces de aplicações web de forma organizada e estruturada para a 

União, Estados, o Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 

PL 6446/2019 

Dispõe sobre a oferta, por fornecedores de mapas para dispositivos de sistemas de 

posicionamento global (GPS) e outros sistemas similares de navegação global por 

satélite, de recurso de alerta ao usuário em caso de aproximação de áreas com elevado 

índice de ocorrência de crimes. 

PL 3759/2019 

Altera as Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 

estabelecendo prazo para que o Poder Executivo se manifeste sobre os pedidos de 

renovação de outorga de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

PL 4960/2019 
Dispõe sobre o acesso e compartilhamento de dados de titularidade de pessoas físicas e 

jurídicas por meio da abertura e integração de plataformas e sistemas de informação 

PL 10481/2018 

Acrescenta o art. 45-A à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer 

normas gerais de padronização a serem seguidas na publicação dos Diários Oficiais da 

União, dos Estados e dos Municípios. 

PL 4797/2019 Dispõe sobre a Prestação Digital dos Serviços Públicos na Administração Pública. 

PL 4796/2019 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 624/2019 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 68/2019 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 11118/2018 Institui a Política Nacional de Dados Abertos e dá outras providências. 

PL 9190/2017 

Altera o art. 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos 

Políticos), para dispor sobre a distribuição de recursos do Fundo Partidário, concedendo 

aos partidos que cumprirem as condições estabelecidas em lei o direito a receber parcelas 

adicionais à divisão igualitária. 

PL 478/2019 
Estabelece diretrizes para a Política Nacional de Prevenção à Corrupção nas 

Contratações Públicas. 

PL 3448/2019 
Regula o sistema de controle interno dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios previsto nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal. 

PL 11025/2018 
Disciplina a atividade de lobby no âmbito dos órgãos e entidades dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos órgãos e entidades da 
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Administração Pública, nos processos de tomada de decisão, e dá outras providências. 

PL 10848/2018 

Dispõe sobre a redistribuição dos empregados públicos das empresas subsidiárias das 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, incluídas no Programa de Parcerias 

de Investimento (PPI), com o propósito de promover o adequado ajustamento de lotação 

e da força de trabalho às necessidades dos serviços do Poder Executivo Federal. 

PL 3162/2019 

Acrescenta dispositivo ao art. 80 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para obrigar o 

Instituto Nacional do Seguro Social a disponibilizar para o segurado do Regime Geral de 

Previdência Social informações sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias 

patronais e aquelas descontadas do respectivo salário de contribuição. 

PL 8612/2017 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), a Lei nº 

9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 

1965 (Código Eleitoral), a Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015 (Minirreforma 

Eleitoral de 2015), e a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, com o fim de promover 

ampla reforma no ordenamento político-eleitoral. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 

9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 9.096, de 19 de setembro [...] 

PL 5865/2019 Cria o Cadastro Nacional de Entidades do Terceiro Setor. 

PL 8288/2017 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, a fim de garantir a transparência da escrituração contábil dos partidos e a 

identificação dos doadores para campanhas eleitorais. 

PL 74/2019 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a fim de estabelecer a 

responsabilização dos partidos políticos por atos de corrupção, promover transparência, 

ampliar a democracia partidária, e dá outras providências. 

PL 1362/2019 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, para determinar a obrigatoriedade de prestação de socorro ao animal 

atropelado e/ou solicitar o auxílio da autoridade competente. 

PL 4923/2019 

Altera a Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre a prestação de serviços 

do trabalhador à administração pública ou às entidades sem fins lucrativos durante a 

percepção do benefício do seguro-desemprego. 

PL 1512/2019 

Isenta do imposto sobre produtos industrializados (IPI) os computadores pessoais, 

smartphones, tablets, notebooks, modems, seus acessórios e afins, quando adquiridos por 

pessoa com deficiência física, visual ou auditiva. 

PL 11121/2018 

Dispõe sobre a participação da sociedade no processo legislativo, amplia a transparência 

durante a tramitação e votação das proposições legislativas, prevê assinatura digital para 

projetos de lei de iniciativa popular, reforça a autonomia do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar e dá outras providências. 

PL 933/2019 

Dispõe sobre a destinação dos saldos financeiros não classificados de todos os tributos 

federais pela Receita Federal do Brasil e sobre a divulgação em formato de dados abertos 

das informações sobre a arrecadação tributária em todo o Território Nacional. 

PL 4169/2019 

Dispõe sobre a participação da sociedade no processo legislativo, amplia a transparência 

durante a tramitação e votação das proposições legislativas, prevê assinatura digital para 

projetos de lei de iniciativa popular, reforça a autonomia do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar e dá outras providências. 

PL 11092/2018 

Altera a Lei nº 12.527, de 26 de junho de 2017, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, para aperfeiçoar o acesso a informações no âmbito da Administração 

Pública. 

 

Fonte: https://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada 
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APÊNDICE L – SISTEMAS ESTRUTURANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Quadro elaborado pelo autor no decurso de suas atividades na área de RH como  

Analista em Ciência & Tecnologia da Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB. 
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APÊNDICE M – ROTEIRO DE PESQUISA TEÓRICO-METODOLÓGICO 

APLICADO À TESE 

(Padrão ABNT)

SEÇÃO 3 - Abordagens Direcionadas 

ao Acesso à Informação

SEÇÃO 4 - “Dispositivos”: Descrição e 

Observação da Configuração 

Brasileira

Fundamentação teórica disposta no 

trabalho, conforme referências.

MATERIAL EMPÍRICO

Legislação Brasileira de Acesso 

à Informação, Painés da 

Controladoria Geral da União 

e Relatórios de Gestão do 

Arquivo Nacional, com alguns 

aportes subsidiários.

(2) Apontar como o acesso à 

informação, na figura do 

conceito de dispositivo, se 

vincula a efetividade da 

transparência pública.

(3) Contextualizar o acesso à 

informação no Brasil na 

perspectiva legal, tecnológica 

e arquivística.

FI
N

A
LI

ZA
ÇÃ

O

SEÇÃO 5 - Transparência Pública: 

Entre Possibilidades e Limitações 

(Discussão e Resultados)

ANEXOS/APÊNDICES

ROTEIRO DE PESQUISA - PPGCI/UFF - Doutorando José Antonio da Silva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SÍNTESE DA FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA

-

Jardim, Chevalier, Bluteau, Abrucio, 

Lustosa, Maximiano, Weber, 

Michener, Berrones, Hood, Bobbio, 

Zorzal, Malin, ONU, Transparência 

Internacional e outros.

CORRELAÇÃO DA SEÇÃO COM 

OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INTRODUÇÃO

SEÇÃO 1 - Transparência: Conceitos, 

Contextos e Abordagens

TÍTULO DA TESE DE DOUTORADO

A Efetividade da Transparência Pública no Brasil à Luz dos "Dispositivos de Acesso à Informação": Entre Possibilidades e Limitações.

A existência de uma limitada efetividade da transparência das informações públicas, ainda que, a infraestrutura de acesso à disposição da administração do 

executivo federal, aparente favorecê-la. Defendemos a existência de fatores de ordem conceitual, gerencial, política e social que limitam a capacidade de se 

garantir a transparência das informações públicas no Brasil, quando analisados criticamente os recursos informacionais definidos pelo Estado. Dentre tais 

recursos, as normas de acesso, os painéis informativos de governo e a gestão dos arquivos, os quais não estão aptos a sustentar um processo que assegure a 

difusão da informação para a sociedade, nos possibilitam evidenciar a situação de opacidade persistente que frustra a efetividade do processo de transparência 

pública nos moldes brasileiros.

TESE

JUSTIFICATIVAS / MOTIVAÇÃO

o reconhecimento pelo qual estudos sobre a “transparência pública” devem ser mais fomentados e explorados no universo acadêmico – em especial no campo da 

Ciência da Informação – a fim de contribuir para um debate de primeira ordem: o papel estratégico da informação pública para a efetividade da transparência nas 

democracias.

OBJETIVOS

Investigar um 

conjunto de 

dispositivos que 

determinam o acesso 

à informação pública 

brasileira, 

estabelecendo a 

relação entre a 

qualificação destes – 

no escopo de suas 

finalidades – e sua 

condição de 

proporcionar a 

efetividade nas 

diferentes ações de 

transparência pública 

oriundas da gestão 

federal.

QUESTÃO DE PESQUISA

em que medida esta esfera [Federal] vem possibilitando, com foco na efetividade, “dispositivos de acesso à informação” à sociedade?

PRESSUPOSTOS

defendemos que o interesse no acesso à informação no Brasil se aproxima mais de uma resposta política do que a uma preocupação genuína com o zelo pela 

transparência das informações públicas e isto se reflete nas possibilidades e limitações de atuação dos diferentes “dispositivos de acesso à informação”, cuja 

capacidade de contribuir para a transparência governamental fica esvaziada e mitigada

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Padrão ABNT)

CONSIDERAÇÕES FINAIS Silva, José Antonio da.

(4) Contribuir para o 

aperfeiçoamento da 

transparência pública no 

âmbito do executivo na 

esfera federal brasileira.

Capurro e Hjorland,  Le Coadic, 

Secchi, Bourdieu, Althusser, 

Poulantzas, Wood, González de 

Gómez, Sennet, Castels, Rodriguez 

Zepeda, Foucault e outros.

Urbano, Vechiato e Vidotti, Schwab,  

McConnell, Oliveira, Herrera, Sousa, 

Rousseau e Couture, Rodrigues, 

Jardim, Knauss, Cordeiro e outros 

Vergara, Sampieri, Collado e Lucio, 

Flick, Marconi e Lakatos, Legislação 

brasileira e documentos digitais 

oficiais da estrutura do executivo 

federal. 

SEÇÃO 2 - Transparência: Política 

Pública, Estado e Dispositivos de 

Acesso

O
B

JE
TI

V
O

 G
ER

A
L

-

(1) Discutir os conceitos de 

transparência e acesso à 

informação pública e seus 

temas transversais.



462 

APÊNDICE N – LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE REFERÊNCIAS – ANO 2017 
(200 REFERÊNCIAS) 

 

EIXO TEMÁTICO 1 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/ACESSO À INFORMAÇÃO  

(58 REFERÊNCIAS) 

 REFERÊNCIA MINIRESUMO PAÍS 

1 

Participação eletrônica e suas relações com governo 

eletrônico, efetividade governamental e 

accountability. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1984-92302016000300487&lang=pt 

O presente artigo tem como objetivo 

analisar as relações entre a participação 

eletrônica e três aspectos-chave: 
governo eletrônico, efetividade 

governamental e responsabilização dos 

agentes públicos (accountability) 

BRASIL 

2 

O papel das controladorias locais no cumprimento 

da Lei de Acesso à Informação pelos municípios 

brasileiros. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S1679-39512016000300721&lang=pt 

Este artigo, de caráter exploratório, 

investiga se a presença de uma 

Controladoria-Geral na estrutura 
organizacional dos municípios 

brasileiros tem surtido efeito quanto à 

promoção da transparência municipal e 
ao monitoramento da Lei de Acesso à 

Informação (LAI). 

BRASIL 

3 

Fundamentos de la transparencia en la sociedad 

contemporânea 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0185-19182016000100199&lang=pt 

El objetivo de este texto es analizar la 
relevancia de la transparencia en el 

ámbito de la sociedad contemporánea, 

puntualizando que su reconocimiento 
como política pública ha implicado que 

se vincule a formas de poder con 

apertura y publicidad restringidos (...). 

MÉXICO 

4 

 

IGovP: índice de avaliação da governança pública - 

instrumento de planejamento do Estado e de 

controle social pelo cidadão. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0034-76122015000501263&lang=pt 

 

Como avaliar o grau com que cada ente 

federativo se esforça por cumprir os 

princípios da governança pública na 
implementação de suas políticas 

públicas? Em resposta a essa questão, o 

objetivo deste estudo é desenvolver um 
índice de medição da governança 

pública e fazer isso a partir do ponto de 

vista de seus princípios (...). 

BRASIL 

5 

Transparência no setor público: uma análise dos 

relatórios de gestão anuais de entidades públicas 

federais no ano de 2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0034-76122015000300643&lang=pt 

O presente estudo analisa o nível de 

transparência pública nos relatórios de 

gestão anuais de entidades públicas 
federais e os incentivos (político, 

institucional, governamental, social e 

financeiro) que podem afetar a 

divulgação da informação pública. 

BRASIL 

6 

Transparencia en Funcionarios Públicos Chilenos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0103-49792014000200007&lang=pt 

el articulo muestra que los funcionarios 

públicos chilenos valoran al Estado, a la 
ley de transparencia, muestran un 

notorio compromiso con los ciudadanos 

y con el ejercicio del «derecho a saber», 
pero que tienen un conocimiento 

limitado de la ley 

CHILE 

7 

Gobierno abierto: transparencia, participación y 

colaboración en las Administraciones Públicas. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S0121-50512014000400006&lang=pt 

En este articulo se analiza el empleo de 

la apertura de datos como elemento de 
mejora de la gestión pública y rendición 

de cuentas. 

COLÔMBIA 

8 

La responsabilidad social corporativa en los 

gobiernos locales: el caso de Reino Unido e Irlanda. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S0121-50512014000400007&lang=pt 

El objetivo de esta investigación es 

estudiar la información relacionada con 

la responsabilidad social que 
proporcionan los ayuntamientos de las 

principales ciudades de Reino Unido e 

COLÔMBIA 
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 Irlanda a través de sus páginas web. 

9 

Breves consideraciones jurídicas en torno a la 

reciente Ley española de 19/2013, 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0041-86332014000200012&lang=pt 

 

I. Planteamiento. II. Reflexión sobre su 

problemática constitucional. III. Límites 

y garantías en la Ley de Transparencia y 

sus derivaciones constitucionales. 

MÉXICO 

10 

Inovação aberta na gestão pública: análise do plano 

de ação brasileiro para a Open Government 

Partnership. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0034-76122014000400004&lang=pt 

 

Este estudo objetivou analisar o Plano 

de Ação brasileiro para o Governo 
Aberto, baseado na teoria da inovação 

aberta na gestão pública. Utilizou-se de 

uma pesquisa documental, com vistas a 
aprofundar o conhecimento do 

fenômeno em questão. 

BRASIL 

11 
Transparência pública, opacidade privada – Túlio 

Vianna. 

O direito como instrumento de limitação 

do poder na sociedade de controle. 
BRASIL 

12 A empresa transparente – Dom Tapscott et al. 

Apresenta como a dissimulação da 
verdade é o centro de muitos problemas 

corporativos. 
BRASIL 

13 

JARDIM, José Maria. Transparência e Opacidade 

do Estado no Brasil: Usos e Desusos da informação 

Governamental. Niterói: EdUFF, 1999. 

Usos e Desusos da informação 

Governamental 
BRASIL 

14 

MALIN, Ana Maria Barcelos. Gestão da 

Informação Governamental: em Direção a uma 

Metodologia de Avaliação. In Revista da Ciência da 

Informação, v. 7, nº 5. Outubro, 2006. 

Gestão da Informação Governamental BRASIL 

15 

VAZ, José Carlos. RIBEIRO, Manuella Maia. 

MATHEUS, Ricardo. Dados Governamentais 

Abertos e Seus Impactos sobre os Conceitos de 

Práticas de Transparência no Brasil. In Cadernos 

PPG-AU/UFBA. Vol. 9. Edição Especial. Salvador, 

2010. 

Discute os Dados Abertos BRASIL 

16 

Lei de Acesso à Informação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12527.htm 

Regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II 
do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 

da Constituição Federal; altera a Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 

2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 

8 de janeiro de 1991; e dá outras 

providências. 

BRASIL 

17 

Decreto da Política Nacional de Dados Abertos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/D8777.htm 

Institui a Política de Dados Abertos do 

Poder Executivo federal. 
BRASIL 

18 

Criação da Carta de Serviços ao Cidadão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6932.htm 

Dispõe sobre a simplificação do 

atendimento público prestado ao 

cidadão, ratifica a dispensa do 
reconhecimento de firma em 

documentos produzidos no Brasil, 

institui a “Carta de Serviços ao 

Cidadão” e dá outras providências. 

BRASIL 

19 

Criação da política nacional de arquivos públicos e 

privados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm 

Dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras 

providências. 

BRASIL 

20 Manual de Aplicação da Lei de Acesso à 

Informação. 

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-

O objetivo desta publicação é 

demonstrar as bases normativas, 

conceituais e operacionais que o 

BRASIL 
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conteudo/publicacoes/arquivos/aplicacao_lai_2edicao.p

df 

Ministério tem utilizado na aplicação da 
LAI em suas decisões, a fim de oferecer 

subsídios aos cidadãos e à administração 

pública em geral para a realização 
consciente e eficiente de atos 

relacionados à essa área. 

21 

Regulamenta procedimentos para o credenciamento 

de segurança e tratamento de informação 

classificada em qualquer grau de sigilo no âmbito do 

Poder Executivo federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Decreto/D7845.htm#art60 

Regulamenta procedimentos para 
credenciamento de segurança e 

tratamento de informação classificada 

em qualquer grau de sigilo, e dispõe 
sobre o Núcleo de Segurança e 

Credenciamento. 

BRASIL 

22 
Manual do Usuário do e-SIC. 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/dicas_pedido.html 

Manual para saber as informações sobre 

o e-SIC. 
BRASIL 

23 

Lei de Acesso à Informação da Espanha. 

http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/pasta_memoria/ar

quivo-
pdf/LEY_19_2013___Transparencia__Acesso_a_Infor

macao_Publica.pdf 

La transparencia, el acceso a la 

información pública y las normas de 

buen gobierno (...) 

ESPANHA 

24 

Lei de Acesso à Informação da França. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe

xte= LEGITEXT000006068643&dateTexte=20101006 

De la liberté d'accès aux documents 
administratifs et de la réutilisation des 

informations publiques 
FRANÇA 

25 
Documentos (In)visíveis – Vicente Arruda Câmara 

Rodrigues 

Ilumina o nosso entendimento do dever 

ser, do acesso à documentos e 
informações dos erros que estamos 

cometendo enquanto país – Estado e 

sociedade civil e da crítica e autocritica 
política que devemos sempre exercer 

democraticamente 

BRASIL 

26 
Acesso à informação em direitos humanos – Revista 

Acervo – Vários autores. 

Apresenta artigos sobre acesso, 

arquivos, bibliotecas, museus e gestão 

de documentos. 
BRASIL 

27 
Arquivos, bibliotecas e museus – Revista Acervo – 

Vários autores. 

Apresenta artigos sobre acesso, 

arquivos, bibliotecas, museus e gestão 

de documentos. 

BRASIL 

28 
Gestão de documentos – Revista Acervo – Vários 

autores. 

Apresenta artigos sobre acesso, 

arquivos, bibliotecas, museus e gestão 

de documentos. 

BRASIL 

29 Ditadura e transição democrática no Brasil 
Recorte histórico sobre a ditadura e sua 

relação com o acesso à informação. 
BRASIL 

30 

Lei de acesso à informação: Impactos e limites nos 

arquivos de ciência e tecnologia – Lucia Maria 

Velloso de Oliveira et al. 

Trabalhos acerca da legislação e acesso 
aos arquivos de C&T e limites de acesso 

aos documentos de pesquisa científica. 
BRASIL 

31 
Arquivos pessoais e cultura: o direito a memória e a 

intimidade – Lúcia Maria Veloso de Oliveira et al. 

Tecnologia, acesso, limites e parâmetros 

à memória. 
BRASIL 

32 
Lei de acesso à informação (LAI) – Eneida Desiree 

Salgado 

Comentários à Lei nº 12.527/2011 e ao 

Decreto nº 7.724/2012. 
BRASIL 

33 
Gestão de documentos e acesso à informação – 

Lucia Maria Velloso de Oliveira. 

Desafios e diretrizes para as instituições 

de pesquisa. 
BRASIL 

34 

Arquivos pessoais e cultura: uma abordagem 

interdisciplinar – Lúcia Maria Veloso de Oliveira et 

al. 

Tecnologia, acesso, limites e parâmetros 

à memória. 
BRASIL 

35 Diferentes Olhares sobre os Arquivos online – 

Digitalização, Memória e Acesso – Lucia Maria 

Fala do pacto sobre o acesso livre a 

informação 
BRASIL 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
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Velloso et al 

36 
Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicas 

Municipais 

Relação entre informação e arquivo no 

nível municipal 
BRASIL 

37 

ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação 

Pública e seus possíveis desdobramentos para a 

accountability democrática no Brasil. Dissertação 

(CMAPG) - Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 2012. 

Desdobramentos para a accountability 

democrática no Brasil 
BRASIL 

38 

ANDREWS, Christina W. Implicações Teóricas do 

Novo Institucionalismo: Uma Abordagem 

Habermasiana. Tese de Doutorado, FFLCH/USP, 

São Paulo, 2003 

 

- BRASIL 

39 
BEARMAN, David. Diplomatics, weberian 

bureaucracy and the management of eletronic 

records in Europe and America. American 

Archivist, v. 55, 1992. 

Visão Weberiana e documentos 

eletrônicos 
 

40 

BRAMAN, Sandra : The emergent global 

information policy regime. In Sandra Braman (Ed.), 

The emergent global information policy regime, pp. 

12-37. Houndsmills, UK: Palgrave Macmillan, 2004. 

http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/spring2011

-502/502%20and%20other%20readings/braman 

%202004%20emergent%20regime.pdf 

- EUA 

41 
BRAMAN, Sandra : .Information, Policy, and 

Power in the Informational State 

https://pantherfile.uwm.edu/braman/www/bramanp

dfs/028_Braman_Chapt9.pdf 

- EUA 

42 

DAMATTA, ROBERTO. Pesquisa Diagnóstica 

sobre Valores, Conhecimento e Cultura de Acesso à 

Informação Pública no Poder Executivo Federal 

Brasileiro, Dezembro, 2011. Disponível em 

<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/publicacoes/acesso-a-

informacao/sumarioexecutivo-pesquisa-diagnostico-

sobre-valores-conhecimento-e-cultura-de-acesso-a-

informacao2 

publica-no-poder-executivo-federal-brasileiro-2013-

coordenacao-professor-phd-roberto-damatta>. 

Acesso em: 3 set. 2013. 

- BRASIL 

43 JARDIM, José Maria. Capacidade governativa, 

informação e governo eletrônico. DataGramaZero. 

Rio de Janeiro, v. 1, n. 5, out. 2000 

- BRASIL 

44 
JARDIM, José Maria. Os Arquivos (in)visíveis: a 

opacidade informacional do Estado Brasileiro. 1998. 

Tese (Doutoramento em Ciência da Informação), 

IBICT./ ECO-UFRJ, Rio de Janeiro, 1998. 

- BRASIL 

45 

JARDIM, José Maria; SILVA, Sérgio Conde de 

Albite; NHARRELUGA, Rafael Simone. Análise de 

políticas públicas: uma abordagem em direção às 

políticas públicas de informação. Perspect. ciênc. 

inf.,  Belo Horizonte,  v. 14,  n. 1, Abr.  2009.   

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo. php? 

Script=sci_arttext&pid=S1413-

99362009000100002&lng=en&nrm=iso>. 

- BRASIL 

46 

MALIN, Ana Maria Barcellos. Gestão da 

Informação Governamental: em direção a uma 

metodologia de avaliação. DataGramaZero - Revista 

de Ciência da Informação - v.7   n.5   out/2006  

http://www.datagramazero.org.br/out06/F_I_art.ht

m 

- BRASIL 

47 

MALIN, Ana Maria Barcellos. Estado e Sociedade 

da Informação no Brasil. Uma investigação sobre o 

papel da informação na gestão pública. Tese de 

Doutorado (Ciência da Informação) – IBICT/ECO- 

UFRJ, 2003 

 

- BRASIL 

48 MALIN, Ana Maria Barcellos.  O mal estar 

brasileiro na sociedade da informação. São Paulo 

em Perspectiva, São Paulo: Fundação SEADE, v. 12, 

- BRASIL 
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n. 4, 1998 

49 

MALIN, Ana Maria Barcellos. Reflexões sobre a 

adesão brasileira ao Regime Global de Acesso à 

Informação Pública. XIII Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação - XIII 

ENANCIB, RJ, 2012. Disponível em 

<http://obgi.org/wp-

content/uploads/2013/08/Produção-Intelectual-2012-

Reflexões-sobre-a-adesãobrasileira-ao-regime-

global-de-acesso-à-informação-pública.pdf > Acesso 

em: 3 set 2013. 

- BRASIL 

50 

O'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal 

e novas poliarquias. Lua Nova, São Paulo, n. 44, 

1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S01026445199

8000200003&script=sci_arttext> 

- BRASIL 

51 
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET 

(OMB). Management of Federal Information 

Resources. USA: Federal Register, v. 5, n. 247, p. 

252730 

- EUA 

52 

RUEDIGER, Marco Aurélio.  Governo eletrônico ou 

Governança eletrônica: conceitos alternativos no uso 

de tecnologia da informação para provimento de 

acesso cívico aos mecanismos de governo e da 

reforma do Estado. Caracas. 2003. Disponível em: 

http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_profess

or.asp?cd_pro=894 

- BRASIL 

53 
VREEKEN, A. The History of Information: Lessons 

for Information Managemente. Sprouts: Working 

Papers on Information Systems, 5(2). University of 

Amsterdam, Netherlands, 2005 

- HOLANDA 

54 
ZEPEDA, Jesús Rodrígues. Estado y 

Transparencia: un paseo por la filosofia política. 

Cuadernos de Transparência, n. 4, México-DF: 

IFAI, 2004. 

- MÉXICO 

55 

STIGLITZ, Joseph E. Information and the Change 

in the Paradigm in Economics. The American 

Economic Review, Vol. 92, No. 3, (Jun., 2002), pp. 

460-501.  http://www.jstor.org/stable/3083351 

Acesso em: 30 jan 2014. 

- EUA 

56 Archives for All: Professional Responsibility and 

Social Justice - Randall C. Jimerson 

Apresenta casos sobre transparência, 

governo aberto e outros temas que 

podem ser usados como analogia. 

EUA 

57 Archivists and Social Responsibility: A Response to 

Mark Greene - Randall C. Jimerson 

Apresenta discussão sobre a atuação 

profissional do arquivista e, em paralelo, 

discute governo aberto. 

EUA 

58 A Critique of Social Justice as an Archival 

Imperative: What Is It We’re Doing That’s All That 

Important? - Mark A. Greene 

Apresenta resposta ao Jimerson EUA 

 

EIXO TEMÁTICO 2 – GOVERNANÇA, ESTADO, ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICA PÚBLICA 

(58 REFERÊNCIAS) 

 REFERÊNCIA MINIRESUMO PAÍS/LÍNGUA 

1 

A reforma da Administração Pública Central no Portugal 

democrático: do período pós-revolucionário à intervenção 

da troika. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122015000300547&lang=pt 

O processo reformista foi marcado 
pela introdução das privatizações, da 

empresarialização da lógica 

administrativa, das tentativas de 
desburocratização e transparência na 

relação entre a administração e os 

cidadãos, da convergência de 
regimes laborais e da restruturação 

da Administração Pública Central. 

BRASIL 

PORTUGAL 

2 A caixa preta da governança – Sandra Guerra. Exemplos práticos das dificuldades, 
armadilhas e oportunidades 

BRASIL 
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enfrentadas pelos CEO’s. 

3 The myths of innovation – Scott Berkun. Fala sobre os mitos da inovação. CANADÁ 

4 
Sistemas integrados de gestão – Edgard Bruno 

Cornachione Júnior. 

Propõe a abordagem de arquiteturas 

de sistemas de informação pela ótica 

da gestão. 

BRASIL 

5 
Gestão estratégica da tecnologia da informação – Getulio 

K. Akabane. 

O texto identifica a informação como 

personagem central na formulação do 

plano estratégico dos negócios. 

BRASIL 

6 The other side of innovation – Vijay Govindarajan et al. 
Visões sobre o outro lado do 

processo de inovação. 
EUA 

7 Gestão pública contemporânea – Paulo Vicente Alves. 

Apresenta a administração pública 

desde seus fundamentos até suas 

tendências e aos desafios futuros do 

Brasil. 

BRASIL 

8 
Dinâmica comportamental no setor público – Gustavo 

Andrey de A. L. Fernandes. 

Apresenta estudo do comportamento 

organizacional na área pública. 
BRASIL 

9 
Planejamento e orçamento público – Francisco Humberto 

Vignoli. 

Apresenta aspectos do orçamento 

considerando relações de poder, que 

proporcionam avanços e retrocessos 

nas políticas públicas. 

BRASIL 

10 
Estado, Governo e Administração pública – Marco Antonio 

Carvalho Teixeira. 

Caracteriza Estado, Governo e 

Administração pública. 
BRASIL 

11 
Modelagem de organizações públicas – Victor Paradela et 

al. 

Apresenta a natureza das 
organizações, as abordagens do 

pensamento administrativo e a visão 

sistêmica dos processos de trabalho. 

BRASIL 

12 
Gestão de programas e projetos públicos – Hermano 

Roberto Thiry-Cherques et al. 
Define projetos na área pública. BRASIL 

13 Gestão financeira no setor público – Istvean Karoly. 

Gestão financeira no setor público, 

com análise sobre prestação de 

contas. 

BRASIL 

14 
Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial – 

Bresser Pereira et al. 

Discute a reforma do Estado a partir 

do ponto de vista gerencial. 
BRASIL 

15 
Administração – Elementos essenciais para a gestão das 

organizações – Cláudio Gurgel et al. 

Traz exposições sobre as funções da 

administração. 
BRASIL 

16 
Economia política do poder – fundamentos – José Henrique 

de Faria. 

Apresenta como as formas e os 

mecanismos de controle foram sendo 
aperfeiçoados ao longo do último 

século. 
BRASIL 

17 
Economia política do poder – uma crítica da teoria geral da 

administração – José Henrique de Faria. 

Apresenta como as formas e os 
mecanismos de controle foram sendo 

aperfeiçoados ao longo do último 

século. 
BRASIL 

18 
Economia política do poder – as práticas do controle nas 

organizações  – José Henrique de Faria. 

Apresenta como as formas e os 
mecanismos de controle foram sendo 

aperfeiçoados ao longo do último 

século. 
BRASIL 

19 
Estado e Gestão Pública: visões do Brasil contemporâneo – 

Paulo Emílio Matos Martins. 

Reflexões sobre alguns dos 

principais desafios que envolve a 

urgente necessidade de mudança da 

sociedade brasileira. 

BRASIL 
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20 Gestão como doença social – Vincent de Gaulejac. 

Apresenta a gestão como fundamento 
do mercado, em um campo de 

batalha insensata e que tende a 

agravar a luta. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

21 
Princípios de administração científica – Frederick W. 

Taylor. 

Clássica apresentação dos métodos 

científicos de Taylor. 
BRASIL 

22 
Estado, democracia e administração pública no Brasil – 

Marcelo Douglas de Figueiredo. 

Debate os principais dilemas 

históricos da administração pública 

brasileira. 

BRASIL 

23 
Organização, sistemas e métodos – Luis César G. de 

Araújo. VOL. I. 

Apresenta tecnologias 

contemporâneas na área de gestão. 
BRASIL 

24 
Organização, sistemas e métodos – Luis César G. de 

Araújo. VOL. II. 

Apresenta tecnologias 

contemporâneas na área de gestão. 
BRASIL 

25 Parcerias estratégicas – Carlos Henrique Cardim 

Aborda perspectivas sobre inovação, 

ciência, tecnologia, sociedade e 

documentos. 

BRASIL 

26 Políticas públicas – Leonardo Secchi. 

Conceitos, esquemas de análise e 

casos práticos sobre políticas 

públicas. 

BRASIL 

27 
Desenvolvimento e construção nacional: políticas públicas – 

Bianor Scelza Cavalcanti et al. 

Apresenta as escolhas e os focos nas 

prioridades das políticas públicas. 
BRASIL 

28 
Resumo de direito administrativo descomplicado – Marcelo 

Alexandrino. 

Aborda os principais tópicos de 

direito administrativo. 
BRASIL 

29 
Resumo de direito constitucional descomplicado – Marcelo 

Alexandrino. 

Aborda os principais tópicos de 

direito constitucional. 
BRASIL 

30 Por uma nova gestão pública -Ana Paula Paes de Paula. 
Discute as bases da nova 

administração pública. 
BRASIL 

31 
Responsabilidade social e governança – Cláudio Pinheiro 

Machado Filho. 

Aborda a questão da 

responsabilidade social como um 

processo, não como mais um 

modismo  corporativo. 

BRASIL 

32 
Governança Corporativa nas Empresas – Edson Cordeiro 

da Silva 

Aborda a evolução do pensamento 

estratégico e as práticas de 

governança. 

BRASIL 

33 Ética no Trabalho – Barbara Ley Toffler 

Apresenta situações éticas no 

trabalho, um dos pilares da 

governança. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

34 Imagens da Organização – Gareth Morgan 

Revela a outra face das organizações 

que são vistas como máquinas, 

organismos, prisões psíquicas, entre 

outros. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

35 
Dicionário Crítico de Gestão e Psicodinâmica do Trabalho 

– Fernando de Oliveira Vieira et al 

Apresenta termos e suas definições a 

partir da teoria crítica da 

Administração. 

BRASIL 

36 Introdução à Administração - Maximiano 
Apresenta conceitos da 

Administração. 
BRASIL 

37 O Poder nas Organizações 
Discute as relações de poder nas 

organizações 
BRASIL 

38 
Perspectivas Históricas em Administração: novos objetos, 

novos problemas, novas abordagens 

Faz uma análise sobre as abordagens 

da administração 
BRASIL 
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39 Reforma do Estado no Brasil Discute a Reforma do Estado. BRASIL 

40 Relações Estado-Sociedade 
Discute a o binômio Estado-

Sociedade 
BRASIL 

41 Estado e Desenvolvimento - BRASIL 

42 
Constructing the 21st century developmental state: 

potentialities and pitfalls 

Discute a construção do estado de 
desenvolvimento do século XXI: 

potencialidades e armadilhas 

ÁFRICA DO 

SUL 

43 
Acerca del Estado, La Democratizacion y alguns problemas 

conceptuales 

Fala sobre o estado, a 

democratização e problemas 

conceituais 

ARGENTINA 

44 Chutando a Escada - Ha-joon Chang 

Estudo novo e estimulante no qual o 

autor examina a pressão que o 

mundo desenvolvido exerce sobre os 

países em desenvolvimento para que 

adotem certas políticas e instituições 
hoje consideradas necessárias ao 

desenvolvimento econômico, mas 

que não foram seguidas por eles no 

passado. 

BRASIL 

45 

ABRUCIO, Fernando Luiz.  O impacto do modelo 

gerencial na administração pública. In Cadernos da Escola 

Nacional de Administração Pública, nº 10. Brasília: ENAP, 

1997. 

Discute o modelo gerencial. BRASIL 

46 
BRASIL. Presidência da República. Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, nov. 1995. 
Plano Diretor na íntegra BRASIL 

47 

OSBORNE, D. & GAEBLERR, T. Reinventando o 

Governo: Como o Espírito Empreendedor está 

Transformando o Governo. Brasília: MH Comunicação, 

1994. 

Fala da reinvenção do governo. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

48 

GROENEWEGEN, J. Who should control the firm? 

Insights from new and original Institutional Economics. 

Journal of Economic Issues, v. 38, nº 2, jun.2004 

- CANADÁ 

49 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma 

teoria geral da política. São Paulo: Editora Paz e Terra, 

1985 

- BRASIL 

50 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da 

literatura. Sociologias, Porto Alegre, n. 16, p. 2045, jul./dez. 

2006.  http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16 

- BRASIL 

51 
Cultura Organizacional – Evoluição e Crítica – Maria 

Ester de Freitas 

Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

52 Empresas em Rede – Sérgio G. Lazzarini 
Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

53 Estratégia Internacional da Empresa – Fábio L. Mariotto 
Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

54 Filosofia e Organizações – Yvon Pesqueux 
Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

55 
Modelo Contemporâneo da Gestão à Brasileira – Rebeca 

Alves Chu 

Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

56 Teoria Crítica nas Organizações – Ana Paula Paes de Paula 
Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 
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57 
Uso de Casos no Ensino de Administração – Roberto C. 

Fachin et al 

Coleção debates em administração, 

com base no título do livro. 
BRASIL 

58 
Administração – Construindo Vantagem Competitiva – 

Batman/Snell 
Detalha conceitos de Administração  BRASIL 

 

EIXO TEMÁTICO 3 – CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E TEORIA DA INFORMAÇÃO 

(35 REFERÊNCIAS) 

 REFERÊNCIA MINIRESUMO PAÍS/LÍNGUA 

1 
Arquivologia e Ciência da informação – Maria Odila 

Fonseca. 

Mapeia os territórios disciplinares 
da ciência da informação e da 

arquivologia. 
BRASIL 

2 
Estratégias de informação e modelos organizacionais – 

Regina Célia Montenegro de Lima. 

O espaço da administração e da 
comunicação na ciência da 

informação. 
BRASIL 

3 

POMBO, Olga. Dispersão e unidade para uma poética da 

simpatia. In: LARA, Marilda L. G.; SMIT, Johanna W. 

(Orgs.). Temas de pesquisa em Ciência da Informação no 

Brasil. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes, 2010. 

p. 31-46. Disponível em: 

http//www3.eca.usp.br/node/1459.  Acesso em: 9 fev. 2011. 

Discute a Ciência da Informação 

como uma Interciência (conceito 
que pretendo adotar em 

contraposição à discussão da 

indisciplinaridade) 

BRASIL 

4 Epistemologia da Interdiciplinaridade – Olga Pombo 
Discute a interdisciplinaridade por 

nova perspectiva. 
BRASIL 

5 

MARTELETO, Regina Maria. A pesquisa em Ciência da 

Informação no Brasil: marcos institucionais, cenários e 

perspectivas. Perspectivas em Ciência da Informação, 

Belo Horizonte, v.14, número especial, p. 19-40, 2009 

Cenário da Pesquisa em CI no 

Brasil 
BRASIL 

6 Sentido da História e História dos Sentidos da Ciência da 

Informação – Lídia Freitas 

Estado, geopolítica e ciência da 

informação. E a informação 

advinda do campo econômico-

produtivo e estratégico-militar. 

BRASIL 

7 
Cinco Abordagens da Ciência da Informação – Geni 

Chaves 

Estudo das abordagens e 

influências sobre a transparência 

pública. 

BRASIL 

8 
Uma Introdução à Economia Política da Informação - 

José Ricardo Tauile 

Dependência tecnológica e o uso 

de princípios tayloristas de 

administração. 

BRASIL 

9 
O Caráter Social, Material e Público da Informação - 

Frohmann 

Como conciliar estudos sobre o 

fenômeno da informação em nosso 

tempo com estudos das práticas 
sociais e públicas, das realidades 

políticas, da economia e da 

cultura”. Inclui os aparatos 
governamentais e das grandes 

corporações como aparatos 

tecnológicos que processam, 
coletam e utilizam informações, 

interferindo na dinâmica 

informacional. Esses recursos são 
transnacionais e estão inseridos em 

“regimes de informação”. 

BRASIL 

10 
Informação como Trabalho e como Valor - Marcos 

Dantas 

Este texto, apoiado em conceitos 
de Teoria da Informação e de 

Economia Política clássica 

(marxiana), sugere uma 
abordagem para o problema do 

BRASIL 
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valor-trabalho, na etapa do capital-

informação. 

11 
HJORLAND, B. Theory and metatheory of information 

Science: a new interpretation. 
- BRASIL 

12 

TELL, Björn V. Design and planning of national 

information systems (NATIS). A paper for government 

planners. UNESCO, Paris, 1976, 64 p. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000150/015036eb.

pdf>. 

- BRASIL 

13 BUCKLAND, Michael K. Information as a thing. 10 p. - BRASIL 

14 

UNESCO. Directrices para la planificación de sistemas 

nacionales de información científica y tecnológica. 

UNESCO: Paris, 48 p., 1975. Disponível em: 

<unesdoc.unesco.org/images/0001/000122/012230SB.pdf>. 

- BRASIL 

15 

______. Intergovernmental Conference on the Planning of 

National Documentation, Library and Archives 

Infraestructures. Final Report. França, UNESCO, 23-27 

set. 1974. 57p. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000126/012605EB

.pdf>. 

- BRASIL 

16 

______. Intergovernmental council for the general 

information programme. Unesco, Paris, 7 p., 1977. 

Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000325/032502eb.p

df  

- BRASIL 

17 

Frohmann,  Bernd. Revisiting “what is a document?” 

Faculty of Information & Media Studies, The University 

of Western Ontario, London, Canada. 13 p. Disponivel 

em: 

http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/docume

nts/revisiting_jdoc.pdf 

- INGLATERRA 

18 

JARDIM, José Maria. De que falamos quando falamos 

em políticas arquivísticas? Percepções sobre políticas 

arquivísticas no Poder Executivo Federal. Ci. Inf., 

Brasília, v. 42, n. 1, p. 35-49, jan./abr. 2013. Disponível 

em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1393>. 

- BRASIL 

19 

MILLAR, Laura. Touchstones: considering the 

relationship between memory and archives. Archivaria, v. 

61, p. 105-126, Spring. 2006 

- CANADÁ 

20 

Cook,Terry.   Electronic Records, Paper Minds: The 

Revolution in Information Management and Archives in 

the Post-Custodial and Post-Modernist Era. Archives & 

Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research 

Vol. 1, no. 0 (March 2007). 45 p. Disponivel em: 

http://archivo.cartagena.es/files/36-164-

DOC_FICHERO1/06-cook_electronic.pdf 

- ESPANHA 

21 

ALVES, Cláudio Augusto. DUARTE, Emeide Nobrega. A 

relação entre a Ciência da Informação e a Ciência da 

Administração. In TransInformação, nº 27, pp. 37-46. 

Campinas: jan/abr de 2015. 

- BRASIL 

22 
LE COADIC, Yves-François. A Ciência da Informação. 

Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
- BRASIL 

23 

GÓMEZ, Maria Nélida Gonzále. Da política de 

informação ao papel da informação na política 

contemporânea. Revista Internacional de Estudos 

Políticos. Rio de Janeiro: UERJ/NUSEG, v. 1, n. 1, abr. 

1999. p. 67-93 

- BRASIL 



472 

 

24 

GÓMEZ, Maria Nélida González de. REGIME DE 

INFORMAÇÃO: construção de um conceito. Informação 

e sociedade v. 22, n. 3 (2012) > González de Gómez 

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/1437

6/8576 

 

- BRASIL 

25 

GÓMEZ, Maria Nélida Gonzalez, AS CIÊNCIAS 

SOCIAIS E AS QUESTÕES DA INFORMAÇÃO, 

Morpheus - Revista Eletrônica em Ciências Humanas -

Ano 09, número 14, 2012, ISSN 1676-2924 http://  

www4.unirio.br/morpheusonline/numero14-

2012/artigos/nelida_pt.pdf, acesso 20/09/2015 

- BRASIL 

26 

SARACEVIC, T. Ciência da informação: origem, 

evolução e relações. Perspectivas em Ciência da 

Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 

1996. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article

/view/235/22 

 

- BRASIL 

27 

SARACEVIC, T. Interdisciplinary nature of information 

science. Ciência da Informação, Brasília, v. 24, n. 1 p.36-

41, 1995. Disponível em: 

http://www.brapci.ufpr.br/brapci/_repositorio/2010/03/pd

f_dd085d2c4b_0008887.pdf 

- BRASIL 

28 

ROBREDO, J. Do documento impresso à informação nas 

nuvens: reflexões. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.7, 

n.1, p.19-42, mar., 2011. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/

401/261 

- BRASIL 

29 

CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O conceito de 

informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, v. 12, n. 1, j, p.148-20an./abr. 2007. 

- BRASIL 

30 

BORKO, H. Information science: what is it? American 

Documentation, v. 19, n. 1, p. 3-5, 1968. Disponível em: 

https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/

EdbertoFerneda/k---artigo-01.pdf 

- BRASIL 

31 A Sociedade em Rede – Manuel Castells 
Analisa a era da informação frente 

a economia, sociedade e cultura. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

32 A Humanidade e suas Fronteiras 

Fala do Estado Soberano à 
Sociedade Global, com ênfase na 

inovação tecnológica e os fluxos e 

reder e a derrubada das fronteiras. 

BRASIL 

33 

Economia Política da Informação e Comunicação em 

Tempos de Internet. 

http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3356 

Teoria do valor-trabalho. O 

capitalismo contemporâneo vem 

submetendo essa teoria a desafios 
teóricos e práticos pois, nas atuais 

condições de produção, o valor de 

troca estaria sendo esvaziado, 
subsistindo o valor de uso. O texto 

procura mostrar que a 

compreensão desses problemas 
pode estar no cerne das 

preocupações da Economia 

Política da Informação, 
Comunicação e Cultura (EPICC), 

já que o seu objeto de estudo é o 

processo de trabalho e valorização 

BRASIL 
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nos meios de comunicação, na 
produção de espetáculos e, agora, 

também, na internet. 

34 Trabalho com Informação – Marcos Dantas 
Preocupações referentes à 

informação. 
BRASIL 

35 
Estado e Sociedade da Informação – Ana Malin (Tese de 

Doutorado) 

Uma investigação sobre o papel da 

informação na gestão pública. 
BRASIL 

 

EIXO TEMÁTICO 4 - ASSUNTOS TRANSVERSAIS/INTERSECTIVOS CRÍTICOS 

(38 REFERÊNCIAS) 

 REFERÊNCIA MINIRESUMO PAÍS/LÍNGUA 

1 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicaocompilado.htm 

Constituição Brasileira. 

 

BRASIL 

 

2 Raízes do Brasil – Sérgio Buarque de Holanda. 

Fala da incapacidade secular de 
separamos a vida pública da vida 

privada. 
BRASIL 

3 O mal-estar da pós-modernidade – Zygmunt Bauman. 
Análise das condições culturais 

gerais de nossa sociedade. 
BRASIL 

4 Política – Steven L. Taylor. 

Apresenta diferenças entre os 

sistemas de governo, tipos de poder, 

entre outros. 

BRASIL 

5 O capital no século XXI – Thomas Piketty. 
Apresenta a dinâmica histórica das 

rendas e dos patrimônios. 
FRANÇA 

6 O declínio do homem público – Richard Sennett. 
Examina o crescente descompasso 

entre a esfera pública e privada. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

7 Ideologia – Terry Eagleton Discute ideologia. 
BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

8 O poder da ideologia – István Mészáros. Discute o poder da ideologia BRASIL 

9 Burocracia e ideologia – Maurício Tragtenberg. 

Apresenta o poder burocrático 

através dos tempos, com enfoque na 

burocracia estatal. 

BRASIL 

10 Sobre o Estado – Pierre Bourdieu 
Analisa o Estado a partir da noção 

de poder e dos jogos de interesse. 
BRASIL 

11 
O Brasil em evidência: A Utopia do desenvolvimento – 

Paulo Emílio Matos Martins et al. 

Analisa se ainda vivemos em uma 
era de tradição colonial não 

superada. 

BRASIL 

12 Sociologia da burocracia – Edmundo Campos. 
Analisa a essência da tecnologia e 
do homem que dela vai se servir. 

BRASIL 

13 Microfísica do poder – Michel Foucault. 

Coletânea de artigos, cursos e 

entrevistas em que Foucault analisa 
diversas questões entre elas o poder 

e o Estado. 

BRASIL 

14 Economia brasileira – José Márcio Rêgo. 
Apresenta a evolução econômica 

brasileira. 
BRASIL 

15 Ciência política – Reinaldo Dias. Apresenta as relações de poder nas 

sociedades humanas, em especial no 

BRASIL 
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estado moderno. 

16 Vigiar e Punir  - Michel Foucoault. 

Aborda a história da violência nas 

prisões, com ênfase nos meios 

punitivos e coercitivos do poder 

público. 

BRASIL 

17 
O estruturalismo e a miséria da razão – Carlos Nelson 

Coutinho. 

Uma análise humanista da nossa 

época coloca a nu a mutilação das 

práxis pela manipulação. 

BRASIL 

18 Contrafogos – Pierre Bourdieu. 
Realiza propostas para enfrentar a 

invasão neoliberal. 
BRASIL 

19 O livro da sociologia – Christopher Thorpe et al. 

Fundamentos, desigualdades, vida 

moderna, mundo global, o papel das 

instituições e outros. 

BRASIL 

20 A verdade seduzida – Muniz Sodré. 
Analisa os efeitos do poder e a ideia 

de “verdade universal”. 
BRASIL 

21 Democracia contra capitalismo – Ellen Meiksins Wood. 

Levanta questões sobre como o 

poder público pode ultrapassar os 

limites a ele impostos. 

BRASIL 

22 O que é capitalismo – Afrânio Mendes Catanio. Discute o que é capitalismo. BRASIL 

23 O que é ideologia – Marilena Chauí. Discute o que é ideologia. BRASIL 

24 Constituição Federal Anotada – Uadi Lammêgo Bulos 

Além de apresentar a evolução das 

CFs brasileiras, apresenta cada 

artigo constitucional comentado 
com base em súmulas do STF e 

demais jurisprudências. 

BRASIL 

25 A Gerência do Pensamento – Cláudio Gurgel 

Estuda a gestão do pensamento com 
base nos postulados neoliberais, 

econômicos e os fundamentos 

organizacionais. 

BRASIL 

26 O Neoliberalismo – História e Implicações – David Harvey Detalha a visão neoliberal 
BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

27 O Estado, o Poder e o Socialismo - Nico Poulantzas 

Destaca que em relação às classes 

dominantes o Estado tem um papel 

de organização. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

28 O Novo Imperialismo – David Harvey 

Busca analisar o capitalismo de hoje 

buscando compreender qual o papel 

(e os objetivos) de um “novo” 
imperialismo nas atuais condições 

econômicas, políticas e sociais. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

29 Estado de Bem Estar Social – Padrões e Crises 
Análisa o que levou a crise do 

modelo denominado welfare state 

BRASIL 

 

30 
Coronelismo: um referente anacrônico no espaço 

organizacional brasileiro contemporâneo – Paulao Emílio. 
Discute as versão do coronelismo BRASIL 

31 O Longo Século XX - Giovanni Arrighi 
Apresenta quando o capital e Estado 

pela primeira vez se fundem 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

32 Princípios da Filosofia do Direito - Hegel 

Discute que uma pessoa não é 

verdadeiramente livre, em outras 
palavras, a menos que seja 

participante em todos estes 

diferentes aspectos da vida do 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 
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estado. 

33 

Relações de Poder segundo Bourdieu e Foucault: uma 

proposta de articulação teórica para análise das 

organizações 

- BRASIL 

34 
BORDIEU, Pierre. Razões práticas sobre a teoria da ação. 

Campinas: Papirus, 1996. 
- 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

35 
BORDIEU, Pierre. O Senso Prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009 
- 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

36 

KETELAAR, Eric. Archival Temples, Archival Prisons: 

Modes of Power and protection. Archival Science 2: 221-

238, 2002.Disponível em: 

https://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/ketelaar1.pdf   

Acesso em:29 jul 2015. 

- HOLANDA 

37 A Potência do Pensamento – Giorgio Agamben 
Apresenta coletânea de ensaios 

dessa referência internacional. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

38 Sociologia para Leigos – Jay Gabler Explica o sentido de Sociologia. 
BRASIL 

 

 

EIXO TEMÁTICO 5 - COMPLEMENTAR -  METODOLÓGICO-ANALÍTICO 

(11 REFERÊNCIAS) 

 REFERÊNCIA MINIRESUMO PAÍS/LÍNGUA 

1 
Metodologia de pesquisa – Roberto Hernández 

Sampieri Et al. 

Apresenta metodologia quanti e 

quali detalhada. 
MÉXICO 

2 Como se faz uma tese – Umberto Eco. 
Apontamentos relevantes sobre 

tese. 
BRASIL 

3 
Como elaborar projetos de pesquisa – Roberto S. 

Kahlmeyer-Mertens et al. 

Noções de metodologia científica 

voltada à elaboração de projetos de 

pesquisa. 

BRASIL 

4 
Metodologia científica na era da informática – João 

Mattar. 

Discute a metodologia a partir do 

viés dos sistemas de informação. 
BRASIL 

5 
Fundamentos de metodologia científica – Marina de 

Andrade Marconi et al. 

Apresenta introdução à metodologia 

de pesquisa. 
BRASIL 

6 A Arte da Pesquisa – Wayne C. Booth et al Discute a metodologia da pesquisa. 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

7 Pescadores e Anzóis (Capítulo 6) – Ruben Alves 
Faz uma analogia e leitura sobre o 

trabalho científico 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

8 A lógica da pesquisa científica - 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

9 
Uma história social do conhecimento – II: da 

Enciclopédia à Wikipédia – Peter Burke 
- 

BRASIL 

(TRADUÇÃO) 

10 
BRANDÃO, Zaia. A construção de um objeto de 

pesquisa: problematizando a  Interdisciplinaridade. In: 

_______. Pesquisa em Educação: conversas com pós-

graduandos. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: 

- BRASIL 
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Loyola, 2002. Cap.3, p.45-60. 

11 

BRAGA, Kátia Soares. Aspectos relevantes para a 

seleção de metodologia adequada à pesquisa social em 

Ciência da Informação. In: MUELLER, Suzana P. M. 

(Org.). Métodos para a pesquisa em Ciência da 

Informação. Brasília: Thesaurus, 2007. Cap.1, p. 17-38. 

- BRASIL 
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ANEXO A – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 
Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Mensagem de veto 

Vigência 

Regulamento 

Regula o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º 

do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 

5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

         DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem 

fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos 

diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de 

parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas 

no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo 

das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Msg/VEP-523.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
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II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato; 

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; 

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável; 

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; 

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 

indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 

recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, 

trânsito e destino; 

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações. 

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão. 

 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 

 

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 

integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos 

de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o 

local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 

seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já 

tenha cessado; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 

relativas à sua política, organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
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b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores. 

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações 

referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente 

sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com 

ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 

como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição 

do ato decisório respectivo. 

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e 

entidades referidas no art. 1º , quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas 

disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei. 

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à 

autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da 

respectiva documentação. 

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da 

informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar 

testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 

mínimo: 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre 

outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 

informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
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VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 

eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. 

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam 

dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º , mantida a 

obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução 

orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante: 

I - 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; e 

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a 

outras formas de divulgação. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Seção I 

Do Pedido de Acesso 

 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos 

órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o 

pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não 

pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da 

solicitação de informações de interesse público. 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à 

informação disponível. 

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o 

órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: 

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 

obter a certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou 

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o 

órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 

cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. 

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante 

justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b
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§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da 

legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente 

possa pesquisar a informação de que necessitar. 

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 

parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 

prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 

competente para sua apreciação. 

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso 

haja anuência do requerente. 

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, 

eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, 

por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida 

informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de 

seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por 

si mesmo tais procedimentos. 

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses 

de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 

poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços 

e dos materiais utilizados. 

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 

manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 

certificação de que esta confere com o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá 

solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por 

outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. 

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por 

certidão ou cópia. 

Seção II 

Dos Recursos 

 

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do 

acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da sua ciência. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que 

exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo 

Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo 

de 5 (cinco) dias se: 

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada 

como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem 

possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei 

não tiverem sido observados; e 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7115.htm
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§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral 

da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente 

superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União 

determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento 

ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser 

interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35. 

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação 

protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao 

Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades 

mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade 

hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças 

Armadas, ao respectivo Comando. 

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de 

informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações prevista no art. 35. 

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso 

previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de 

regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus 

respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado 

sobre o andamento de seu pedido. 

Art. 19. (VETADO). 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho 

Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as 

decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. 

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, ao procedimento de que trata este Capítulo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que 

impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de 

segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer 

vínculo com o poder público. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo 

 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 

possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais 

do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 

internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; 

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 

tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 

nacional; 

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou 

estrangeiras e seus familiares; ou 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 

fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e 

em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser 

classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação 

prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: 

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II - secreta: 15 (quinze) anos; e 

III - reservada: 5 (cinco) anos. 

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-

Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como 

reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, 

em caso de reeleição. 

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º , poderá ser estabelecida como termo 

final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que isto ocorra antes 

do transcurso do prazo máximo de classificação. 

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu 

termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. 

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser 

observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, 

considerados: 

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e 

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. 

 

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas 

 

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas 

produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento) 

§ 1º 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm
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credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos 

autorizados por lei. 

§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a 

obteve de resguardar o sigilo. 

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o 

tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, 

acesso, transmissão e divulgação não autorizados. 

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal 

a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e 

procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. 

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo 

com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as 

providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as 

medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei. 

 

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação 

 

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública 

federal é de competência: (Regulamento) 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades: 

a) Presidente da República; 

b) Vice-Presidente da República; 

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; 

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e 

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; 

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, 

fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e 

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam 

funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação 

específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como 

ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, 

inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. 

§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades 

previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de 

Estado, no prazo previsto em regulamento. 

§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta 

deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento. 

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser 

formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

I - assunto sobre o qual versa a informação; 

II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24; 

III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que 

defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e 

IV - identificação da autoridade que a classificou. 

Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da 

informação classificada. 
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Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora 

ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e 

prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de 

sigilo, observado o disposto no art. 24. (Regulamento) 

§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das 

informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos 

motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da 

informação. 

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição 

manterá como termo inicial a data da sua produção. 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em 

sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, 

nos termos de regulamento: 

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; 

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura; 

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 

atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista 

no caput para consulta pública em suas sedes. 

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, 

acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. 

 

Seção V 

Das Informações Pessoais 

 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e 

com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades 

e garantias individuais. 

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida 

privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 

máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 

autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão 

legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será 

responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as 

informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente 

incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou 

geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se 

referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial; 

IV - à defesa de direitos humanos; ou 

V - à proteção do interesse público e geral preponderante. 
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§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de 

pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 

irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 

voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação 

pessoal. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público 

ou militar: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 

ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha 

acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função 

pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 

informação sigilosa ou informação pessoal; 

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, ou para fins 

de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para 

beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis 

violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 

as condutas descritas no caput serão consideradas: 

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares 

médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei 

como crime ou contravenção penal; ou 

II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, 

infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os 

critérios nela estabelecidos. 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, 

também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 de 

abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de 

vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei 

estará sujeita às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - rescisão do vínculo com o poder público; 

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo 

de 10 (dez) dias. 

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado 

efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso IV. 

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da 

autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados 

em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas 

ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo 

ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada 

que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a 

informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 35. (VETADO). 

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no 

âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações 

sigilosas e terá competência para: 

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta 

esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação; 

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou 

mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e demais 

dispositivos desta Lei; e 

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre 

por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa 

à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações 

internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24. 

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação. 

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a 

cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos 

ultrassecretos ou secretos. 

§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das 

informações. 

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para 

seus integrantes e demais disposições desta Lei. (Regulamento) 

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos 

internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. 

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 

da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por 

objetivos: (Regulamento) 

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas 

físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e 
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II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de 

países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha 

firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das 

atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e 

funcionamento do NSC. 

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em 

relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público. 

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações 

classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do 

termo inicial de vigência desta Lei. 

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista 

no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei. 

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá 

ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 

observados os termos desta Lei. 

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a 

classificação da informação nos termos da legislação precedente. 

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no 

prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente 

máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta 

designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo 

órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições: 

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma 

eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; 

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos 

sobre o seu cumprimento; 

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 

normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e 

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta 

Lei e seus regulamentos. 

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal 

responsável: 

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da 

transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à 

informação; 

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de 

práticas relacionadas à transparência na administração pública; 

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, 

concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30; 

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações 

atinentes à implementação desta Lei. 

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 116. ................................................................... 

............................................................................................ 
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VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 

outra autoridade competente para apuração; 

.................................................................................” (NR) 

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido 

do seguinte art. 126-A: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente 

à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do 

exercício de cargo, emprego ou função pública.” 

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, 

obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente 

quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do Capítulo III. 

Art. 46. Revogam-se: 

I - a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005 ; e 

II - os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação. 

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardoso 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Antonio de Aguiar Patriota 

Miriam Belchior 

Paulo Bernardo Silva 

Gleisi Hoffmann 

José Elito Carvalho Siqueira 

Helena Chagas 

Luís Inácio Lucena Adams 

Jorge Hage Sobrinho 

Maria do Rosário Nunes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art116vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art126a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art22


490 

ANEXO B – DECRETO DE DADOS ABERTOS 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 8.777, DE 11 DE MAIO DE 2016 

 Institui a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo federal. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 24, caput , incisos V e VI, da Lei nº 12.965, de 

23 de abril de 2014, 

DECRETA : 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica instituída a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, com os 

seguintes objetivos: 

I - promover a publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos; 

II - aprimorar a cultura de transparência pública; 

III - franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou 

acumulados pelo Poder Executivo federal, sobre os quais não recaia vedação expressa de 

acesso; 

IV - facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração pública 

federal e as diferentes esferas da federação; 

V - fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à 

construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de 

serviços públicos para o cidadão; 

VI - fomentar a pesquisa científica de base empírica sobre a gestão pública; 

VII - promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos setores público e 

privado e fomentar novos negócios; 

VIII - promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, de 

maneira a evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na disseminação de dados 

e informações; e 

IX - promover a oferta de serviços públicos digitais de forma integrada. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

I - dado - sequência de símbolos ou valores, representados em qualquer meio, 

produzidos como resultado de um processo natural ou artificial; 

II - dado acessível ao público - qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que 

não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 ; 

III - dados abertos - dados acessíveis ao público, representados em meio digital, 

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e 
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disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, 

limitando-se a creditar a autoria ou a fonte; 

IV - formato aberto - formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja 

documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes 

ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização; e 

V - Plano de Dados Abertos - documento orientador para as ações de implementação e 

promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, 

obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a 

reutilização das informações. 

Art. 3º A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal será regida pelos 

seguintes princípios e diretrizes: 

I - observância da publicidade das bases de dados como preceito geral e do sigilo como 

exceção; 

II - garantia de acesso irrestrito às bases de dados, as quais devem ser legíveis por 

máquina e estar disponíveis em formato aberto; 

III - descrição das bases de dados, com informação suficiente para a compreensão de 

eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e integridade; 

IV - permissão irrestrita de reuso das bases de dados publicadas em formato aberto; 

V - completude e interoperabilidade das bases de dados, as quais devem ser 

disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou 

referenciar as bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada; 

VI - atualização periódica, de forma a garantir a perenidade dos dados, a padronização 

de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e atender às necessidades de seus 

usuários; e 

VII - designação clara de responsável pela publicação, atualização, evolução e 

manutenção de cada base de dado aberta, incluída a prestação de assistência quanto ao uso de 

dados. 

 

CAPÍTULO II 

DA LIVRE UTILIZAÇÃO DE BASES DE DADOS 

 

Art. 4º Os dados disponibilizados pelo Poder Executivo federal, bem como qualquer 

informação de transparência ativa, são de livre utilização pelo Governo federal e pela 

sociedade. 

Parágrafo único. Na divulgação de dados protegidos por direitos autorais pertencentes a 

terceiros, fica o Poder Executivo federal obrigado a indicar o seu detentor e as condições de 

utilização por ele autorizadas.                 (Revogado pelo Decreto nº.903, de 2019) 

Art. 4º  Os dados disponibilizados pelo Poder Executivo federal e as informações de 

transparência ativa são de livre utilização pelos Poderes Públicos e pela 

sociedade.                (Redação dada pelo Decreto nº 9.903, de 2019) 

§ 1º  Fica autorizada a utilização gratuita das bases de dados e das informações 

disponibilizadas nos termos do disposto no inciso XIII do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998, e cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a União, nos 

termos do disposto no art. 29 da referida Lei.                (Incluído pelo Decreto nº 9.903, de 

2019) 

§ 2º  Fica o Poder Executivo federal obrigado a indicar o detentor de direitos autorais 

pertencentes a terceiros e as condições de utilização por ele autorizadas na divulgação de 

bases de dados protegidas por direitos autorais de que trata o inciso XIII do caput do art. 7º da 

Lei nº 9.610, de 1998.                (Incluído pelo Decreto nº 9.903, de 2019) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm#art7xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm#art7xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm#art7xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm#art7xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
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CAPÍTULO III 

DA GOVERNANÇA 

 

Art. 5º A gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal será 

coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos - INDA. 

Art. 5º  A gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal será 

coordenada pela Controladoria-Geral da União, por meio da Infraestrutura Nacional de Dados 

Abertos - INDA.                (Redação dada pelo Decreto nº 9.903, de 2019) 

§ 1º A INDA contará com mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, 

colaborativa e democrática, com caráter gerencial e normativo, na forma de regulamento. 

§ 2º A implementação da Política de Dados Abertos ocorrerá por meio da execução de 

Plano de Dados Abertos no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública 

federal, direta, autárquica e fundacional, o qual deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes 

tópicos: 

I - criação e manutenção de inventários e catálogos corporativos de dados; 

II - mecanismos transparentes de priorização na abertura de bases de dados, os quais 

obedecerão aos critérios estabelecidos pela INDA e considerarão o potencial de utilização e 

reutilização dos dados tanto pelo Governo quanto pela sociedade civil; 

III - cronograma relacionado aos procedimentos de abertura das bases de dados, sua 

atualização e sua melhoria; 

IV - especificação clara sobre os papeis e responsabilidades das unidades do órgão ou 

entidade da administração pública federal relacionados com a publicação, a atualização, a 

evolução e a manutenção das bases de dados; 

V - criação de processos para o engajamento de cidadãos, com o objetivo de facilitar e 

priorizar a abertura da dados, esclarecer dúvidas de interpretação na utilização e corrigir 

problemas nos dados já disponibilizados; e 

VI - demais mecanismos para a promoção, o fomento e o uso eficiente e efetivo das 

bases de dados pela sociedade e pelo Governo. 

§ 3º A INDA poderá estabelecer normas complementares relacionadas com a elaboração 

do Plano de Dados Abertos, bem como relacionadas a proteção de informações pessoais na 

publicação de bases de dados abertos nos termos deste Decreto. 

§ 4º A autoridade designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011 , será 

responsável por assegurar a publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos, e exercerá 

as seguintes atribuições: 

I - orientar as unidades sobre o cumprimento das normas referentes a dados abertos; 

II - assegurar o cumprimento das normas relativas à publicação de dados abertos, de 

forma eficiente e adequada; 

III - monitorar a implementação dos Planos de Dados Abertos; e 

IV - apresentar relatórios periódicos sobre o cumprimento dos Planos de Dados Abertos, 

com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento 

da Política de Dados Abertos. 

§ 5º  Compete ao Ministério da Economia definir os padrões e a gestão dos demais 

aspectos tecnológicos da INDA.                (Incluído pelo Decreto nº 9.903, de 2019) 

 

CAPÍTULO IV 

DA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE BASES DE DADOS 

 

Art. 6º Às solicitações de abertura de bases de dados da administração pública federal 

aplicam-se os prazos e os procedimentos previstos para o processamento de pedidos de acesso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
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à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011 , e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 

2012 . 

Parágrafo único. A decisão negativa de acesso de pedido de abertura de base de dados 

governamentais fundamentada na demanda por custos adicionais desproporcionais e não 

previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública federal deverá apresentar 

análise sobre a quantificação de tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de 

dados em edição futura do Plano de Dados Abertos. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7º O Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 , passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 47. ........................................................................ 

.............................................................................................. 

III - ................................................................................ 

a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, pedido de acesso à informação ou de 

abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de 

base de dados; ou 

....................................................................................” (NR) 

Art. 8º Consideram-se automaticamente passíveis de abertura as bases de dados do 

Governo federal que não contenham informações protegidas nos termos dos art. 7, § 3º , art. 

22 , art. 23 e art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011 . 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput a bases de dados que contenham 

informações protegidas, no que se refere às informações não alcançadas por essa proteção. 

Art. 9º Os Planos de Dados Abertos dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional deverão ser elaborados e publicados em sítio 

eletrônico no prazo de sessenta dias da data de publicação deste Decreto. 

§ 1º Os Planos de Dados Abertos dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional deverão priorizar a abertura dos dados de interesse 

público listados no Anexo, os quais deverão ser publicados em formato aberto no prazo de 

cento e oitenta dias da data de publicação deste Decreto. 

§ 2º Os Planos de Dados Abertos dos demais órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional serão publicados conforme cronograma 

publicado em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 

Controladoria-Geral da União. 

§ 2º  Os Planos de Dados Abertos dos demais órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional serão publicados conforme cronograma 

publicado em ato da Controladoria-Geral da União.                (Redação dada pelo Decreto nº 

9.903, de 2019) 

Art. 10. Compete à Controladoria-Geral da União monitorar a aplicação do disposto 

neste Decreto e o cumprimento dos prazos e procedimentos. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Eugênio José Guilherme de Aragão 

Valdir Moysés Simão 

Luiz Navarro 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.5.2016 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm#art47iiia.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9903.htm#art1
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ANEXO [DO DECRETO] 

Sistema/órgão responsável Dados de interesse público para priorização 

Casa Civil da Presidência da 

República 
Texto das publicações do Diário Oficial da União 

Controladoria-Geral da União 
Ocupantes de cargos de gerência e direção em empresas 

estatais e subsidiárias 

Órgãos e entidades que não 

utilizam o Sistema Integrado de 

Administração de Recursos 

Humanos - Siape 

Dados relativos a servidores inativos e aposentados e 

relativos à empregados e servidores públicos das 

entidades da administração indireta que órgãos e 

entidades que não utilizam o Siape 

Ministério da Fazenda 
Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira 

- Siafi 

Ministério da Fazenda 
Informações sobre o quadro societário das empresas, a 

partir do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Dados relacionados ao Plano Plurianual, incluindo metas 

físicas. 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
Dados relativos a servidores inativos e aposentados. 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Bens móveis e de patrimônio registrados no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços - Siads 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Dados relacionados ao Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais - Siasg /Comprasnet. 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
Dados referentes ao Portal de Convênios/Siconv. 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Informações cadastrais e relacionadas ao controle da 

execução de emendas parlamentares. 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
Propriedades e imóveis do Governo federal. 

Sistema Nacional de Informações 

de Registro Civil - SIRC 
Dados sobre nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos. 

* 
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ANEXO C – CENTRAL DE PAINÉIS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis
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ANEXO D – PORTARIA CGU Nº 1.089/2018 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE  

(DOU de 26/04/2018) 

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 1.089, DE 25 DE ABRIL DE 2018 

 

Estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o 

monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, Substituto, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do parágrafo único do 

art. 87 da Constituição Federal, o art. 1º do Anexo I do Decreto nº 8.910, de 22 de novembro 

de 2016, e o art. 20 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, resolve: 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as fases e os procedimentos para a estruturação, a execução 

e o monitoramento dos programas de integridade dos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Art. 2º Para os efeitos do disposto nesta Portaria, considera-se: 

- Programa de Integridade: conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a 

prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa 

governança; e 

- Riscos para a integridade: riscos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a 

ocorrência de fraudes ou atos de corrupção. 

Parágrafo único. Os riscos para a integridade podem ser causa, evento ou consequência de 

outros riscos, tais como financeiros, operacionais ou de imagem. 

Art. 3º Os órgãos e as entidades deverão instituir Programa de Integridade que demonstre o 

comprometimento da alta administração e que seja compatível com sua natureza, porte, 

complexidade, estrutura e área de atuação. 

§ 1o O comprometimento da alta administração deverá estar refletido em elevados padrões de 

gestão, ética e conduta, bem como em estratégias e ações para disseminação da cultura de 

integridade no órgão ou entidade. 

§ 2º A estruturação do Programa de Integridade ocorrerá por meio de planos de integridade, 

os quais organizarão as medidas a serem adotadas em determinado período de tempo e 

deverão ser revisados periodicamente. 

Primeira fase 

Art. 4º Na primeira fase da instituição do Programas de Integridade, os órgãos e as entidades 

deverão constituir uma unidade de gestão da integridade, à qual será atribuída competência 

para: 

- coordenação da estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade; 

- orientação e treinamento dos servidores com relação aos temas atinentes ao Programa de 

Integridade; e 

- promoção de outras ações relacionadas à implementação dos planos de integridade, em 

conjunto com as demais unidades do órgão ou entidade. 

§ 1o A unidade de gestão da integridade deverá ser dotada de autonomia e de recursos 

materiais e humanos necessários ao desempenho de suas competências, além de ter acesso às 

demais unidades e ao mais alto nível hierárquico do órgão ou entidade. 
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§ 2º As competências da unidade de gestão da integridade poderão ser atribuídas a outra 

unidade ou comitê previamente constituído no órgão ou entidade, desde que seja designado 

pelo menos um servidor para que atue de forma permanente com relação ao assunto. 

§ 3º Os órgãos e as entidades deverão constituir a unidade de gestão de integridade no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta Portaria. 

Segunda fase 

Art. 5º Na segunda fase, os órgãos e as entidades deverão aprovar seus planos de integridade, 

contendo: 

- os objetivos do plano; 

- a caracterização geral do órgão ou entidade; 

- as ações de estabelecimento das unidades de que trata o art. 6º desta Portaria e a forma de 

monitoramento do seu funcionamento; e 

- o levantamento dos principais riscos para a integridade e as medidas para seu tratamento. 

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades deverão aprovar seus planos de integridade até o 

dia 30 de novembro de 2018. 

Art. 6º Para o cumprimento do disposto no inciso III do art. 5º desta Portaria, os órgãos e as 

entidades deverão atribuir a unidades novas ou já existentes as competências correspondentes 

aos seguintes processos e funções: 

- promoção da ética e de regras de conduta para servidores, observado, no mínimo, o disposto 

no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, no Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, 

e na Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008, da Comissão de Ética 

Pública - CEP; 

- promoção da transparência ativa e do acesso à informação, observado no mínimo o disposto 

na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e 

na Resolução nº 11, de 11 de dezembro de 2017, da CEP; 

- tratamento de conflitos de interesses e nepotismo, observado no mínimo o disposto na Lei nº 

12.813, de 16 de maio de 2013, no Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, e na Portaria 

Interministerial nº 333, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, de 19 de setembro de 2013; 

- tratamento de denúncias, observado, no mínimo, o disposto na Lei nº 13.460 de 26 de junho 

de 2017, na Instrução Normativa Conjunta nº 1 da Corregedoria-Geral da União e da 

Ouvidoria-Geral da União, de 24 de junho de 2014, e na Instrução Normativa nº 1 da 

Ouvidoria-Geral da União, de 05 de novembro de 2014; 

- verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de 

auditoria, observado no mínimo o disposto na Instrução Normativa CGU nº 03, de 9 de junho 

de 2017, e da Instrução Normativa CGU nº 08, de 6 de dezembro de 2017; e 

- implementação de procedimentos de responsabilização, observado, no mínimo, o disposto 

no Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, na Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, 

na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, e na Portaria CGU nº 1.196, de 23 de maio 

de 2017. 

Terceira fase 

Art. 7º Na terceira fase, os órgãos e as entidades deverão iniciar a execução e o 

monitoramento de seu Programa de Integridade, com base nas medidas definidas pelos planos 

de integridade. 

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades deverão buscar expandir o alcance de seu Programa 

de Integridade para as políticas públicas por eles implementadas e monitoradas, bem como 

para fornecedores e outras organizações públicas ou privadas com as quais mantenha relação. 

Art. 8º O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU monitorará o 

atendimento do disposto nesta Portaria pelos órgãos e entidades e publicará periodicamente 

esses resultados. 
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Art. 9º A CGU poderá expedir outros atos para o atendimento das disposições dos artigos 19 e 

20 do Decreto nº 9.203, de 2017. 

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

WAGNER DE CAMPOS ROSARIO 
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ANEXO E – PAINEL DO ORÇAMENTO FEDERAL - INSTRUMENTO DE APOIO À 

DIMENSÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISPOSITIVO ARQUIVÍSTICO-

INFORMACIONAL 

 

Painel do Orçamento Federal - POF 

Fonte: 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=

QVS%40pqlk04&anonymous=true (Acesso em 04/07/2020, às 23:40) 
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ANEXO F – ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

DE GESTÃO DEFINIDAS PELO TCU (ANO 2018) 

 Estão publicadas, na página de Contas do Portal TCU, as listas preliminares do conteúdo a ser 

exigido de cada unidade prestadora de contas (UPC), previamente à disponibilização do Sistema e-Contas, 

como forma de viabilizar a proposição de ajustes e a tempestiva elaboração do relatório de gestão de 2018 

pelas UPC. As listas preliminares de conteúdos estão organizadas segundo os três modelos a seguir: 

i) Estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista); 

ii) Sistema S; 

iii) Geral (demais unidades) 

2. A estrutura básica do relatório de gestão, composta por capítulos, foi estabelecida pelo Anexo II 

da Decisão Normativa TCU 170/2018. O conteúdo desses capítulos deve ser elaborado observando-se as 

informações adicionais constantes das referidas listas preliminares de conteúdo. 

3. Essas listas/orientações foram ajustadas e confirmadas por portaria do TCU, que contém as 

orientações já oficializadas para a elaboração do relatório de gestão e também autoriza a abertura do Sistema 

e-Contas. Tendo em vista a alteração da estrutura do governo federal em 2019 e a consequente 

necessidade de ajuste dos apresentadores e supervisores das contas, o sistema e-Contas será aberto até 

28/2/2019.  

4. A elaboração do relatório de gestão é de responsabilidade da unidade prestadora de contas, que 

deve atender às diretrizes definidas no Anexo III da DN 170/2018, observar a estrutura básica estabelecida 

no Anexo II dessa decisão normativa, bem como o detalhamento do conteúdo e as orientações adicionais que 

vierem a ser indicada na Portaria TCU e no Sistema de Prestação de Contas (Sistema e-Contas).  

5. A tabela a seguir reúne as diretrizes para elaboração do relatório de gestão, disciplinando o seu 

conteúdo e a maneira pela qual a informação deve ser preparada e apresentada: 
 

 

Diretrizes para elaboração do relatório de gestão 

Abordagem estratégica: o relatório deve oferecer uma visão da estratégia da unidade prestadora de 

contas (UPC) e como essa se relaciona com a capacidade da UPC de alcançar seus objetivos no 

curto, médio e longo prazos, bem como o uso que faz de seus recursos;  

Conectividade da informação: o relatório deve mostrar uma visão integrada da combinação, da 

inter-relação e da dependência entre os fatores que afetam a capacidade de a UPC alcançar os seus 

objetivos ao longo do tempo;  

Relações com partes interessadas: o relatório deve prover uma visão da natureza e da qualidade 

das relações que a UPC mantém com suas principais partes interessadas, incluindo como e até que 

ponto a UPC entende, leva em conta e responde aos seus legítimos interesses e necessidades;  

Materialidade: o relatório deve divulgar informações sobre assuntos que afetam, de maneira 

significativa, a capacidade da UPC de alcançar seus objetivos no curto, médio e longo prazos;  

Concisão: o relatório deve ser conciso, ou seja, o texto não deve ser mais extenso do que o 

necessário para transmitir a mensagem e fundamentar as conclusões;  

Confiabilidade e completude: o relatório deve abranger todos os temas materiais, tanto positivos 

quanto negativos, de maneira equilibrada e isento de erros significativos;  

Coerência e comparabilidade: o relatório deve apresentar informações em bases coerentes ao 

longo do tempo, de maneira a permitir um acompanhamento das séries históricas da UPC, bem 

como uma comparação com outras unidades de natureza similar;  

Clareza: o relatório deve fazer uso de linguagem simples e de imagens visuais eficazes para 

transformar informações complexas em relatórios facilmente compreensíveis, além de fazer uma 

distinção clara entre os problemas enfrentados e os resultados alcançados pela UPC no exercício 
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daqueles previstos para o futuro. 

 

Fonte: Anexo III à DN TCU 170, de 19 de setembro de 2018. 

 

6. Boa parte das informações demandadas para a elaboração do relatório já vinham sendo 

solicitadas em exercícios anteriores, de modo que as unidades podem seguir os mesmos padrões para essas 

partes do relatório, embora em capítulos agora rearranjados e de forma integrada com as demais partes. 

7. Cabe destacar duas inovações trazidas pela DN 170/2018 quanto ao modelo de relato integrado: 

(i) a necessidade de determinação da materialidade das informações que irão compor o relatório de gestão, 

com a inclusão do resumo do processo de determinação de materialidade no capítulo “Outras informações 

relevantes”; (ii) a exigência de aplicação do pensamento integrado na preparação e na apresentação do 

relatório, com a inclusão de declaração, pelos responsáveis pela governança, do reconhecimento da 

integridade do relatório como anexo. 

8. Ressaltamos a importância da participação da alta administração na elaboração do relatório de 

gestão, uma vez que grande parte das informações demandadas se referem a questões de estratégia e 

resultados da gestão. 

9. No novo modelo, o relatório deve ser conciso e conter apenas informações relevantes, que 

afetem a capacidade de a UPC de alcançar os seus objetivos. Informação adicional poderá ser 

disponibilizada, por exemplo, por meio de hiperlinks no relatório, referenciando outro documento publicado 

no site da organização ou por meio da indicação de locais de acesso para dados mais detalhados sobre a 

gestão, tais como contratações, pagamentos etc. Com relação à eventual utilização de quadros padronizados 

de informações, poderão ser adotados os modelos indicados em exercícios anteriores. 

10. A forma recomendada para cada capítulo do relatório de gestão, inclusive quanto à adoção de 

infográficos, está detalhada na cartilha “Relatório de gestão na forma de relato integrado” elaborada pela 

Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo - Semec, também disponibilizada na página de Contas 

no Portal TCU.  

11. Quanto à ordem de apresentação do conteúdo do relatório, não deve ser vista como uma 

estrutura fixa, com as suas informações aparecendo em uma sequência obrigatória, ou como seções isoladas 

e autônomas. A informação deve ser apresentada de modo a tornar aparentes as conexões entre os elementos 

de conteúdo do relatório. Ajustes na estrutura básica do relatório de gestão poderão ser aceitos, desde que as 

informações demandadas pelo TCU estejam contempladas e seja tratado com a unidade técnica do Tribunal 

responsável pela análise da sua prestação de contas. A unidade técnica também poderá ser contatada em caso 

de quaisquer outras dúvidas. 

12. Quanto ao uso de quadros e tabelas, salientamos que fica a critério da UPC, de acordo com o 

entendimento da relevância dos dados a serem apresentados dentro de cada tema do relatório de gestão. 

Quadros e tabelas utilizados em relatórios de gestão de exercícios anteriores poderão ser utilizados, mas deve 

ser observado que o grau de detalhamento, de materialidade e de relevância dos dados apresentados 

atendendo às diretrizes materialidade, concisão e clareza, e tendo em vista a possibilidade de utilização de 

referências externas como fonte de informação em nível mais operacional ou mais detalhado. 

13. Indicadores e outras informações que foram determinadas pelo Tribunal em exercícios 

anteriores devem ser inseridas nos capítulos do relatório de gestão em cujo tema se relacionarem, e caso não 

seja possível, nos capítulos correspondentes a “Outras informações relevantes” ou “Anexos e apêndices”. Da 

mesma forma, informações demandadas mais recentemente pelo Tribunal serão indicadas de forma 

específica para as respectivas UCP mais adiante, neste documento. 

14. Sobre a forma de encaminhamento do relatório de gestão de 2018, deverá ser enviado pelo 

Sistema e-Contas em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb, razão pela qual a UPC deve atentar 

para esse limite ao elaborar seu relatório. Além do relatório de gestão, as unidades deverão encaminhar 

também peças referentes ao rol de responsáveis, declarações, pareceres e informações suplementares, 

conforme for disposto no Sistema e-Contas. Quanto ao rol de responsáveis, atentar ao disposto no art. 6º da 

DN 170/2018. 

 

Fonte: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E6A8F3D92016AE5FCE4

412F6B 
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ANEXO G – PAINEL ESTATÍSTICO DE PESSOAL - INSTRUMENTO DE APOIO À 

DIMENSÃO FUNCIONAL DO DISPOSITIVO ARQUIVÍSTICO-INFORMACIONAL 

 

Painel Estatístico de Pessoal - PEP 

Fonte:  

http://painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-

US&host=Local&anonymous=true (Acesso em 05/07/2020, às 00:00) 
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ANEXO H – REGIMENTO INTERNO DO ARQUIVO NACIONAL  

(DOU de 25/10/2011) 

 

PORTARIA Nº 2.433, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 

Aprova o Regimento Interno do Arquivo Nacional. 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando o disposto na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no 

Decreto no 4.073, de 3 de janeiro de 2002, no Decreto 6.061, de 15 de março de 2007, no Decreto nº 7.430, de 

17 de janeiro de 2011 e no Decreto nº 7538, de 1º de agosto de 2011, RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, o Regimento Interno do Arquivo Nacional. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 42, de 8 de novembro de 2002. 

 

JOSÉ EDUARDO CARDOZO 

 

ANEXO 

REGIMENTO INTERNO DO ARQUIVO NACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DA CATEGORIA E FINALIDADE 

Art. 1o O Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da 

Administração Pública Federal, órgão específico singular da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, 

diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos, 

definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, por meio da 

gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do 

governo federal, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter 

político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento 

científico e cultural. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2o O Arquivo Nacional tem a seguinte estrutura: I - Gabinete - GABIN; 

II - Coordenação de Apoio ao Conselho Nacional de Arquivos - COACO; 

III - Coordenação-Geral de Gestão de Documentos - COGED; 

IV - Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo - COPRA: 

a) - Coordenação de Documentos Escritos - CODES; 

b) - Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos - CODAC; e 

c) - Coordenação de Preservação do Acervo - COPAC; 

V - Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental COACE: 

a) - Coordenação de Consultas ao Acervo - COCAC; 

b) - Coordenação de Atendimento a Distância - COADI; e 

c) - Coordenação de Pesquisa e Difusão do Acervo - COPED; 

VI - Coordenação-Geral de Administração - COAD: a) Coordenação de Recursos Humanos - CORHU; 

b) Coordenação de Recursos Orçamentários e Financeiros - COROF; 

c) - Coordenação de Recursos Logísticos - COLOG; 

d) - Coordenação de Tecnologia da Informação - COTIN; e 

e) - Divisão de Protocolo e Arquivo - DIPAR; 

VII - Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal - COREG. 

Art. 3o O Arquivo Nacional é dirigido por Diretor-Geral, as Coordenações-Gerais e a Coordenação Regional por 

Coordenadores-Gerais, as Coordenações por Coordenadores e a Divisão por Chefe, cujos cargos serão providos 

na forma da legislação vigente. 

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Coordenador-Geral, Coordenador e Chefe serão substituídos, em 

seus impedimentos legais ou regulamentares, por servidores previamente designados pelo Diretor-Geral. 

CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 

Art. 4o Ao Gabinete compete: 

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação e no planejamento, na coordenação, na 

supervisão, no acompanhamento e na avaliação das atividades do Arquivo Nacional; 
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II - planejar, elaborar e organizar a agenda de trabalho do Diretor-Geral, auxiliando-o no preparo dos 

documentos a serem levados a despacho com autoridades superiores; 

III - receber, organizar e dar andamento à correspondência e aos documentos encaminhados ao Diretor-

Geral; 

IV - interagir com os órgãos e instâncias integrantes da estrutura do Ministério da Justiça, visando à 

elaboração das propostas relativas ao Plano Plurianual - PPA, orçamento anual e necessidades financeiras do 

Arquivo Nacional, bem como a execução das metas físicas e financeiras das ações planejadas; 

V - planejar e supervisionar as atividades do Centro de 

Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas; 

VI - convocar e organizar as reuniões do Conselho Consultivo e da Comissão de Altos Estudos; 

VII - planejar as publicações, os concursos monográficos e zelar pela manutenção e pelo aperfeiçoamento 

da Rede Nacional de Cooperação e Informações Arquivísticas, integrada por órgãos e entidades detentores de 

acervo de interesse da temática do Centro de Referência; 

VIII - planejar e supervisionar as atividades de normalização técnica no que diz respeito à recuperação das 

informações sobre o acervo institucional e sistemas informatizados de informação do Arquivo Nacional e do 

Centro de Referência Memórias Reveladas; 

IX - planejar e supervisionar o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de recuperação da 

informação do Arquivo Nacional e do Centro de Referência Memórias Reveladas; 

X - prestar orientação técnica, no que tange à normalização, às unidades técnicas institucionais, assim 

como a entidades externas, quando demandado; 

XI - supervisionar a atualização e aprimoramento das funções e dos dados dos sistemas de recuperação da 

informação sobre o acervo institucional; 

XII - promover e disseminar estudos, diagnósticos e propostas, tendo em vista a eficácia e eficiência dos 

sistemas de recuperação da informação, especialmente no que diz respeito à normalização técnica; 

XIII - supervisionar a gerência técnica, administrativa e financeira de projetos, acordos e convênios, não 

orçamentários, firmados pelo Arquivo Nacional; 

XIV - realizar atividades de assessoria de comunicação social; 

XV - divulgar junto à mídia as atividades e eventos promovidos pelo Arquivo Nacional; 

XVI - atender às demandas dos meios de comunicação relativas ao Arquivo Nacional; 

XVII - organizar e acompanhar as entrevistas concedidas à imprensa pelo Diretor - Geral e/ou funcionários 

por ele indicados; 

XVIII - editar e divulgar o clipping produzido pelo Arquivo 

Nacional; 

XIX - desenvolver atividades do Ouvidoria do Arquivo Nacional; e 

XX - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

Art. 5o À Coordenação de Apoio ao Conselho Nacional de Arquivos compete: 

I - em relação ao Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ: 

a) assessorar o Presidente do CONARQ, no planejamento, desenvolvimento, coordenação, supervisão, 

acompanhamento e avaliação de suas atividades; 

b) planejar, elaborar e organizar a agenda de trabalho do Presidente do CONARQ, auxiliando-o na 

elaboração dos documentos a serem levados à discussão do Plenário e a despacho com autoridades superiores; 

c) planejar, elaborar e organizar as agendas de trabalho das Reuniões Plenárias do CONARQ em 

consonância com as demandas encaminhadas à Coordenação do CONARQ; 

d) elaborar as atas das reuniões plenárias do CONARQ; 

e) dar cumprimento às deliberações aprovadas pelo Plenário 

do CONARQ; 

f) assessorar as presidências das Câmaras Técnicas e Setoriais, as Comissões Especiais e Grupos de 

Trabalho instituídos pelo 

Plenário do Conselho na consecução de suas atividades regimentais; g) interagir com as diversas instituições 

custodiadoras de acervos públicos e privados, no intuito de consolidar as políticas públicas definidas pelo 

CONARQ; 

h) planejar e implementar ações de divulgação das atividades do CONARQ por meio do seu sítio 

eletrônico, de boletins informativos, de publicações técnicas, de oficinas, seminários, dentre outros meios; 

pelo código 00012011102500042 

i) planejar, administrar, inserir conteúdo informacional e 

atualizar o Portal do CONARQ; 

j) receber, registrar, organizar, elaborar resposta, expedir, dar andamento à correspondência e demais 

documentos encaminhados ao 

CONARQ, bem como autuar processos; e 

l) exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Presidente do CONARQ. 
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II - em relação à Seção Brasileira da Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio 

Documental - COLUSO: 

a) coordenar as reuniões, elaborar as atas deliberativas e supervisionar os projetos técnicos aprovados em 

seu âmbito; 

b) encaminhar e acompanhar os projetos de seu interesse; e 

c) propor as agendas das reuniões conjuntas das Seções Brasileira e Portuguesa da COLUSO. 

III - apoiar a realização das Conferências Nacionais de Arquivo - CNARQ; 

IV - prestar assistência técnica aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR; 

V - acompanhar as ações relacionadas à política nacional de arquivos; 

VI - promover a articulação estratégica com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas 

públicas nas áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia, informação e informática; 

VII - promover a elaboração de cadastros nacionais de arquivos públicos e privados, bem como desenvolver 

atividades censitárias referentes a arquivos; 

VIII - disponibilizar o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, que reúne as 

entidades que recebem o Código de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ; 

IX - elaborar e editar documentos técnicos e normativos para apreciação do Plenário visando 

instrumentalizar a aplicação da política nacional de arquivos; 

X - organizar cursos, oficinas, seminários e similares para capacitar recursos humanos e formar agentes 

multiplicadores na área de arquivos; e 

XI - apoiar o processo de identificação dos arquivos privados de interesse público e social, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 8.159, 8 de janeiro de 1991, para fins de declaração de interesse público e social. 

Art. 6o À Coordenação-Geral de Gestão de Documentos compete: 

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, de forma integrada, supervisionar e realizar as atividades de gestão de documentos de 

arquivo; 

III - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal nos seguintes 

assuntos: 

a) implantação de programas de gestão de documentos, em 

qualquer suporte; 

b) elaboração e aplicação de códigos de classificação; e 

c) elaboração e utilização de tabelas de temporalidade e 

destinação de documentos; 

IV - desenvolver estudos e propostas de instrumentos normativos, visando à implementação e o 

acompanhamento da política de gestão de documentos nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal; 

V - implementar as orientações emanadas da Comissão de 

Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo SIGA, da Administração Pública Federal; 

VI - planejar, coordenar, supervisionar ações de capacitação de servidores da Administração Pública 

federal em matéria de em gestão de documentos; 

VII - propor adequações ao Código de Classificação de Documentos de Arquivo e à Tabela Básica de 

Temporalidade e Destinação de Documentos, relativos à atividade meio da Administração Pública; 

VIII - analisar códigos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de 

arquivo relativos às atividades-fim dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, submetidos 

à aprovação do Diretor-Geral; 

IX - analisar as listagens de eliminação de documentos dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal submetidas à aprovação do Diretor-Geral; 

X - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal em processo 

de extinção, liquidação, municipalização e desestatização, com vistas ao tratamento e à destinação dos 

acervos; 

XI - acompanhar a transferência, o recolhimento e a doação de documentos ao Arquivo Nacional, em 

articulação com a Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo, procedendo ao registro 

de sua entrada e o encaminhamento às unidades competentes, bem como fornecer informações para o 

Sistema de Informações do Arquivo Nacional - SIAN; 

XII - apoiar e orientar o desenvolvimento das atividades da 

Divisão de Protocolo e Arquivo e das demais unidades do Arquivo Nacional em matéria de Gestão de 

Documentos; 

XIII - desenvolver estudos e propostas de instrumentos normativos, visando à implementação e ao 

acompanhamento da política de gestão de documentos, em qualquer suporte, nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Brasileira; 
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XIV - desenvolver estudos em preservação digital, em articulação com a Coordenação-Geral de 

Processamento e Preservação do Acervo, a Coordenação de Tecnologia da Informação e a Coordenação 

Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal; 

XV - coletar e processar informações sobre acervos e serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, atualizando o Cadastro Nacional de Arquivos Federais, com vistas à 

supervisão de programas de gestão de documentos; 

XVI - coletar e processar informações sobre a criação, a evolução das estruturas organizacionais, das 

competências e das subordinações ou vinculações administrativas dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, atualizando o sistema de informações "Memória de Administração 

Pública Federal - MAPA", visando subsidiar as atividades técnicas desenvolvidas pelo Arquivo Nacional; 

XVII - desenvolver estudos e elaborar propostas de integração com os outros sistemas de informação da 

Administração Pública Federal; e 

XVIII - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

Art. 7o À Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo compete: 

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, de forma integrada, coordenar e supervisionaras atividades de tratamento técnico e 

preservação dos documentos sob a sua guarda e de orientação técnica a instituições custodiadoras de acervos 

arquivísticos, em especial a órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

III - sugerir ao Diretor-Geral, em articulação com a Co-ordenação-Geral de Gestão de Documentos, o 

recebimento de acervos por doação; e 

IV - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

Art. 8o À Coordenação de Documentos Escritos compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do Acervo no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a recepção, conferência, arranjo, 

descrição e a guarda dos documentos intermediários e permanentes provenientes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, do Extrajudicial, e dos recebidos por doação de entidades e de particulares e promover a 

alimentação da base de dados de descrição multinível do Sistema de Informações do Arquivo Nacional - SIAN; 

III - elaborar instrumentos de pesquisa a serem utilizados pelas Coordenações de Consultas ao Acervo e de 

Atendimento a 

Distância; 

IV - realizar a avaliação e seleção de documentos para encaminhamento à Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos de proposta de eliminação daqueles destituídos de valor para guarda permanente; 

V - executar atividades relativas à emissão de certidões, à transcrição e à autenticação de documentos sob 

a sua guarda; 

VI - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as demais Coordenações; 

VII - apoiar as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso aos documentos sob a sua 

guarda; 

VIII - compartilhar o gerenciamento dos depósitos de documentos, dar subsídios e aplicar procedimentos 

para a preservação do acervo, sob a orientação da Coordenação de Preservação do Acervo; 

IX - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal no âmbito de sua 

competência; 

X - acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de documentos ao Arquivo Nacional e 

subsidiar a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos com informações quanto ao desmembramento de 

fundos arquivísticos e transferência interna de acervo; 

XI - desenvolver estudos em preservação digital, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos, a Coordenação de Tecnologia da Informação, e a Coordenação Regional do Arquivo Nacional no 

Distrito Federal; e 

XII - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do 

Acervo. 

Art. 9º. À Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do Acervo no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a recepção, conferência, arranjo, 

descrição e a guarda dos documentos iconográficos, cartográficos, de imagens em movimento e sonoros, 

públicos e privados, sob a responsabilidade do Arquivo Nacional e promover a alimentação da base de dados de 

descrição multinível do Sistema de Informações do Arquivo Nacional SIAN; 

III - elaborar instrumentos de pesquisa a serem utilizados pelas Coordenações de Consultas ao Acervo e de 

Atendimento a 

Distância; 

IV - realizar a avaliação e seleção de documentos para encaminhamento à Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos de proposta de eliminação daqueles destituídos de valor para guarda permanente; 
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V - executar a reprodução de documentos sonoros e de imagens em movimento, com vistas ao 

atendimento ao usuário, e realizar programas em vídeo e áudio que retratem as atividades desenvolvidas pelo 

Arquivo Nacional e para fins de divulgação do acervo; 

VI - apoiar as atividades internas que necessitem de equipamentos de registro e de reprodução de som e de 

imagens; 

VII - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as demais Coordenações; 

VI - apoiar as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso aos documentos sob a sua 

guarda; 

VII - compartilhar o gerenciamento dos depósitos de documentos, dar subsídios e aplicar procedimentos 

para a preservação do acervo, sob a orientação da Coordenação de Preservação do Acervo; 

VIII - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal no âmbito de sua competência; 

IX - acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de documentos ao Arquivo Nacional e 

subsidiar a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos com informações quanto ao desmembramento de 

fundos arquivísticos e transferência interna de acervo; 

X - desenvolver estudos em preservação digital, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos, a Coordenação de Tecnologia da Informação, e a Coordenação Regional do Arquivo Nacional no 

Distrito Federal; e 

XI - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do 

Acervo. 

Art. 10. À Coordenação de Preservação do Acervo compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do Acervo no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar e executar as ações relacionadas comas seguintes atividades: 

a) conservação preventiva (higienização, vistorias biológicas, diagnóstico de acervos, monitoramento 

ambiental nas áreas de guarda e de trabalho, reparos de encadernações, desenvolvimento de modelos de 

embalagens para acondicionamento do acervo etc.), conservação curativa (restauração, aplicação de métodos de 

combate a insetos e microorganismos etc.); 

b) reformatação do acervo com produção de negativos fotográficos, digitalização e microfilmagem de 

documentos, visando à preservação, divulgação do acervo e o atendimento ao usuário; 

c) guarda e preservação dos microfilmes matrizes e de segurança; 

d) desenvolvimento de pesquisas nas áreas de entomologia, microbiologia e química, com vistas à 

conservação de documentos, e de estudos para a produção de papéis especiais com qualidade arquivística, 

aplicáveis à preservação de acervos documentais; 

e) produção de papéis especiais com qualidade arquivística, 

aplicáveis à preservação de acervos documentais; 

f) organização e realização de atividades de capacitação em preservação, treinamentos internos e externos 

e outras atividades que colaborem com a educação em preservação de acervos. 

III - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as demais Coordenações; 

IV - compartilhar o gerenciamento dos depósitos de documentos e orientar as unidades do arquivo 

Nacional quanto aos procedimentos de guarda e de preservação do acervo; 

V - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, no âmbito de sua 

competência; 

VI - acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de documentos ao Arquivo Nacional e a 

transferência interna de acervo; 

VII - desenvolver estudos em preservação digital, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos, a Coordenação de Tecnologia da Informação, e a Coordenação Regional do Arquivo Nacional no 

Distrito Federal; e 

VIII - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Processamento e Preservação do 

Acervo. 

Art. 11. À Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental compete: 

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação, planejar de forma integrada, coordenar e 

supervisionar as atividades de acesso, difusão e divulgação do acervo arquivístico e bibliográfico da Instituição; 

II - editar e manter o Portal do Arquivo Nacional e da 

Intranet e outros meios de divulgação eletrônica; 

III - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de visitação de autoridades e do público em 

geral às instalações do Arquivo Nacional; 

IV - coordenar a realização dos eventos promovidos pelo órgão e supervisionar os eventos realizados por 

outras instituições na sede do Arquivo Nacional; 

V - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

Art. 12. À Coordenação de Consultas ao Acervo compete: 
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I - assessorar o Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental no âmbito de sua atuação; 

II - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as demais unidades 

técnicas, e nos projetos definidos pela Instituição; 

III - produzir dados quantitativos e qualitativos relativos ao atendimento presencial, biblioteca e 

movimentação do acervo; 

IV - planejar, coordenar e executar as ações relacionadas com o atendimento presencial, compreendendo as 

atividades de: 

a) atendimento aos usuários de consultas in loco, mediante 

prestação de informações e orientação de referência; 

b) administração do funcionamento dos ambientes de consulta e o cadastro de usuários de consultas 

presenciais; 

c) gerenciamento dos instrumentos de pesquisa disponíveis aos usuários em conjunto com as áreas de 

tratamento e processamento do acervo; 

d) controle dos documentos durante as consultas, zelando por 

sua preservação; 

e) administração da coleção de obras de referência bibliográfica e das cópias de consulta de documentos 

textuais, cartográficos, iconográficos, de imagens em movimento, sonoros, microfilmes e bases de dados à 

disposição dos usuários nos ambientes apropriados; e 

f) certificação, autenticação e reprodução de documentos. 

V - planejar, coordenar e executar as ações relacionadas ao acervo bibliográfico e hemerográfico, 

compreendendo as atividades de: 

a) tratamento técnico e a gestão da coleção bibliográfica especializada e de obras raras sob sua guarda, 

zelando por sua preservação; 

b) atualização da coleção bibliográfica, por meio de aquisição por compra, doação e permuta de 

publicações; 

c) guarda da coleção das publicações editadas pela instituição como parte integrante do acervo 

bibliográfico; 

d) elaboração de instrumentos destinados à difusão de informações do acervo; e 

e) acompanhamento de visitas técnicas para análise criteriosa de acervo bibliográfico e/ou hemerográfico, 

em processo de recolhimentos, transferências e doações. 

VI - planejar, coordenar e executar as ações relacionadas à movimentação do acervo, visando: 

a) ao atendimento das demandas dos usuários, das áreas de 

tratamento técnico e da preservação de documentos; 

b) o gerenciamento dos depósitos, em articulação com as 

unidades de guarda, tratamento técnico e preservação do acervo; e 

c) à manutenção e a atualização de base de dados específica, visando manter controle sobre a localização e 

o gerenciamento do acervo nos depósitos. 

VII - subsidiar a área de preservação do acervo com informações sobre o estado de conservação dos 

documentos; 

VIII - subsidiar as unidades de guarda, descrição e preservação do acervo quanto às necessidades 

apresentadas pelos usuários; e 

IX - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental. 

Art. 13. À Coordenação de Atendimento a Distância compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental no âmbito de sua atuação; 

II - promover a integração da equipe de trabalho, sob sua administração, com as demais unidades técnicas 

da Instituição, e nos projetos propostos pela Instituição; 

III - atender aos usuários das consultas encaminhadas por correspondência, em qualquer modalidade, 

mediante prestação de informações e orientação de referência; 

IV - orientar os usuários, sempre que possível, sobre o local ou instituição congênere onde poderá ser 

encontrada ou obtida a informação pretendida; 

V - administrar o cadastro de usuários correspondentes; 

VI - coordenar, controlar e executar as atividades relativas à certificação, autenticação e à reprodução de 

documentos; 

VII - controlar os documentos utilizados para a execução de suas atividades, zelando por sua preservação; 

VIII - levantar os dados quantitativos e qualitativos resultantes dos atendimentos, a fim de subsidiar o 

planejamento das metas físicas e indicadores financeiros das ações planejadas; 

IX - consolidar os dados estatísticos produzidos pelas unidades de atendimento, a fim de divulgar nos 

sistemas de informação, e subsidiar as unidades de guarda e descrição do acervo quanto às necessidades 

apresentadas pelos usuários correspondentes; e 

X - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental. 
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Art. 14. À Coordenação de Pesquisa e Difusão do Acervo compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Acesso e Difusão Documental no âmbito de sua atuação; 

II - promover a integração das equipes de trabalho, sob a sua administração, com as demais unidades 

técnicas e para os projetos definidos pela Instituição; 

III - planejar, coordenar e realizar pesquisas histórico-culturais visando a difusão do acervo por meio de 

publicações, exposições, bases de dados, filmes e vídeos, sítios eletrônicos e outras mídias que incidam sobre 

qualquer conjunto documental sob a guarda do Arquivo Nacional e o apoio às suas atividades técnicas; 

IV - conceber e organizar seminários e mesas-redondas vinculadas às iniciativas da Coordenação; 

V - conceber e planejar programa de caráter pedagógico complementar à montagem de exposições e ao 

desenvolvimento de sítios eletrônicos e outras ações de difusão do acervo; e 

VI - executar a programação editorial, com preparação de originais e supervisão dos trabalhos de revisão e 

editoração. 

Art. 15. À Coordenação-Geral de Administração compete:  

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, de forma integrada, coordenar e supervisionaras atividades relacionadas com a gestão de 

recursos humanos, a administração do orçamento e finanças, dos procedimentos licitatórios, dos serviços de 

informática, do suprimento e do patrimônio, a gestão de documentos, avulsos e processos recebidos e expedidos 

pelo Arquivo Nacional; dos serviços de segurança das instalações e de recepção; 

III - controlar a concessão e a prestação de contas de suprimento de fundos; 

IV - coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades de concessão de diárias e requisições de 

passagem aéreas; 

V - coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades de venda de publicações; e 

VI - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

Art. 16. À Coordenação de Recursos Humanos compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Administração no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e promover ações pertinentes ao desenvolvimento de 

pessoal, considerando os subsistemas organizacionais, bem como participar e propor políticas e desenvolver 

projetos de gestão de servidores do Arquivo Nacional; 

III - implementar, com os órgãos específicos e instituições, a participação dos servidores em ações de 

capacitação; 

IV - planejar, desenvolver, propor, implementar e supervisionar os programas de treinamento e de 

desenvolvimento de recursos humanos; 

V - propor, promover e coordenar o processo de avaliação de desempenho, bem como processar os 

resultados decorrentes do processo, sugerindo ações corretivas; 

VI - controlar a disponibilidade orçamentária destinada às ações de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos; 

VII - orientar e supervisionar as atividades de cadastro e pagamento; 

VIII - acompanhar a legislação, a jurisprudência e as normas internas, orientando os servidores do Arquivo 

Nacional quanto a sua aplicação; 

IX - fazer publicar os atos relativos a recursos humanos; 

X - instruir processos referentes a direitos, vantagens, benefícios e regime disciplinar; 

XI - controlar e manter atualizados os registros funcionais e financeiros dos servidores do Arquivo 

Nacional; 

XII - registrar e controlar a lotação numérica e nominal, além dos cargos em comissão e funções 

gratificadas e comissionadas, e o quadro de vacância; 

XIII - fornecer subsídios, elaborar e controlar a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas e seus relatórios; 

XIV - realizar o recadastramento anual dos servidores inativos e pensionistas; 

XV - propor, promover e executar as políticas inerentes à saúde ocupacional dos servidores do Arquivo 

Nacional; 

XVI - executar e controlar as atividades ligadas à saúde física e mental dos servidores, sob a égide das 

normas e legislação pertinentes à higiene, medicina e segurança do trabalho; 

XVII - formular, propor e executar as ações necessárias ao desenvolvimento da medicina preventiva do 

trabalho; 

XVIII - promover perícias médicas, direta ou mediante convênio com outro Órgão da Administração Pública 

Federal, para fins de concessão de licença, aposentadoria e outros casos previstos na legislação; e 

XIX - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Administração. 

Art. 17. À Coordenação de Recursos Orçamentários e Financeiros compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Administração no âmbito de sua atuação; 

II - analisar e opinar sobre a proposta orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais; 
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III - acompanhar a execução da lei orçamentária, dos créditos adicionais e das atividades relacionadas com 

o Plano Plurianual; 

IV - realizar o acompanhamento sistemático da legislação e das normas que regulam o planejamento e a 

execução orçamentária e financeira, zelando pelo seu cumprimento; 

V - adotar metodologias que facilitem a integração entre o Arquivo Nacional e o Ministério da Justiça, nos 

assuntos relacionados com o planejamento e a execução orçamentária e financeira; 

VI - elaborar relatórios e demonstrativos que compõem a tomada de contas anual do Arquivo Nacional; 

VII - elaborar a programação relativa à aplicação dos recursos orçamentários, controlar a sua aplicação por 

fonte e categoria de gasto e realizar os registros que evidenciem a situação das dotações; 

VIII - elaborar e encaminhar ao Diretor-Geral, por intermédio do Coordenador-Geral de Administração, as 

propostas de programação orçamentária e financeira; 

IX - manter atualizado o rol de responsáveis por atos de gestão da Unidade Gestora do Arquivo Nacional; 

X - verificar os registros contábeis, mantendo atualizados os respectivos lançamentos bem como efetuar 

conformidade diária; 

XI - proceder à classificação orçamentária das despesas, para fins de emissão de empenhos; 

XII - proceder à indicação de recursos orçamentários e a situação da dotação, com vistas às compras, obras, 

serviços e convênios; 

XIII - elaborar pré-empenhos, notas de empenhos e de lançamento e ordens bancárias; 

XIV - verificar a correta liquidação das despesas; 

XV - realizar pagamentos decorrentes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres, de responsabilidade do Arquivo Nacional, controlando as respectivas prestações de contas e o 

respectivo cadastro, bem como efetuar os recolhimentos dos respectivos tributos retidos diretamente na fonte; 

XVI - controlar a concessão e a prestação de contas de 

suprimentos de fundos; 

XVII - manter atualizado o rol de responsáveis por atos de gestão da Unidade Gestora do Arquivo Nacional; 

XVIII - apropriar e efetuar os depósitos decorrentes da folha de pagamento dos servidores, registrando os 

lançamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e no Sistema Integrado de Dados 

Orçamentários - SIDOR; 

XIX - coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades de concessão de diárias e requisições de 

passagens aéreas; 

XX - promover o controle da receita proveniente de doação da venda de publicação e de serviços, bem como 

acompanhar as doações realizadas; 

XXI - verificar os lançamentos diários realizados no SIAFI e efetuar a conformidade documental; 

XXII - verificar, previamente, os processos financeiros que visam pagamentos decorrentes de obrigações 

contraídas pelo Arquivo 

Nacional; 

XXIII - analisar pedidos de repactuações contratuais, de acordo com as normas vigentes; 

XXIV - zelar pela guarda de processos que tenham por objeto fatos geradores de despesa; 

XXV - analisar as prestações de contas de convênios diversos; e 

XXVI - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Administração. 

Art. 18. À Coordenação de Recursos Logísticos compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Administração no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com: 

a) procedimentos administrativos para a aquisição de material, contratação de serviços e realização de 

obras, mediante licitação, dispensa ou inexigibilidade de licitação; 

b) a formalização, acompanhamento e controle de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres, e com fornecimento e serviços contratados; 

c) pesquisa, registro e cadastramento de fornecedores no Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF, 

mantendo arquivada a documentação comprobatória; 

d) conferência, registro, tombamento, organização, guarda e 

distribuição de materiais de consumo e de bens patrimoniais; 

e) registros contábeis, a gestão de estoque e o controle físico de materiais de consumo e bens patrimoniais 

no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, nas condições estabelecidas nos contratos e/ou notas 

de empenho; 

f) identificação, classificação, codificação, catalogação e especificação dos materiais de consumo e dos 

bens patrimoniais, de acordo com as normas vigentes; 

g) acompanhamento e controle da movimentação de material de consumo, de bens patrimoniais e 

intangíveis, efetuando os devidos lançamentos no SIAFI; e 

h) o recolhimento e o controle dos bens de consumo e patrimoniais considerados inservíveis e de 

recuperação economicamente inviável, propondo a sua destinação mais adequada. 
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III - planejar, coordenar e controlar a execução, realizada diretamente ou por meio de terceiros, das atividades 

relacionadas com: 

a) instalação, programação, manutenção e operação do sistema de telefonia e da central de atendimento e 

informação; 

b) elaboração de projetos e especificações de engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo, de 

mobiliário e de ocupação do espaço físico nas edificações do Arquivo Nacional; 

c) obras e serviços de engenharia, serviços de reparo, modificação e manutenção preventiva e corretiva de 

instalações prediais, de equipamentos, quadros elétricos, grupos geradores, equipamentos de ar-condicionado, 

elevadores e demais serviços relativos a obras, reparos e adaptações de bens; 

d) serviços de reprografia; 

e) limpeza e conservação, guarda, vigilância e proteção permanente dos edifícios, dependências físicas, 

instalações e dos equipamentos; 

f) administração e fiscalização do ingresso e circulação de pessoas, bem como a entrada e saída de 

materiais, equipamentos e quaisquer outros objetos, nos edifícios, estacionamentos e demais dependências físicas 

do Arquivo Nacional; e 

g) transporte terrestre de autoridades, servidores e materiais. 

IV - prestar apoio técnico-administrativo às comissões de licitação; 

V - coordenar e controlar o cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelos fornecedores, zelando 

pela observância de prazos e garantias; 

VI - opinar sobre solicitação de prorrogação de prazos de entrega, de retificação e anulação de notas de 

empenho; 

VII - propor aplicação de penalidades a fornecedores; 

VIII - executar, anualmente, e sempre que houver mudança de responsáveis, inventário físico e financeiro 

dos bens patrimoniais; 

IX - manter o registro e o controle dos termos firmados pelos responsáveis pela guarda de bens 

patrimoniais; 

X - realizar o acompanhamento sistemático da legislação e das normas que regulam o processo licitatório, 

zelando pelo seu cumprimento; 

XI - vistoriar, diretamente ou por meio de terceiros, as condições de estabilidade das estruturas e de uso das 

instalações prediais; 

XII - manter arquivo da documentação técnica, dos desenhos e dos projetos de arquitetura, estrutura e 

instalações das edificações do Arquivo Nacional, enquanto necessários às atividades de rotina; e 

XIII - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Administração. 

Art. 19. À Coordenação de Tecnologia da Informação compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Administração no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar as atividades relacionadas com: 

a) à política na área de tecnologia da informação, incluindo a segurança das informações eletrônicas; 

b) ao desenvolvimento, contratação e manutenção de soluções de tecnologia e sistemas de informação; 

c) à articulação com órgãos do Poder Executivo Federal e dos demais Poderes nos assuntos afetos ao uso 

da tecnologia da informação; 

d) à especificação de recursos, implementação, disseminação e incentivo ao uso de soluções de tecnologia 

da informação; e 

e) à orientação e suporte aos usuários na instalação, configuração e uso de equipamentos, utilização de sistemas, 

aplicativos e demais serviços na área de tecnologia da informação; 

III - planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução, realizada diretamente ou por meio de terceiros, das 

atividades relacionadas com: 

pelo código 00012011102500044 

a) à distribuição de recursos tecnológicos aos usuários; e 

b) aos projetos, gerenciamento e manutenção das redes de comunicação de dados, bem como suas 

conexões com o ambiente externo; 

IV - identificar necessidades de equipamentos e programas na área de tecnologia da informação; 

V - avaliar produtos e serviços relativos a sistemas informatizados; 

VI - articular-se com as Coordenações Gerais de Gestão de Documentos e de Processamento e Preservação 

do Acervo, em matéria de preservação de documentos digitais; 

VII - operar, manter e prestar suporte à instalação da Rede Local e do Sistema Central de Computação, 

diretamente ou por meio de terceiros; 

VIII - gerenciar, controlar e manter o acervo de software e o banco de dados; 

IX - definir e implementar padrões e critérios de segurança de acesso, guarda, recuperação e comunicação 

de dados; 
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X - gerenciar o acesso de usuários internos e externos aos sistemas, aplicativos e demais serviços 

relacionados à tecnologia da informação; 

XI - planejar e avaliar a capacidade e o desempenho da rede de comunicação de dados; 

XII - promover atualizações nos programas dos sistemas de recuperação da informação do Arquivo 

Nacional ou a ele afetos; e 

XIII - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Administração. 

Art. 20. À Divisão de Protocolo e Arquivo compete: 

I - assessorar o Coordenador-Geral de Administração no âmbito de sua atuação; 

II - implementar as orientações emanadas da Comissão de 

Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo SIGA, da administração pública federal, em 

articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos; 

III - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a recepção, conferência, classificação, 

registro, autuação, distribuição, expedição e arquivamento de processos, documentos e demais expedientes de 

natureza administrativa e técnica destinados ao Arquivo Nacional, ou dele oriundos, controlando e 

acompanhando a sua tramitação interna e externa e gerindo o sistema centralizado de protocolo; 

IV - proceder, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos, a orientação, a 

coordenação e a supervisão da execução das atividades de gestão dos documentos produzidos e recebidos pelas 

unidades administrativas do Arquivo Nacional, propondo rotinas e procedimentos e acompanhando a sua 

implantação; 

V - proceder à implantação nas unidades administrativas do Arquivo Nacional do Código de Classificação 

de Documentos de Arquivo e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos; 

VI - proceder, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos, a revisão periódica do 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio e as classes da Tabela de 

Temporalidade e Destinação dos Documentos relativos às atividades-fim do Arquivo Nacional; 

VII - receber por transferência, dos arquivos setoriais das unidades administrativas do Arquivo Nacional, os 

documentos em fase intermediária, promover a eliminação daqueles destituídos de valor e proceder ao 

recolhimento dos documentos de guarda permanente; 

VIII - gerir os depósitos de documentos sob sua guarda; 

IX - atender às solicitações internas de consulta e empréstimo dos documentos sob sua guarda; e 

X - exercer outras atividades determinadas pelo Coordenador-Geral de Administração. 

Art. 212. À Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal compete: 

I - assessorar o Diretor-Geral no âmbito de sua atuação; 

II - planejar, de forma integrada com as demais Coordenações-gerais, e supervisionar as atividades de 

gestão de documentos, de tratamento técnico e preservação do acervo sob a sua guarda e de atendimento ao 

usuário; 

III - dar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal quanto à implantação de 

programas de gestão de documentos, à elaboração e aplicação de códigos e planos de classificação, bem como de 

tabelas de temporalidade e destinação de documentos, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de 

Documentos; 

IV - promover adequações ao Código de Classificação de Documentos de Arquivo e à Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos, relativos à atividade meio da Administração Pública, em 

articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos; 

V - analisar, em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos, códigos de classificação 

e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, encaminhados à aprovação do Diretor-Geral do Arquivo Nacional; 

VI - prestar orientação técnica a órgãos e entidades da Administração Pública Federal em processo de 

extinção, liquidação, municipalização e desestatização, com vistas ao tratamento e à destinação dos acervos, em 

articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos; 

VII - acompanhar as transferências, os recolhimentos e as doações de documentos à Coordenação Regional 

do Arquivo Nacional, procedendo à coleta de informações para o registro de entrada e para o Sistema de 

Informações do Arquivo Nacional - SIAN; 

VIII - subsidiar as Coordenações Gerais de Gestão de Documentos e de Processamento e Preservação do 

Acervo com informações quanto ao desmembramento de fundos arquivísticos e a transferência interna de 

documentos; 

IX - custodiar os documentos textuais, iconográficos, cartográficos, de imagens em movimento e 

microfilmes, recolhidos de órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou recebidos por doação de 

entidades e de particulares; 

X - executar as atividades de arranjo e descrição dos documentos de valor permanente sob a guarda da 

Coordenação Regional e promover a alimentação da base de dados de descrição multinível do Sistema de 

Informações do Arquivo Nacional - SIAN; 
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XI - promover o controle, a avaliação e a seleção de documentos de valor intermediário para 

encaminhamento de proposta de eliminação daqueles destituídos de valor para guarda permanente à Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos do Arquivo Nacional; 

XII - realizar as atividades relativas à emissão de certidões e à transcrição de documentos sob a guarda da 

Coordenação Regional; 

XIII - realizar as atividades de consulta e de divulgação, viabilizando o acesso aos documentos sob a sua 

guarda, em articulação com a Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental; 

XIV - coordenar e realizar pesquisas histórico-culturais visando o apoio às atividades técnicas do Arquivo 

Nacional e a divulgação do acervo por meio de publicações, exposições, bases de dados, sítios eletrônicos e 

outros produtos que incidam sobre qualquer conjunto documental sob a guarda da Coordenação Regional, em 

articulação com a Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental; 

XV - promover o gerenciamento dos depósitos de documentos e dar subsídios para a preservação do acervo 

sob a sua guarda; 

XVI - atender aos usuários de consultas in loco, mediante prestação de informações e orientação de 

referência; 

XVII - atender aos usuários de consultas encaminhadas por correspondência, em qualquer modalidade, 

mediante prestação de informações e orientação de referência; 

XVIII - administrar o funcionamento dos ambientes de consulta e o cadastro de usuários locais e 

correspondentes; 

XIX - gerenciar os instrumentos de pesquisa disponíveis aos usuários; 

XX - controlar os documentos durante as consultas, zelando por sua preservação; 

XXI - gerenciar a coleção de obras de referência bibliográfica e as cópias de consulta de documentos 

originais em microfilme ou meio digital à disposição dos usuários nos ambientes de consulta; 

XXIII - subsidiar as unidades de guarda e descrição do acervo quanto às necessidades apresentadas pelos 

usuários; 

XXIV - controlar os documentos utilizados para a execução de suas atividades, zelando por sua preservação; 

XXV - promover a gestão da coleção bibliográfica especializada e de obras raras sob sua guarda, zelando por 

sua preservação; 

XXVI - promover a atualização da coleção bibliográfica, por meio da proposta de aquisição por compra ou 

intercâmbio de publicações; 

XXVII - manter sob sua guarda coleção das publicações integrantes do acervo bibliográfico do Arquivo 

Nacional; 

XXVIII - executar as atividades de higienização, conservação preventiva, restauração e encadernação de 

documentos sob a guarda da Coordenação Regional; 

XXIX - realizar o monitoramento ambiental nos depósitos de guarda de acervo e vistorias para o controle de 

infestações de insetos e microorganismos; 

XXX - gerenciar os depósitos de documentos, dar subsídios para a preservação do acervo sob sua guarda e 

orientar as equipes de trabalho da Coordenação Regional quanto aos procedimentos de guarda e de preservação 

do acervo; 

XXXI - promover a integração das equipes de trabalho, soba sua administração, com as demais Coordenações-

Gerais do Arquivo 

Nacional; 

XXXII - em articulação com a Coordenação-Geral de Gestão de Documentos: 

a) planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a recepção, conferência, classificação, 

registro, autuação, distribuição, expedição e arquivamento de processos, documentos e demais expedientes de 

natureza administrativa e técnica destinados a Coordenação Regional, ou dele oriundos, controlando e 

acompanhando a sua tramitação interna e externa e gerindo o sistema centralizado de protocolo e em 

consonância com o Protocolo Geral do Arquivo 

Nacional; 

b) desenvolver estudos e propostas de instrumentos normativos, visando à implementação e o 

acompanhamento da política de gestão de documentos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

e 

c) participar de ações de capacitação de servidores da Administração Pública federal em matéria de em 

gestão de documentos. 

XXXIII - em articulação com a Coordenação-Geral de Administração: 

a) acompanhar e controlar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, e com 

fornecimento e serviços contratados; 

b) acompanhar e controlar o patrimônio da Coordenação Regional; 

c) acompanhar, controlar, conferir, organizar, guardar e distribuir de materiais de consumo e de bens 

patrimoniais; 
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d) acompanhar e controlar a movimentação de material de consumo, de bens patrimoniais e intangíveis, 

e) controlar os bens de consumo e patrimoniais considerados inservíveis e de recuperação 

economicamente inviável, propondo a sua destinação mais adequada; 

f) acompanhar a execução, realizada diretamente ou por 

meio de terceiros, das atividades relacionadas com: 

1. a instalação, programação, manutenção e operação do sistema de telefonia e da central de atendimento e 

informação; 

2. os serviços de reprografia; e 

3. a limpeza e conservação, guarda, vigilância e proteção permanente dos edifícios, dependências físicas, 

instalações e dos equipamentos. 

g) prestar apoio técnico-administrativo às comissões de licitação; 

h) coordenar e controlar o cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelos fornecedores, zelando 

pela observância de prazos e garantias; 

i) opinar sobre solicitação de prorrogação de prazos de entrega, de retificação e anulação de notas de 

empenho; 

j) propor aplicação de penalidades a fornecedores; e 

k) manter o controle dos termos firmados pelos responsáveis pela guarda de bens patrimoniais. 

XXXIV - coordenar, supervisionar e avaliar a execução, realizada diretamente ou por meio de terceiros, das 

atividades relacionadas com: 

a) a distribuição de recursos tecnológicos aos usuários da COREG; 

b) a identificação das necessidades de equipamentos e programas na área de tecnologia da informação da 

COREG; e 

c) a avaliação de produtos e serviços relativos a sistemas informatizados para COREG. 

XXXV - articular-se com as Coordenações Gerais de Gestão de Documentos e de Processamento e Preservação 

do Acervo, em matéria de preservação de documentos digitais; 

XXXVI - operar, manter e prestar suporte à instalação da Rede Local e da COREG, diretamente ou por meio de 

terceiros; 

XXXVII - controlar e manter o acervo de software e o banco de dados da COREG; 

XXXVIII - apoiar e subsidiar as atividades de recursos humanos na Coordenação Regional, em 

articulação com a Coordenação de Recursos Humanos do Arquivo Nacional; 

XXXIX - executar, controlar e prestar contas de suprimento de fundos em articulação com a Coordenação-Geral 

de Administração; 

XL - administrar e fiscalizar do ingresso e circulação de pessoas, bem como a entrada e saída de materiais, 

equipamentos e quaisquer outros objetos, nos edifícios, estacionamentos e demais dependências físicas do 

Arquivo Nacional; 

XLI - controlar o transporte terrestre de autoridades, servidores e materiais; e 

XLII - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor-Geral. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

Art. 22. Ao Diretor-Geral do Arquivo Nacional incumbe: 

I - assistir o Ministro da Justiça na formulação de políticas e diretrizes de gestão relativas ao Arquivo 

Nacional; 

II - planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução dos projetos e atividades do 

Arquivo Nacional; 

III - submeter ao Ministro de Justiça proposta do orçamento anual, da programação financeira e do Plano 

Plurianual; 

IV - supervisionar e coordenar a integração e articulação das unidades do Arquivo Nacional; 

V - atuar como ordenador de despesas; 

VI - praticar atos de reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores; 

VII - constituir comissões permanentes e especiais de licitação, autorizar a realização de licitações para 

compra de material e a contratação de obras e serviços, bem como dispensar licitações e reconhecer as situações 

de inexigibilidade; 

VIII - adjudicar, homologar, revogar e anular processos licitatórios e aplicar penalidades; 

IX - decidir sobre recursos administrativos em única ou última instância; 

X - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de situações de inexigibilidade de licitação, 

praticados por servidor detentor da delegação de que trata o parágrafo único deste artigo; 

XI - firmar contratos e celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, bem como 

seus termos aditivos; 

XII - aprovar e divulgar a tabela de preços de serviços e publicações; 

XIII - autorizar a baixa, transferência, cessão e alienação de materiais e bens patrimoniais; 
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XIV - conceder suprimento de fundos, controlar sua aplicação e aprovar as prestações de contas 

correspondentes; 

XV - dar posse aos titulares de cargos efetivos e em comissão; 

XVI - conceder aposentadorias e pensões e decidir sobre sua revisão; 

XVII - decidir sobre pedidos de reversão ao serviço público; 

XVIII - promover enquadramento e reposicionamento de servidores; 

XIX - conceder vantagens, licenças e demais benefícios e determinar suas alterações e cancelamentos; 

XX - autorizar viagens a serviço, bem como participação de servidor em conferências, congressos e outros 

eventos similares no 

País, podendo conceder-lhes diárias e bilhetes de passagens; 

XXI - instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar, para apuração de responsabilidades por ato 

irregular praticado por servidores no desempenho de suas funções, bem como aplicar as sanções disciplinares de 

advertência e suspensão de até trinta dias; 

XXII - dispensar e abonar o ponto de servidores, em virtude de comparecimento a congressos, conferências 

ou reuniões realizadas no País, e daqueles que exerçam mandato eletivo em confederação ou federação de 

servidores públicos ou associações de classe, de âmbito nacional; 

XXIII - propor ao Ministro de Justiça a fixação da lotação de pessoal; 

XXIV - baixar atos pertinentes à interrupção de férias de servidor; 

XXV - estabelecer o âmbito de atuação da Coordenação 

Regional no Distrito Federal; 

XXVI - manter intercâmbio técnico e cultural com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais; 

XXVII - aprovar códigos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos relativos às 

atividades-fim, bem como autorizar a eliminação de documentos de arquivo dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

XXVIII - aprovar manual de normas, procedimentos e rotinas; 

XXIX - avocar, a qualquer tempo e a seu critério, a decisão de assunto no âmbito do Arquivo Nacional; 

XXX - presidir o Conselho Nacional de Arquivos - CO- 

NARQ; 

XXXI - presidir a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da 

Administração Pública Federal; 

XXXII - presidir o Conselho Consultivo do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) 

Memórias Reveladas; e 

XXXIII - exercer outras atividades determinadas pelo Ministro da Justiça. 

Parágrafo único. As competências previstas nos incisos V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XX, XXII e XXIV deste 

artigo poderão ser delegadas, total ou parcialmente, a titulares de Coordenações Gerais do Arquivo Nacional, 

vedada a subdelegação. 

Art. 23. Aos Coordenadores-Gerais, Coordenadores e Chefe de Divisão incumbe planejar, dirigir, coordenar, 

acompanhar, avaliar e controlar a execução das atividades das respectivas unidades, e exercer outras atribuições 

que lhes forem cometidas pelo Diretor-Geral, em suas respectivas áreas de competência. 

§ 1o Ao Coordenador-Geral de Administração compete decidir, em primeira instância, os recursos interpostos 

contra atos praticados pela Comissão de Licitação. 

§ 2o Ao Coordenador de Recursos Orçamentários e Financeiros compete assinar, em conjunto com o Ordenador 

de Despesas, documentos de execução orçamentária e financeira. 

Art. 24. Aos demais titulares de cargos e funções incumbe assistir e auxiliar os chefes imediatos na gestão das 

respectivas unidades, e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas respectivas áreas de 

competência. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25. Compete, ainda, às unidades do Arquivo Nacional: 

I - fiscalizar a execução dos contratos de prestação de serviços da sua área de competência; 

II - elaborar e implantar, após aprovação do Diretor-Geral, manuais de normas, procedimentos e rotinas, 

referentes à sua área de competência, estabelecendo suas atribuições e atividades, observadas as disposições 

regulamentares vigentes; 

III - elaborar os seus planos específicos, estabelecendo metas em consonância com o planejamento e as 

diretrizes do Plano Plurianual, do Programa Nacional de Desburocratização e do Programa da Qualidade no 

Serviço Público, apresentando relatórios periódicos 

das suas atividades; 

IV - manter sistemáticas de coleta e armazenamento de dados gerenciais, fornecendo informações sobre 

atividades desenvolvidas ou relativas à sua área de competência, sempre que solicitado 

pelo Diretor-Geral; 
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V - gerenciar sistemas de informação e subsidiar a manutenção da página da Intranet e da Internet 

conforme disposições 

regulamentares específicas; e 

VI - exercer outras atribuições correlatas que lhes forem cometidas pelas respectivas chefias. 

Art. 26. As unidades do Arquivo Nacional deverão desenvolver seus projetos e atividades de forma articulada e 

integrada entre si, cabendo ao Diretor-Geral definir prioridades, mecanismos e instrumentos para a sua eficaz 

consecução. 

Art. 27. As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico do Arquivo Nacional 

serão realizadas pela Advocacia-Geral da União, na forma da legislação vigente. 

Art. 28. O Diretor-Geral baixará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta Portaria, disciplinando o 

funcionamento das unidades do Arquivo Nacional. 

Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão 

solucionados pelo Ministro de Estado da Justiça. 
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ANEXO I – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

(DOU de 25/11/2011) 

 

 

PORTARIA Nº 2.588, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011 

Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Arquivos. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal, e no art. 9º do Decreto no 4.073, de 3 de janeiro de 2002, e 

considerando o disposto no art. 42-B do Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007, e no Decreto nº 7.430, de 17 

de janeiro de 2011, resolve: 

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo, o Regimento Interno do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ EDUARDO CARDOZO 

 

ANEXO 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA FINALIDADE 

Art. 1º O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado 

pelo art. 26 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos, e 

regulamentado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, tem por finalidade: pelo código 

00012011112500028 

I - definir a política nacional de arquivos públicos e privados; e 

II - exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 

arquivo. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 2º Para consecução de suas finalidades, compete ao CONARQ: 

I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando à 

gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos; 

II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à 

integração sistêmica das atividades arquivísticas; 

III - propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à 

implementação da política nacional de arquivos públicos e privados; 

IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiem o funcionamento e 

acesso aos arquivos públicos; 

V - estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal, produzidos ou recebidos em decorrência de suas funções executiva, legislativa e 

judiciária; 

VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da 

política nacional de arquivos públicos e privados; 

VII - estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 

União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios; 

VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados; 

IX - promover a realização das conferências nacionais de arquivo, evento bienal, com vistas a definir 

planos, metas e ajustes nas diretrizes da política nacional de arquivos a serem validados por seu Plenário; 

X - propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Justiça, a declaração de 

interesse público e social de arquivos privados, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.159, de 1991, e do art. 23 do 

Decreto nº 4.073, de 2002; 

XI - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas 

instituições integrantes do 

SINAR; 

XII - recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política nacional de arquivos 

públicos e privados; 
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XIII - promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como desenvolver 

atividades censitárias referentes a arquivos; 

XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear 

ações; e 

XV - articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas nacionais nas áreas de 

educação, cultura, ciência e tecnologia, informação e informática. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO 

Art. 3º O CONARQ é constituído por dezessete membros conselheiros, sendo: 

I - o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá; 

II - dois representantes do Poder Executivo Federal; 

III - dois representantes do Poder Judiciário Federal; 

IV - dois representantes do Poder Legislativo Federal; 

V - um representante do Arquivo Nacional; 

VI - dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal; 

VII - dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais; 

VIII - um representante das instituições mantenedoras decurso superior de Arquivologia; 

IX - um representante de associações de arquivistas; e 

X - três representantes de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, 

pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. 

§ 1º O Presidente do Conselho, em suas faltas e impedimentos, será substituído por seu substituto legal no 

Arquivo Nacional. 

§ 2º Cada conselheiro terá um suplente. 

§ 3º Os membros referidos no inciso III serão designados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 4º Os membros referidos no inciso IV serão designados um pelo Presidente da Câmara dos Deputados e o 

outro pelo Presidente do Senado Federal. 

§ 5º Os demais conselheiros e respectivos suplentes serão designados pelo Presidente da República, observado o 

disposto no art. 31 do Decreto nº 4.073, de 2002, a partir de listas apresentadas pelo Ministro de Estado da 

Justiça, mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades representadas. 

§ 6º O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 7º É obrigação do conselheiro titular impossibilitado de comparecer à reunião do Plenário do CONARQ 

providenciar o comparecimento do suplente. 

§ 8º A ausência do conselheiro e do respectivo suplente a mais de duas reuniões no período de um ano será 

comunicada à autoridade responsável pela designação do conselheiro, para as providências que entender 

cabíveis. 

Art. 4º O exercício das atividades de conselheiro é de natureza relevante e não sujeito à remuneração. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

Seção I 

Da Estrutura Básica 

Art. 5º O CONARQ tem como estrutura básica o Plenário, as Câmaras Técnicas, as Câmaras Setoriais e as 

Comissões Especiais. 

Art. 6º O CONARQ funcionará na sede do Arquivo Nacional. 

Parágrafo único. As reuniões do CONARQ poderão ser convocadas para local fora da sede do Arquivo Nacional, 

por deliberação do seu Plenário ou ad referendum deste, sempre que razão superior indicar a conveniência de 

adoção dessa medida. 

Art. 7º Os integrantes das câmaras e comissões serão designados pelo Presidente do CONARQ, ad referendum 

do Plenário. 

Art. 8º O exercício das atividades desenvolvidas nas câmaras e comissões é considerado relevante e não sujeito à 

remuneração. 

Seção II 

Do Plenário 

Art. 9º O Plenário, órgão superior de deliberação do CONARQ, é constituído na forma do art. 3º deste 

Regimento. 

Art. 10. Ao Plenário compete: 

I - propor ao Ministro de Estado da Justiça alteração deste 

Regimento; 

II - definir a política nacional de arquivos públicos e privados; 
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III - baixar normas necessárias à regulamentação e implementação da política nacional de arquivos e do 

SINAR; 

IV - decidir sobre os assuntos encaminhados à sua apreciação pelas câmaras técnicas, câmaras setoriais, 

comissões especiais, conselheiros e representantes da sociedade civil; e 

V - criar e extinguir câmaras técnicas, câmaras setoriais e comissões especiais, bem como definir suas 

competências e estabelecer o prazo de duração destas. 

Seção III 

Das Câmaras Técnicas 

Art. 11. O Plenário do CONARQ constituirá câmaras técnicas, de caráter permanente, visando elaborar estudos e 

normas necessárias à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do 

SINAR. 

§1º As câmaras técnicas serão integradas por especialistas, conselheiros ou não, designados pelo Presidente do 

CONARQ, ad referendum do Plenário. 

§2º O Presidente de câmara técnica poderá, eventualmente, recorrer a profissional qualificado para o trato de 

assuntos específicos, não tendo este direito a voto. 

§3º O membro de câmara técnica que faltar, injustificadamente, a mais de duas reuniões no período de um ano, 

será desligado. 

§4º As câmaras técnicas apresentarão relatórios de suas atividades ao Plenário do CONARQ. 

Art. 12. As câmaras técnicas serão presididas por um de seus membros. 

Art. 13. O Presidente de câmara técnica será eleito em reunião ordinária da respectiva câmara, por maioria 

simples dos votos de seus integrantes. 

Parágrafo único. O Presidente de câmara técnica participará das votações. 

Art. 14. O Presidente de câmara técnica poderá relatar processos ou designar relator. 

Parágrafo único. Os processos serão apresentados pelos relatores, juntamente com os respectivos pareceres. 

Art. 15. As decisões das câmaras técnicas serão tomadas por votação da maioria simples dos votos de seus 

membros. 

Seção IV 

Das Câmaras Setoriais 

Art. 16. O Plenário do CONARQ constituirá câmaras setoriais, de caráter permanente, visando identificar, 

discutir e propor soluções para questões temáticas que se repercutirem na estrutura e organização de segmentos 

específicos de arquivos, interagindo com as câmaras técnicas. 

§1º As câmaras setoriais serão integradas por especialistas, conselheiros ou não, designados pelo Presidente do 

CONARQ, ad referendum do Plenário. 

§2º O Presidente de câmara setorial poderá, eventualmente, recorrer a profissional qualificado para o trato de 

assuntos específicos, não tendo este direito a voto. 

§3º O membro de câmara setorial que faltar, injustificadamente, a mais de duas reuniões no período de um ano, 

será desligado. 

§4º As câmaras setoriais apresentarão relatórios de suas atividades ao Plenário do CONARQ. 

Art. 17. As câmaras setoriais serão presididas por um de seus membros. 

Art. 18. O Presidente de câmara setorial será eleito em reunião ordinária da respectiva câmara, por maioria 

simples dos votos de seus integrantes. 

Parágrafo único. O Presidente de câmara setorial participará das votações. 

Art. 19. O Presidente de câmara setorial poderá relatar processos ou designar relator. 

Parágrafo único. Os processos serão apresentados pelos relatores, juntamente com os respectivos pareceres. 

Art. 20. As decisões das câmaras setoriais serão tomadas por votação da maioria simples dos votos de seus 

membros. 

Seção V 

Das Comissões Especiais 

Art. 21. O Plenário do CONARQ constituirá comissões especiais, de caráter temporário, para exame de assuntos 

específicos. 

§1º Em caso de urgência, o Presidente do CONARQ poderá criar comissões especiais, ad referendum do 

Plenário. 

§2º As comissões especiais serão integradas por especialistas, conselheiros ou não, designados pelo Presidente 

do CONARQ, ad referendum do Plenário, sendo o exercício das atividades por eles desenvolvidas considerado 

relevante e não sujeito à remuneração. 

§3º O Presidente de comissão especial poderá, eventualmente, recorrer a profissional qualificado para o trato de 

assuntos específicos, não tendo este direito a voto. 

§4º O membro de comissão especial que faltar à maioria das reuniões realizadas pela Comissão não terá seu 

nome incluído nos créditos dos documentos por ela elaborados. 
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§5º As comissões serão presididas por um de seus membros, eleito por maioria simples dos votos de seus 

membros. 

Art. 22. O Presidente de comissão especial designará o relator da matéria a ela submetida, para elaboração de 

documento conclusivo a ser apresentado ao Plenário do CONARQ. 

Parágrafo único. O parecer da comissão será aprovado por votação da maioria simples dos votos de seus 

membros. 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONARQ 

Seção I 

Do Presidente 

Art. 23. Ao Presidente do CONARQ incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Conselho e, 

especificamente: 

I - representar o CONARQ nos atos que se fizerem necessários; 

II - convocar e presidir as reuniões do Plenário; 

III - receber os expedientes dirigidos ao CONARQ, encaminhando ao Plenário aqueles pendentes de 

deliberação; 

IV - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou 

suspendendo-os sempre que necessário; 

V - designar os integrantes das câmaras técnicas e das comissões especiais, ad referendum do Plenário; 

VI - indicar, dentre os membros do CONARQ, os relatores das matérias; 

VII - indicar conselheiros para realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres necessários à 

consecução das finalidades do CONARQ; 

VIII - decidir, por voto de qualidade, matérias submetidas ao Plenário; 

IX - assinar as atas das reuniões, as resoluções do CONARQ e os atos relativos ao seu cumprimento; 

X - criar, em caso de urgência, comissões especiais, ad referendum do Plenário; 

XI - encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça exposição de motivos e informações sobre matéria da 

competência do CONARQ; 

XII - cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do 

Plenário; 

XIII - expedir atos administrativos e normativos internos; e 

XIV - encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça alterações neste Regimento propostas pelo Plenário. 

Seção II 

Dos Conselheiros Art. 24. Aos conselheiros incumbe: I - comparecer às reuniões; 

II - apreciar e votar a ata de reunião; 

III - debater e votar a matéria em discussão; 

IV - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente do CONARQ; e 

V - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem atribuídas. 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES DO CONARQ 

Art. 25. O Plenário do CONARQ reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada quatro meses e, 

extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou a requerimento de, no mínimo, dois terços de seus 

conselheiros. 

Parágrafo único. O Plenário somente se reunirá para deliberação com o quórum mínimo de dez conselheiros. 

Art. 26. As câmaras técnicas, as câmaras setoriais e as comissões especiais reunir-se-ão por convocação dos 

respectivos presidentes ou coordenadores, seguindo o cronograma estabelecido por seus membros. 

Parágrafo único. As câmaras técnicas, as câmaras setoriais e as comissões especiais somente se reunirão para 

deliberação quando presentes a maioria de seus membros. 

Art. 27. Das reuniões do Plenário, de câmaras técnicas, de câmaras setoriais e de comissões especiais será 

lavrada ata que, após aprovação dos presentes, será arquivada no CONARQ. 

Art. 28. A pauta das reuniões ordinárias do Plenário do CONARQ será encaminhada aos conselheiros com 

antecedência de, no mínimo, quinze dias, acompanhada da documentação necessária a estudos para deliberação. 

Parágrafo único. A pauta das reuniões incluirá, dentre outros assuntos, os seguintes: 

I - leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

II - leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia; 

III - deliberação de matéria; e 

IV - votação de matéria.  

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão dirimidos pelo Plenário do 

CONARQ. 
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ANEXO J – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO 

SIGA (DOU de 25/10/2011) 

 
 

PORTARIA Nº 2.420, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 

Aprova o Regimento Interno da Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - 

SIGA, da administração pública federal. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal e considerando o disposto no Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 

2003, no Decreto 6.061, de 15 de março de 2007, e no Decreto nº 7.430, de 17 de janeiro de 2011, resolve: 

Art. 1o Fica aprovado, na forma do Anexo desta Portaria, o Regimento Interno da Comissão de Coordenação do 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal. 

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ EDUARDO CARDOZO 

 

ANEXO 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 

DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

- SIGA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 

NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1o A Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração 

pública federal, instituída junto ao Arquivo Nacional, órgão central, na forma do art. 6º do Decreto nº 4.915, de 

12 de dezembro de 2003, tem por finalidades: 

I - assessorar o órgão central no cumprimento de suas atribuições; 

II - propor políticas, diretrizes e normas relativas à gestão de documentos de arquivo, a serem implantadas 

nos órgãos e entidades da administração pública federal, após aprovação do Ministro de Estado da Justiça; 

III - propor aos órgãos integrantes do SIGA as alterações ou adaptações necessárias ao aperfeiçoamento 

dos mecanismos de gestão de documentos de arquivo; 

IV - avaliar os resultados da aplicação das normas e propor os ajustamentos que se fizerem necessários, 

visando à modernização e ao aprimoramento do SIGA; 

V - propor ao Ministro de Estado da Justiça a alteração neste Regimento Interno; e 

VI - criar e extinguir Grupos Técnicos de Trabalho - GTT -bem como definir suas competências e seu 

prazo de duração. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Seção I 

Composição 

Art. 2o São membros natos da Comissão de Coordenação do SIGA: 

I - o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que a presidirá; 

II - um representante do órgão central, responsável pela coordenação do SIGA, designado pelo Diretor-

Geral do Arquivo Nacional; 

III - um representante do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP, 

indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

IV - um representante do Sistema de Serviços Gerais - SISG, indicado pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; e 

V - os presidentes ou coordenadores das subcomissões dos Ministérios e órgãos equivalentes. 

§ 1o Poderão participar das reuniões, como membros ad hoc, especialistas e consultores, sem direito a voto, por 

solicitação do Presidente da Comissão, quando julgado necessário pela maioria absoluta dos seus membros. 

§ 2o O exercício das atividades como membro da Comissão de Coordenação do SIGA é de natureza relevante e 

não sujeito à remuneração. 

Seção II 

Funcionamento e Deliberação 

Art. 3o A Comissão de Coordenação do SIGA obedecerá às seguintes regras de funcionamento: 
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I - a Comissão deliberará pela maioria absoluta dos seus membros titulares; 

II - nas deliberações da Comissão, caberá ao Presidente o voto de qualidade; 

III - a cada reunião, o Presidente indicará um dos membros para secretariá-la; 

IV - o Presidente, em seus impedimentos, será substituído pelo representante previsto no art. 2º, inciso II, 

deste Regimento Interno; 

V - cada membro titular da Comissão de Coordenação do SIGA será substituído, em suas faltas e 

impedimentos, por suplente designado pela autoridade competente; 

VI - é obrigação do membro titular, impossibilitado de comparecer à reunião da Comissão de Coordenação 

do SIGA, providenciar o comparecimento do seu respectivo suplente; 

VII - a ausência do membro titular e do respectivo suplente a mais de duas reuniões no período de um ano 

será comunicada à 

autoridade responsável pela designação; 

VIII - o arquivo produzido pela Comissão, no exercício de suas atividades, será gerido pela Coordenação-

Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional; e 

IX - as reuniões da Comissão de Coordenação serão realizadas, preferencialmente, em Brasília. 

Seção III 

Reuniões da Comissão 

Art. 4o A Comissão se reunirá trimestralmente, em caráter ordinário, e, extraordinariamente, por convocação do 

seu Presidente ou requerimento de pelo menos dois terços dos seus membros. 

Art. 5o Lavrar-se-ão registros das reuniões da Comissão, os quais serão aprovados pelos membros presentes e 

posteriormente arquivados na Coordenação-Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional. 

Art. 6o A pauta das reuniões será encaminhada aos membros da Comissão com antecedência mínima de dez dias, 

devendo ser acompanhada pela documentação necessária para subsidiar as deliberações desse colegiado. 

Parágrafo único. A pauta das reuniões deverá incluir, entre outros, os seguintes itens: 

I - abertura da sessão; 

II - leitura e aprovação do registro da reunião anterior; 

III - leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia; e 

IV - votação e deliberação de matérias. 

Seção IV 

Grupos Técnicos de Trabalho - GTT 

Art. 7o A Comissão de Coordenação constituirá Grupos Técnicos de Trabalho - GTT, de caráter temporário, 

visando elaborar estudos e normas necessárias à implementação do SIGA. 

Art. 8o Os GTT serão compostos por membros da Comissão de Coordenação e das Subcomissões de 

Coordenação dos Ministérios e órgãos equivalentes. 

Art. 9o Os GTT serão supervisionados por um de seus membros, eleito em reunião de trabalho por maioria 

simples dos votos de seus integrantes. 

Art. 10. Os GTT apresentarão relatórios de suas atividades à Comissão de Coordenação do SIGA para exame e 

deliberação. 

Art. 11. Os GTT reunir-se-ão por convocação dos respectivos supervisores, seguindo o cronograma estabelecido 

por seus membros. 

Art. 12. Lavrar-se-ão registros das reuniões dos GTT, os quais serão aprovados pelos membros presentes e 

posteriormente arquivados na Coordenação-Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional. 

Art. 13. Os supervisores dos GTT poderão, caso julguem necessário, convidar profissionais para tratar de 

assuntos específicos nas reuniões, com direito a voz, mas sem direito a voto. 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO 

Seção I 

Presidente 

Art. 14. Ao Presidente da Comissão de Coordenação do SIGA compete dirigir, coordenar e supervisionar as suas 

atividades e, especificamente: 

I - representar a Comissão nos atos em que se fizer necessário; 

II - convocar e presidir as reuniões; 

III - receber os expedientes dirigidos à Comissão, encaminhando, para decisão, aqueles pendentes de 

deliberação; 

IV - submeter à votação as matérias a serem decididas, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-

os sempre que necessário; 

V - indicar, dentre os membros da Comissão, os relatores das matérias; 

VI - indicar membros da Comissão para realização de estudos, levantamentos e emissão de pareceres 

necessários à consecução das finalidades do SIGA; 

VII - proferir voto de qualidade nas matérias submetidas à 
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Comissão; 

VIII - assinar os registros das reuniões; 

IX - criar, em caso de urgência, GTT ad referendum da Comissão; 

X - encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça as proposições e informações sobre matérias deliberadas 

pela Comissão; 

XI - cumprir e fazer cumprir as deliberações da Comissão; e 

XII - expedir atos administrativos e normativos internos, de acordo com as deliberações da Comissão. 

Seção II 

Membros da Comissão 

Art. 15. Compete aos membros da Comissão: 

I - comparecer às reuniões; 

II - apreciar e votar os registros de reunião; 

III - debater e votar as matérias em discussão; 

IV - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente da Comissão; 

V - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem distribuídas; 

VI - disseminar entre os integrantes das Subcomissões de Coordenação, criadas no âmbito dos Ministérios 

ou órgãos equivalentes, as deliberações aprovadas pela Comissão de Coordenação; e 

VII - realizar, no seu âmbito de atuação, na qualidade de presidentes ou coordenadores das Subcomissões de 

Coordenação, reuniões trimestrais, bem como encaminhar à Coordenação do SIGA, com a mesma periodicidade, 

os relatórios de atividades. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão dirimidos pela Comissão de 

Coordenação do SIGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 

ANEXO K – RESPOSTAS AOS E-SICs FORMULADOS (COMPROVANTE) 

(Antes da aglutinação com o FalaBR) 
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(Após a aglutinação com o Portal  FalaBR) 

 

[Última versão da tese aprovada, em 10/03/2021 – 23:59 – Horário de Brasília] 

 


