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RESUMO

A partir do levantamento realizado na literatura da disciplina Aspectos Legais dos Processos

Informacionais, com foco na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei

de Acesso à Informação (LAI), foi possível a realização de uma análise crítica acerca da Lei,

esta análise evidencia, suas vertentes de criação, pontos que não são esclarecidos pela Lei e

pontos que já deveriam ter sido revogados na mesma com o passar do tempo. A análise se

inicia pontuando o panorama anterior à promulgação da Lei, com destaque a todo o ambiente

normativo anterior à promulgação da LAI; definição e demonstração do contexto de sua

criação; esclarecimento da importância do direito de acesso à informação para a sociedade;

com destaque às falhas inseridas na Lei de Acesso à Informação; sinalização dos aspectos que

a Lei poderia melhorar, inserindo, assim, formas onde a sociedade fique mais ciente de seus

direitos. Foram utilizados como referencial teórico: Rodrigues, Barros, Jardim, Martins,

dentre outros. Conclui-se que é de suma clareza que a Lei de Acesso à Informação contribui

para uma sociedade mais democrática e pensante, porém, deve ser repensada de forma a

atender às necessidades da sociedade no seu uso diário.

PALAVRAS-CHAVE: Lei de Acesso à Informação. Acesso à Informação. Arquivista.

Arquivologia. Cidadania.



ABSTRACT

From the survey conducted in the literature of the Legal Aspects of Information Processes

discipline, focusing on Law No. 12,527, of November 18, 2011, known as the Access to

Information Law (LAI), it was possible to carry out a critical analysis about of the Law, this

analysis highlights its aspects of creation, points that are not clarified by the Law and points

that should have already been revoked over time. The analysis begins by pointing out the

panorama prior to the enactment of the Law, highlighting the entire regulatory environment

prior to the enactment of the LAI; definition and demonstration of the context of its creation;

clarification of the importance of the right of access to information for society; with emphasis

on the flaws included in the Access to Information Law; signaling the aspects that the Law

could improve, thus inserting ways in which society becomes more aware of its rights. The

following were used as theoretical references: Rodrigues, Barros, Jardim, Martins, among

others. It is concluded that it is extremely clear that the Access to Information Law

contributes to a more democratic and thinking society, however, it must be rethought in order

to meet the needs of society in its daily use.

KEYWORDS: Access to Information Act. Access. Archivist. Archival Science. Citizenship.



LISTA DE TABELA E GRÁFICOS

TABELA 1: Resumo do ambiente normativo anterior à publicação da Lei n° 12.527/2011.

GRÁFICO I: Classificação dos países que adotam a Lei de Acesso à Informação

GRÁFICO II: Divisão da pontuação que norteia a classificação

GRÁFICO III: Panorama geral acerca dos pedidos

GRÁFICO IV: Ranking dos órgãos

GRÁFICO V: Índice de Satisfação/ Dados acerca da transparência ativa

GRÁFICO VI: Dados acerca de recursos

GRÁFICO VII: Panorama geral acerca da LAI

GRÁFICO VIII: Edital do concurso público do município de Juazeiro



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO…………………………………………………………..10

2. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO…………………………………. 12

2.1 PANORAMA DE CRIAÇÃO………………………………………..……12

2.2 BENEFÍCIOS PROMOVIDOS PELA LAI ………………………..…….16

2.3 UTILIZAÇÃO DA LAI…………………………………………………...22

3. ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA LEI DE ACESSO À

INFORMAÇÃO ………………………………………………………....29

4. PROPOSTAS DE MELHORIAS ACERCA DA LAI………………....35

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………....39

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………...41



10

1. INTRODUÇÃO

A Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à

Informação (LAI), tem como principal objetivo a efetivação do direito à informação para toda

a sociedade, de forma gratuita, e é composta por 46 artigos que estipulam orientações às que

detêm documentos com informações que podem ser de interesse da sociedade.. Esta lei é

considerada o primeiro marco regulatório do acesso à informação no Brasil, a sua criação foi

influenciada por diversos aspectos, entre eles, o fato de diversos países já obterem o acesso à

informação de forma regulamentada. Contudo, após quase 10 (dez) anos de sua promulgação,

é possível identificar falhas no que tange o acesso à informação e sua disponibilização.

A informação é a peça-chave para que a sociedade possa fazer uso de seus direitos,

tornando-se, assim, agentes ativos e disseminadores, exercendo a sua cidadania. Por meio da

informação é possível criar um canal onde é viabilizado, elaborado, implementado e avaliado

todos os aspectos que englobam as políticas públicas governamentais. A LAI estabelece um

novo instrumento de cidadania, pois regulamenta o acesso à informação.

Acerca do acesso à informação, é de suma importância que seja estabelecida a relação

que estes dois termos possuem. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística

(DIBRATE), o acesso é: “1 Possibilidade de consulta a documentos e informações. 2 Função

arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização”

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 19). Também define informação como: “Elemento

referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num documento” (ARQUIVO NACIONAL,

op. cit., p. 107).

Sendo assim, é necessário que haja uma ponte entre a informação e o usuário, o

mediador dessa ponte é o arquivista, que deveria realizar todos os processos de gestão destes

documentos, esta é uma das principais críticas que ressaltamos acerca da Lei de Acesso à

Informação, pois a mesma em nenhum momento explicita qual o profissional será responsável

por gerir os documentos nos quais a informação se encontra inserida. Diversos termos

utilizados em seu artigo 4°, como por exemplo, informação, documento, autenticidade,

integridade, entre outros deixam claro que há a necessidade da gestão de informação para que

a lei funcione como está prevista. Nessa perspectiva, Rocha e Konrad (2013) afirmam:

O papel do arquivista, frente à LAI, deve ser pensado e trabalhado em dois
momentos, visto que este profissional é quem deveria gerenciar e disponibilizar o
acesso à informação deve-se analisar a inserção e aplicabilidade das atividades do
arquivista na LAI e, além disso, há necessidade de avaliar as questões intrínsecas a
esta atividade. (ROCHA; KONRAD, 2013, p. 105)
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Dentre as críticas levantadas neste trabalho temos: pouca divulgação sobre a existência

da Lei à sociedade civil; Falta da inserção de um profissional para gerir a informação contida

nos documentos na Lei; e Falta de um profissional responsável pela classificação dos

documentos sigilosos. Fica claro que boa parte das problemáticas da Lei são pela sua

superficialidade, pois quando a mesma não cita nenhum profissional em específico, deixa

margem para que um profissional de outra área se torne responsável por atividades que não

lhe competem.

A metodologia consiste na pesquisa de referenciais teóricos em literaturas específicas

da área de Lei de Acesso à Informação, acesso à informação e suas vertentes, referências

utilizadas na disciplina Aspectos Legais dos Processos Informacionais, além de buscas

realizadas em portais da área de Ciência da Informação, como o Brapci (Base de Dados em

Ciência da Informação).

O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro capítulo aborda diversos assuntos

relacionados à LAI, como o histórico de criação da Lei, as influências para sua criação,

benefícios que a Lei traz consigo para a sociedade e sua forma prática, ou seja, como a

sociedade faz uso do acesso à informação. No segundo capítulo, são apresentadas as críticas

acerca da Lei, a maior parte delas relacionadas ao seu uso por parte da sociedade. No último

capítulo , são pontuadas melhorias para cada uma das críticas citadas no capítulo anterior.
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2. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

2.1 PANORAMA DE CRIAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (em seu artigo 5°) foi o primeiro pilar que garantiu à

sociedade brasileira o direito à informação, a mesma pode ser considerada o principal marco

nesse sentido a partir da segunda metade do século XX. Já na década de 1990, havia um

movimento com o intuito que fosse criada uma lei nacional que garantisse além de

competências para gestão de documentos, a custódia até mesmo de arquivos privados.

Três anos após a Constituição Federal, foi criada a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de

1991, conhecida como Lei de Arquivos, que dispõe sobre a política nacional de arquivos

públicos e privados. Esta Lei está diretamente relacionada à Lei de Acesso à Informação, pois

as informações solicitadas por meio da LAI estão inseridas nos documentos de arquivo, de

modo que a forma como os mesmos serão armazenados, manipulados e etc, fica ligado ao

acesso à informação, pois os documentos precisam estar em bom estado físico e organizados.

No período entre 1991-2011 (30 anos), todas as normas referentes ao acesso à

informação estavam inseridas na Constituição Federal e na Lei dos Arquivos, que em seus

artigos 4° e 5° fazem referência  ao acesso à informação:

Art. 4º - 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. Art. 5º - A Administração Pública franqueará a consulta aos
documentos públicos na forma desta Lei. (BRASIL, 1988)

Ainda dentro da Lei de Arquivos, os artigos que foram revogados a partir da

promulgação da LAI tratavam de assuntos referentes ao acesso e sigilo dos documentos

públicos - os artigos 22, 23, e 24. Os artigos 4 e 5 eram superficiais e abriam margem para

classificações errôneas de documentos visto que não citavam o processo de classificação de

documentos.

O ano de 2003 data a constituição do Fórum de Acesso a Informações Públicas, que,
naquele ano, realiza o primeiro seminário internacional de direito de acesso a
informações. Participam desse momento organizações não governamentais, como o
SOS Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), os
movimentos Transparência Brasil e Contas Abertas, além de convidados
internacionais, tais como Ernesto Villanueva – político mexicano que integrara o
Comitê Gestor de Liberdade de Informação do México. Naquele momento, a Lei
Mexicana de Acesso à Informação – conhecida como Lei Oaxaca –, que tanto
influenciou a legislação brasileira de acesso à informação, já existia. (REIS, 2014, p.
54)
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A LAI possui uma base constitucional formada por duas matrizes, segundo Barros

(2017, p. 75): “matriz individual, onde se há liberdade para buscar, recuperar, receber e

disseminar a informação pelo cidadão; matriz coletiva, onde é a sociedade que procura,

acessa, recupera e dissemina a informação em poder do Estado”.

Um dos fatos que contribuiu para a criação da LAI ocorreu em 2010, quando a Corte

Interamericana de Direitos Humanos se posicionou sobre o Caso nº 11.552, Gomes Lund e

outros versus Brasil, conhecido como “Guerrilha do Araguaia”, acerca da responsabilização

do Brasil pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 69 pessoas durante a

Guerrilha. Além de responsabilizar o Brasil pelas violações de direitos humanos, recomendou

que fosse facilitado o acesso às informações sobre o período, proporcionando um cenário

bastante favorável para a criação da LAI. Ademais, segundo Barros e Rodrigues (2017, p. 80):

Em 2009, já havia em nosso planeta mais de setenta leis de acesso à informação,
quantitativo esse que tem aumentado. Conforme pesquisa da Global Right to
Information (RTI), desenvolvida pela Access Info Europe (AIE) e o Centre Law and
Democracy (CLD), há 102 leis de acesso à informação no mundo (BARROS;
RODRIGUES, 2017, p. 80)

Somente em 2011, o Brasil criou a Lei de Acesso à Informação (LAI) que regulou o

direito de acesso à informação, preconizado na Constituição Federal de 1988.. A Lei de

Acesso à Informação (LAI) entrou em vigor no Poder Executivo Federal a partir do Decreto

n° 7.724, de 16 de maio de 2012, , e é dividida em seis capítulos e quarenta e sete artigos.

Esta lei é considerada o primeiro marco regulatório do acesso à informação no Brasil, a sua

criação foi influenciada pelas forças nacionais e internacionais, visto que diversos países já

haviam aderido e o Brasil já vinha tratando do assunto a algum tempo.

Com a instituição da Lei de Acesso à Informação (LAI), diversos órgãos se

organizaram para a sua implementação, pois foi dado o prazo de seis meses para que as

instituições se adequassem a uma realidade totalmente diferente, onde teriam que estar ao

dispor da sociedade quando houvesse algum pedido, então podemos considerar esta Lei como

um divisor total de águas no que se refere a forma como realidade nova.

A Lei é composta por 6 capítulos, é uma legislação do âmbito federal que deve ser

regulamentada pelos Estados e Municípios; o seu objetivo principal é exposto no art. 5° onde

afirma que “[...] 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” (BRASIL, 2011a., não paginado apud BARROS, 2017, p.



14

88). Com isto fica nítido e claro que o Estado deve prover todo tipo de informação que o

cidadão fizer requerimento, estas informações devem ser transmitidas de forma completa e em

tempo ágil (pré-estipulado na Lei):

A LAI é fruto de emblemáticos e intensos debates entre a Administração Pública, a
sociedade civil organizada, ONGs, mídia e outras entidades. Por esse caminho,
diversos organismos da sociedade brasileira buscaram a superação da opacidade das
práticas de governanças públicas revestidas pela política do sigilo. A LAI reafirma
parâmetros e validação de uma cultura de publicidade, ao impor a todos os
segmentos da sociedade a mudança de atitudes e de comportamentos face ao acesso
à informação. Ter acesso à informação passa a ser uma condição sine qua non para o
direito a ter direitos (BARROS, 2017, p. 73).

É importante ressaltar que houve um caminho longo para que houvesse a promulgação

da Lei de Acesso à Informação (LAI), pois entre a Constituição Federal de 1988 e a

promulgação da lei de fato (2011), temos um caminho de 23 anos. Durante este período, só

possuíamos a Lei 8.159, Lei Nacional dos Arquivos, que no seu Capítulo 5º art. 22 cita “É

assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos” (BRASIL, 1991).

A informação é a peça chave para que a sociedade possa fazer uso de seus direitos,

tornando-se assim agentes ativos e disseminadores. Por meio da informação é possível se criar

um canal onde é viabilizado, elaborado, implementado e avaliado todos os aspectos que

englobam as políticas públicas governamentais. A LAI estabelece um novo instrumento de

cidadania, pois regulamenta o acesso à informação, e a partir do acesso a sociedade se torna

capaz de criar opiniões e tomar posicionamentos acerca de assuntos políticos que afetam de

forma geral o dia a dia de cada um, visto que estamos inseridos em uma sociedade

democrática.

TABELA I: Resumo do ambiente normativo anterior à publicação da Lei 12.527/2011.

Instrumento normativo Conteúdo

Lei n° 8.159/1991 Modificada pela LAI, a Lei 8.159/91 estabelece
diretrizes da política nacional de arquivos públicos e
privados. Assegura a todos o direito de acesso pleno a
quaisquer documentos públicos, sem definir como se
daria tal acesso. Esta Lei estabelece que o direito de
acesso será pleno com exceção de papéis de caráter
sigiloso, “cuja divulgação ponha em risco a segurança
da sociedade e do Estado”, ou exponha indevidamente
a intimidade, a vida privada ou a imagem das pessoas.

Lei n° 9.051/1995 Trata da expedição de certidões para a defesa de
direitos ou esclarecimentos de situações,
determinando que o prazo para a expedição desses
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documentos é de, no máximo, 15 dias nos órgãos da
administração centralizada ou autárquica, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Decreto Presidencial n° 2.134/1997 Criava as "Comissões Permanentes de Acesso".
Revogado pelo Decreto no 4.553/2002, que
regulamentou o art. 23 da Lei no 8.159/1991, sobre a
categoria dos documentos públicos sigilosos e o
acesso a eles.

Lei n° 9.507/1997 Regula o direito de acesso à informação existente
em registro ou banco de dados de caráter público
e o procedimento do Habeas Data.

Decreto Presidencial n° 2.910/1998 Estabelece normas para a salvaguarda de
documentos, materiais, áreas, comunicações e
sistemas de informação de natureza sigilosa, e dá
outras providências. Este decreto foi revogado pelo
Decreto no 4.553/2002.

Decreto Presidencial n° 2.942/1999 Revogado pelo Decreto no 4.073/2002, versava sobre
a política nacional de arquivos públicos e privados.

Decreto Presidencial n° 3.505/2000 Institui a Política de Segurança da Informação nos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Decreto Presidencial n° 4.073/2002 Dispõe sobre o CONARQ (Conselho Nacional de
Arquivos) e o SINAR (Sistema Nacional de
Arquivos). Determina a criação de Comissões
Permanentes de Avaliação de Documentos em cada
órgão e entidade da Administração Pública Federal.
Regulamenta os arts. 7, 11 e 16 da Lei no 8.159, de 8
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados.

Decreto Presidencial n° 4.553/2002 Revoga o Decreto 2.134/1997. Determinava a
possibilidade não mais existente de sigilo eterno, pois
permitia a renovação indefinida do prazo máximo de
50 anos para a não divulgação de determinados
documentos. O Decreto se dedica a salvaguarda de
dados, informações, documentos e materiais sigilosos
de interesse da segurança da sociedade e do Estado,
no âmbito da Administração Pública Federal, e dá
outras providências.

Medida Provisória n° 228/2004 Regulamenta a parte final do disposto no inciso
XXXIII do art. 5o da Constituição e dá outras
providências.

Decreto n° 5.301/2004 Regulamenta o disposto na Medida Provisória no 228,
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de 9 de dezembro de 2004.

Lei n° 11.111/2005 Regulamenta a parte final do disposto no inciso
XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e
dá outras providências.

Fonte: Reis (2014), Campos (2020).

Por meio da Tabela I, podemos observar o caminho que foi trilhado no Brasil acerca

do acesso à informação correlacionado com os arquivos. A primeira Lei, a de número

8.159/1991, foi promulgada no governo do atual presidente na época Fernando Collor de

Mello. Já a partir da Lei n° 9.051/1995 até o Decreto Presidencial n° 4.553/2002, temos o

governo do Fernando Henrique Cardoso, podemos perceber que durante este governo foram

promulgadas diversas Leis e Decretos com o intuito de caminhar neste âmbito. No ano de

2004 temos a Medida Provisória n° 228/2004 e o Decreto n° 5.301/2004 que regulamenta a

Medida, por fim, temos a Lei n°11.111/2005, ambos marcos acontecidos no governo de Luís

Inácio Lula da Silva.

2.2 BENEFÍCIOS PROMOVIDOS PELA LAI
O direito de acesso à informação é um direito humano fundamental para a vida em
sociedades democráticas. A base deste direito é o princípio de que a autoridade
pública é delegada pelo eleitor e sustentada pelo contribuinte, portanto o público
deve ter o direito de saber como o poder está sendo usado e como o dinheiro está
sendo gasto. Mais do que isso, o cidadão tem o direito de influenciar e participar nos
processos decisórios sobre matérias de interesse público (MARTINS, 2011, p. 233).

O principal benefício da Lei de Acesso à Informação (LAI), é de fato, o acesso à

informação, por meio dele, a sociedade consegue obter base teórica para tomada de decisões,

sejam elas políticas ou de qualquer outro nicho. Porém, dentro deste benefício maior,

podemos ressaltar pontos inseridos (de forma explícita ou não) na lei que são benéficos para

os cidadãos. Sendo eles:

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): criado por meio do Decreto n. 7.724, de

12 de maio de 2012, tem por objetivo: “I - atender e orientar o público quanto ao acesso à

informação; II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e III - receber e

registrar pedidos de acesso à informação.” (BRASIL, 2012a. Não paginado). Cada

órgão/entidade deve criar o seu próprio SIC, que é um sistema eletrônico que engloba todos

os órgãos do poder público, o mesmo recebe todos os pedidos de informação, encaminha estes

para as instituições e fornece ao solicitante um número de protocolo onde o mesmo pode
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acompanhar o seu pedido, entrar com recursos e fazer reclamações acerca da resposta

recebida, ou seja, uma plataforma bem completa, onde o usuário pode realizar todas etapas em

a necessidade da ida a instituição, o que pode auxiliar cidadãos que possuem poucas

condições financeiras. Um adendo a ser ressaltado é que este serviço pode ser tanto presencial

como virtual. O SIC físico é descrito no inciso I do art. 9 da LAI:

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; (BRASIL, 2011)

O SIC eletrônico, é o formato no qual o cidadão pode solicitar as informações no

ambiente virtual, funciona por meio dos portais de transparência, todos os municípios (que

possuem acima de 10.000 habitantes), estados e o Distrito Federal devem ter a sua plataforma.

O sistema auxilia nos pedidos que forem realizados à distância, ou seja, uma pessoa que mora

no sul do país pode requerer informações de um estado do nordeste, por exemplo.

Observamos que esses objetivos tornam o SIC o porta-voz da sociedade em relação
aos órgãos e entidades estatais, configurando-se como um espaço novo, em que o
sujeito põe em prática o seu papel político em ambiência estatal e redefine espaços e
papéis na gestão pública. Dessa forma, o SIC consiste no serviço que recebe as
solicitações informacionais do cidadão, devendo, dentro das possibilidades,
disponibilizar a informação de forma imediata, registrando-as e direcionando-as ao
setor competente (BARROS, 2017, p. 90)

Gestão Transparente: em seu art. 6, está explícito que é necessária uma gestão

transparente da informação, pois por meio dela se torna possível o amplo acesso à informação

e divulgação. Sendo o Brasil um país democrático, o acesso à informação está diretamente

relacionado aos resultados políticos, pois uma gestão transparente somada a outros fatores,

transmite credibilidade para a sociedade acerca do governo que está no comando.

Informar os cidadãos sobre os seus direitos e promover uma cultura de abertura no
seio do governo são aspectos essenciais para que os fins de uma legislação de
acesso à informação sejam alcançados. A experiência em vários países demonstra
que um serviço público descomprometido com práticas de transparência pode
seriamente prejudicar a mais progressiva das legislações. As atividades de promoção
são, por isso, um componente essencial em um regime de liberdade de informação.
(MARTINS, 2011, p. 258)

Segundo o Tribunal Regional Federal da 2° Região (TRF2):

“A informação sob a guarda do Estado é sempre pública, devendo o acesso a ela ser
restringido apenas em casos específicos. Isto significa que a informação produzida,
guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem
público.
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O acesso a estes dados – que compõem documentos, arquivos, estatísticas –
constitui-se em um dos fundamentos para a consolidação da democracia, ao
fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de
decisões que os afeta.
O cidadão bem informado tem melhores condições de conhecer e acessar outros
direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais. Por estes motivos, o
acesso à informação pública tem sido, cada vez mais, reconhecido como um direito
em várias partes do mundo. Cerca de 90 países possuem leis que regulam este direito
.”1

Como dito na citação acima, uma gestão transparente está totalmente atrelada a um

bom e eficaz sistema democrático. Quando o Brasil lançou sua Lei de Acesso à Informação,

havia em média 90 países com suas leis já lançadas, ou seja, o Brasil foi um país que demorou

a adotar uma norma para o acesso à informação, um atraso que pode ser considerado enorme

se comparado à Suécia, primeiro país a criar legislação de acesso aos documentos públicos,

ainda no século XVIII, em 1766.

O Right to Information Rating (RTI), realiza todo ano um ranking global das Leis de

Acesso à Informação no mundo, este ranking atualmente abrange 128 países e leva em

consideração 61 indicadores distintos, subdivididos em sete categorias principais, sendo elas:

1. Direito de Acesso; 2. Escopo; 3. Procedimento de Solicitação; 4. Exceções e Recusas;

5. Apelações; 6. Sanções e Proteções; 7. Medidas Promocionais.

De acordo com Rodrigues et al. (2021), a crise mundial sanitária do novo coronavírus,

impactou a forma de comunicação do governo com a sociedade, englobando até mesmo

tentativas por parte dos governos de alterações nas Leis de Acesso à Informação, no Brasil

houve essa tentativa e em alguns países houve de fato algumas mudanças.

O que as propostas de alteração das Leis de Acesso à Informação Pública podem
representar? Em primeiro lugar, que informar a população nem sempre é prioridade
dos governos, mesmo em momentos nos quais a informação é um aspecto precioso
para a tomada de decisões. Percebe-se, também, que a distância entre segredo e
transparência é muito tênue e, para vários governos, é fácil (e desejável) calar-se em
momentos de crise. Por fim - e felizmente -, há resistências da sociedade e das
instituições públicas quando o acesso à informação é ameaçado, como no caso
brasileiro. (RODRIGUES et al., 2021, p. 436)

GRÁFICO I: Classificação dos países que adotam a Lei de Acesso à Informação

1 Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/ai/acesso-a-informacao-no-mundo/>. Acesso em: 18 ago. 2021.
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Fonte: Right to Information Rating (2021)

Por meio do Gráfico 1 podemos perceber que poucos países se mantiveram acima da

média durante a pandemia, de acordo com a plataforma, somente 8 (oito) países alcançaram

resultados entre 126-150, sendo o nível mais alto do resultado, estes países são: Afeganistão,

México, Sérvia, Sri Lanka, Eslovênia, Albânia, Índia e Croácia. É possível a percepção de boa

parte dos países na cor laranja (países que alcançam a pontuação entre 76-100), o que é

considerado mediano, este percentual não pode ser considerado um resultado da pandemia

(Covid-2019), visto que pelos relatórios presentes no site de anos anteriores, se torna claro

que há sempre um bom percentual de países na classificação laranja, com isso, é perceptível

que o acesso à informação ainda não é uma prioridade para boa parte do mundo, pois muitos

países têm recebido a classificação mediana por anos.
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GRÁFICO II: Divisão da pontuação que norteia a classificação

Fonte: Right to Information Rating (2021)

Os dados ao lado do mapa referem-se à última análise feita acerca da Lei de Acesso à

Informação do Brasil que alcançou 108 (cento e oito) pontos, sendo 150 (cento e cinquenta) a

pontuação máxima, no ano. Por meio desta análise, fica claro que os tópicos em que mais

perdemos pontos são: Exceções e Recusa e Procedimentos de Solicitação, tópicos que se

fossem um pouco mais trabalhados elevariam o nível da nossa Lei, por ser uma Lei que

influencia e permite que a população obtenha seus direitos e o acesso à informação, uma

população bem informada escolhe melhor seus líderes, exerce melhor a democracia e com

isto, todas as decisões que são tomadas pela população, se a mesma estiver bem informada,

faz com que as melhores decisões sejam tomadas, pois a informação nos faz refletir acerca

dos assuntos de forma mais racional, pacífica e neutra.

Ampla Abrangência de Informações: em seu art. 7, temos uma série de tipos de

informação que estão inseridas no âmbito da lei, este artigo é composto de 7 incisos, que vão

desde informação primária até informação pertinente à administração do patrimônio público.

Com isso, vemos que a lei abrange uma ampla categoria de informações e não deixa margem

para especulações. A única categoria não abrangida no acesso à informação, se encontra no

art. 24, onde temos a restrição de informações que podem ser intituladas como: ultrassecreta,

secreta e reservada.

Transparência Ativa: em seu art. 8, temos a regularização da forma como os órgão e

entidades públicas devem realizar a divulgação de suas informações a respeito de

funcionamento, projetos e ações, essas informações devem estar sempre atualizadas. Sendo

assim, o usuário consegue estar sempre atualizado acerca de todas as informações que

norteiam a instituição.
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A transparência ativa consiste na abertura do sistema do governo por meio do
provimento e visibilidade, por iniciativa da Administração Pública, das informações
governamentais. Ela é crucial para a boa governança é fundamental para a
accountability entre o governo e a sociedade. (BARROS, 2017, p. 120)

De acordo com a LAI no seu âmbito teórico, a transparência ativa possui todo o

aparato para ser perfeita tanto para os governos sejam eles federais, estaduais ou municipais,

pois não há a necessidade de sempre estar realizando o atendimento físico, demandando assim

funcionários para a busca; como para a sociedade, pois evita a ida diretamente às instituições,

o que pode ocasionar em custos, tempo entre outros agravantes.

No art. 8 há presença da expressão ‘divulgação em local de fácil acesso’, como as

informações estão sempre em constante aumento e mudança, as mesmas devem ser

atualizadas em um certo período de tempo e possuir uma linguagem de fácil entendimento,

tanto para um cidadão que possui alto teor de estudo, como para um que possua pouco ou

nenhum, pois assim, estará sendo garantido o acesso para todos, mas infelizmente esta não

tem sido a realidade dos portais de transparência do nosso país, temos portais totalmente

desatualizados, e com linguagem inacessível para boa parte da nossa população, com isto há a

necessidade da sociedade ter a necessidade de realizar a visita para fazer o pedido da

informação, o que em muitos casos pode resultar na desistência do pedido.

Acesso a qualquer cidadão: em seu art. 10 vemos que não há exigências para que o

pedido ocorra, sendo assim, qualquer cidadão pode realizar o pedido da informação sem haver

a necessidade de um motivo. Caso não seja possível a disponibilização da informação de

forma imediata, o órgão/entidade tem um prazo de 20 (vinte) dias, que pode ser prorrogado

em até no máximo 10 (dez) dias, totalizando um prazo de 30 (trinta) dias. Dentro deste prazo,

o órgão/entidade deve comunicar a data, horário, local e forma onde o requerente terá acesso

às informações solicitadas. Em nenhum momento é solicitado a razão pela qual a informação

em questão está sendo solicitada.

Gratuidade: em seu art. 12 temos explícito de forma clara que todo o processo de

requerimento da informação deve ocorrer de forma gratuita, salvo em casos que haja a

necessidade da reprodução de documentos pelo órgão/entidade que detenha a informação,

visto que a reprodução gera custos para a instituição. De forma geral, a informação é

disponibilizada de forma gratuita, o que torna ainda mais acessível todo o processo, fazendo

com que qualquer classe social obtenha o acesso à informação.
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Inserção da Gestão de Documentos: a informação pode estar inserida em diversos

tipos de suportes, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE), define

suporte como: “Material no qual são registradas as informações.” A informação arquivística

pode estar registrada em diversos suportes, por exemplo, o papel (mais conhecido e utilizado),

em meios eletrônicos como pendrive, DVD, CD, microfilmes etc., além da informação

arquivística digital.

Com o manuseio que o pedido de informações acarretará nos devido suportes, temos a

necessidade (nas instituições que ainda não possuíam) da contratação de um arquivista. Para

que as informações sejam localizadas, é importante que sejam gerenciadas de forma eficiente.

O arquivista deve ser o profissional responsável por implementar a gestão de documentos.

Desta forma, a LAI poderia promover o mercado de trabalho desses profissionais.

Abordaremos a gestão de documentos mais à frente, visto que é o elemento mais problemático

para a implementação efetiva da LAI

2.3 UTILIZAÇÃO DA LAI

A transparência e o acesso à informação pública são considerados princípios
indispensáveis para o fortalecimento da democracia, pois permitem ao cidadão
acompanhar e fiscalizar a gestão dos serviços públicos. Nesse sentido, permitir o
acesso à informação pública torna-se um direito para a garantia de outros direitos, e
o seu reconhecimento leva, naturalmente, à consagração do princípio da
transparência administrativa (VENTURA, 2015, p. 71).

No que se refere ao uso da Lei de Acesso à Informação (LAI), podemos destacar dois

pontos que estão totalmente relacionados ao assunto, sendo eles: transparência ativa e

transparência passiva, ambas se aplicam assim como a Lei a todas as três esferas do poder

público: federal, estadual e municipal, não se enquadrando, de forma obrigatória, somente aos

municípios abaixo de 10.000 (dez mil) habitantes. Por meio destes termos que a sociedade se

relaciona de fato com a Lei e a utiliza, a seguir, abordaremos de forma mais aprofundada cada

um deles.

Transparência Ativa: este princípio tem por objetivo a divulgação de dados do órgão

sem a necessidade do requerimento, o uso é feito por meio da internet, as informações ficam

disponíveis no website da entidade, com isto, o acesso pode ser feito por meio de qualquer

instrumento que possua acesso à internet, em qualquer horário e local, não havendo assim a

necessidade de deslocamento. A Controladoria Geral da União (CGU), disponibiliza um Guia
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de Transparência Ativa , que tem por objetivo a padronização dos sites oficiais,2

transformando assim positivamente a experiência do cidadão, pois o mesmo conseguirá

navegar em todos os sites de forma idêntica. É importante ressaltar, que a transparência ativa

é obrigatória (de acordo com o art. 8 da LAI):

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.

Os portais de transparência são um exemplo da transparência ativa. De acordo com o

Blog da SISGOV (Sistemas de Gestão Pública), podemos destacar alguns benefícios pelo3

qual o órgão pode prezar por este método, sendo eles:

● evitar o acúmulo de muitos pedidos acerca do mesmo tema (liberando assim o

funcionário que precisaria estar disponível para auxiliar no pedido da

informação a realizar outra tarefa);

● redução de gastos, pois cada divulgação feita no formato individual gera um

gasto, mesmo mínimo, será reduzido com a adoção da transparência ativa;

● aumentar a credibilidade da gestão, por meio da divulgação proativa, a gestão

pública é levada mais a sério pela população, que em muitos casos desconhece

a necessidade do profissional por trás deste trabalho;

● melhorar a comunicação com a população, a ideia que a população encontre

informações de forma clara e fácil utilizando a internet, só faz com que a

mesma fique satisfeita, desta forma atende-se o principal objetivo da Lei, que é

promover o acesso à todo e qualquer cidadão sem a necessidade de justificar o

motivo.

3 Disponível em:
<https://www.sisgov.com/transparencia-passiva-e-transparencia-ativa-nos-orgaos-publicos-saiba-a-diferenca/> .
Acesso em: 10 abr. 2021.

2 Disponível em:
<https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf> . Acesso
em: 10. abr. 2021.
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Transparência Passiva: este princípio tem por objetivo a divulgação de dados da

entidade por meio do requerimento, o pedido pode ser feito tanto de forma online (Portais da

Transparência) como de forma presencial, este método complementa a transparência ativa,

visto que a ativa disponibiliza as informações que são mais requisitadas, e a passiva

disponibiliza por meio de pedidos. Sendo assim, a instituição precisa manter uma gestão ativa

nos dois casos, pois no fim ambas alcançam o principal objetivo da Lei: Acesso à Informação.

Dentro da Lei de Acesso à Informação temos a transparência passiva destacada no art. 10:

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. (BRASIL, 2011)

Importante destacar que não é estipulado nenhum valor para se obter a informação, de

acordo com a Lei, todo o pedido é feito de forma gratuita. A resposta ao pedido feito de forma

online será feita também pelo Portal da Transparência, no pedido feito de forma presencial há

uma interação maior com o cidadão, pois o mesmo irá até a instituição, caso não seja possível

a entrega da informação no mesmo instante, a instituição possui o prazo de 20 (vinte) dias,

podendo se prorrogar em mais 10 (dez) dias, totalizando no máximo um período de 30 (trinta)

dias para que o requerente obtenha a informação requisitada, com isto, a instituição deve

realizar a digitalização ou cópia do documento e disponibilizar como já citado de forma

gratuita.

Dentro desta vertente é importante ressaltar alguns pontos acerca do Portais da

Transparência, o mesmo consiste em um site que possui o objetivo de vincular os cidadãos de

forma objetiva com as informações referentes ao município, como: atas de reuniões,

documentos financeiros, editais de concursos e qualquer outro documento que seja de

interesse do cidadão. É interessante que os portais apresentem: linguagem clara e objetiva,

ferramenta de pesquisa específica, informações atualizadas, informações e meios de contato

com a prefeitura. Só há restrição para documentos que são considerados sigilosos, de acordo

com o art. 24:

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



25

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.

A Lei de Acesso à Informação (LAI), tem por volta de 10 (dez) anos de promulgada,

contudo no que se refere a sua utilização a mesma pode ocorrer de duas forma, sendo elas: no

ambiente virtual por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) ou no ambiente

presencial por meio da ida de fato ao órgão/entidade que detém a informação. O Decreto nº

7.724/2012 que regula a LAI no Poder Executivo Federal, através do Art. 68, determina:

Art. 68. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos
demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto: [...] IV -
monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, concentrando e consolidando
a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45 (BRASIL, 2012,
Não paginado).

A Controladoria-Geral da União (CGU), criada em 2003, é o órgão responsável pela

fiscalização do cumprimento da LAI no âmbito do Poder Executivo no Brasil, e realiza

trabalhos que são de suma importância para que a lei seja considerada eficaz, como,

acompanhamento, monitoramento, capacitação e procedimentos relativos à aplicação da LAI.

A CGU deve trabalhar para conscientizar a sociedade que a informação pública não pode ser

negligenciada, iremos realizar uma análise com base nos relatórios que a CGU disponibiliza.

GRÁFICO III: Panorama geral acerca dos pedidos

Fonte: Controladoria Geral da União (CGU) .4

4 Disponível em: <http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm> . Acesso em: 11. abr. 2021.
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Por meio deste relatório, podemos observar que em uma visão geral, a taxa de resposta tem
sido positiva (99,41%) e o tempo médio de resposta se manteve dentro do prazo estipulado
pela Lei, que é de 20 (vinte) dias.

GRÁFICO IV: Ranking dos órgãos

Fonte: Controladoria Geral da União (CGU) .5

Ao observar este relatório, temos o ranking dos órgãos que possuem maior demanda

no Poder Executivo Federal, onde o Ministério da Economia (ME) comanda, podemos

subentender que este ministério possui maior índice devido estar responsável pelas finanças

de nosso país, é importante ressaltar que mesmo em meio a tantos pedidos este ministério se

manteve ativo nas respostas, visto que não está presente de forma clara na listagem dos que

possuem maior índice de omissões. O relatório também apresenta os que possuem maior

número de omissões, onde o Ministério da Saúde (MS) comanda, é importante ressaltar que

desde março de 2020 estamos vivendo uma pandemia de cunho mundial, COVID-19, o que

pode ter afetado na efetividade de respostas, visto que diversos setores.

5 Disponível em: <http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm> . Acesso em: 11. abr. 2021.
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GRÁFICO V: Índice de Satisfação/ Dados acerca da transparência ativa

Fonte: Controladoria Geral da União (CGU) .6

Este relatório nos mostra a opinião dos usuários acerca das respostas recebidas,

podemos destacar, que não tem sido tão positiva, temos uma média de 3,54 onde o máximo se

é 5,00 à respeito de resposta que atendem completamente o pedido. Já no âmbito de respostas

com índice de fácil compreensão temos uma subida para 4,10. O relatório de satisfação do

usuário, nos mostra duas instituições empatadas no primeiro lugar, sendo elas: Presidência da

República (PR) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

6 Disponível em: <http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm> . Acesso em: 11. abr. 2021.
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GRÁFICO VI: Dados acerca de recursos

Fonte: Controladoria Geral da União (CGU)7

O último gráfico apresenta as respostas concedidas aos usuários: 68,57% com o acesso

concedido, 8,17% com o acesso negado, 4,17% com o acesso parcialmente concedido e o

restante dividido entre as outras alternativas, mas todas menores que 5%. Ao lado temos um

gráfico que trata a respeito do cumprimento da transparência ativa (informações que já ficam

disponíveis no site), mas somente de instituições que respondem ao Governo Federal, as

porcentagens são: 53,2% cumprem todos os itens, 37,2% não cumprem e 9,6% cumprem

parcialmente. Ou seja, ainda há um déficit considerável no que engloba transparência ativa, o

que somente reforça o comentário feito no tópico que cita a Transparência Ativa, esta técnica

precisa ser reavaliada, pois o formato que tem sido feito atualmente tem deixado a desejar,

visto que 46,8% da população que realizam a busca nos portais deixou o feedback de que os

portais não têm cumprido todos os itens/cumprem parcialmente. Logo abaixo, temos a

quantidade total de recursos divididos por instâncias.

7 Disponível em: <http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm> . Acesso em: 11. abr. 2021.
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3. ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Por meio da leitura da Lei de Acesso à Informação, podemos perceber que, no geral, é

uma lei benéfica para a sociedade, pois a informação amplia os horizontes de qualquer

indivíduo, e tendo uma Lei que respalda todo o acesso, negando somente os documentos que

são de caráter sigilosos:

A aplicação das leis de acesso à informação governamental inclui a emergência de
zonas de tensão, espaços de consenso e práticas informacionais entre Estado e
Sociedade, inerentes às dinâmicas requeridas pelo direito à informação. Nesse
mesmo processo, as demandas por transparência e participação do cidadão no
desenho e controle social das ações do Estado ganham relevo na agenda política e
nos modos de gestão da informação governamental (JARDIM, 2012, p. 2)

A implantação de uma lei, engloba diversos aspectos, agora de uma Lei de Acesso à

Informação fomenta diversas áreas de conforto nos governos que precisarão ser remanejadas e

repensadas a fim de atender aos requisitos da Lei, que na teoria funciona com um aspecto

perfeito; contudo, na prática podemos identificar que há críticas a serem levantadas em todo

panorama que engloba esta lei, algumas delas serão citadas a seguir.

Pouca divulgação sobre a existência da Lei à sociedade civil: a população ainda não

tem grande conhecimento acerca desta lei, boa parte desconhece até mesmo a sua existência.

De acordo com o artigo 47 da LAI, a Lei entraria em vigor “180 (cento e oitenta) dias após a

data de sua publicação.” (BRASIL, 2011, Não paginado). O que de fato aconteceu, pois em

meados de maio/2012 se iniciaram os desdobramentos jurídicos acerca da LAI.

O ideal seria uma campanha sobre a valorização ao acesso à informação promovida

inicialmente pelo Governo Federal, pois em muitos casos a sociedade só entende a

importância de se poder acessar documentos de qualquer instituição pública em casos de

maior urgência, e a descoberta só é feita após muitas pesquisa, infelizmente no Brasil ainda há

casos de pessoas que não possuem o acesso à internet de suas casas, com isto, não é possível a

realização do acesso online, sendo assim, a população necessita se deslocar até o ambiente

físico e realizar o pedido da informação que lhe interesse. Mas até a mesma tomar ciência

disto, quanto tempo leva?

Então como ponto de partida, é interessante pensar a questão: O Brasil investe em uma

formação cidadã? Como indivíduo você já foi instruído alguma vez a entender e conhecer o

uso das leis que são feitas para nós mesmos, cidadãos civis. É importante destacar que a

formação intelectual do indivíduo começa nas escolas, seria interessante a adoção de métodos
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que incentivem e estimulem as mesma a aprender mais sobre o âmbito democrático do nosso

país, pois a falta deste conhecimento, ocasiona o desconhecimento total de leis que nos

auxiliam a exercer os nossos direitos como cidadãos.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Controladoria Geral da União

(CGU), “entre maio de 2012 e agosto de 2021 (período de 9 anos) tem-se um total de

1.053.023 (um milhão, cinquenta e três mil e vinte e três) pedidos recebidos pelo Governo

Federal, tem-se em média 117.000 (cento e dezessete mil) pedidos por ano, uma estimativa de

0,05% da população brasileira ao ano solicita informações públicas, o que podemos8

considerar baixo, pois não temos nem 1% de população solicitando informações que são um

direito e podem influenciar de forma direta em suas vidas.”

GRÁFICO VII: Panorama geral acerca da LAI

Fonte: Controladoria Geral da União (CGU) .9

Falta da inserção de um profissional para gerir a informação contida nos

documentos na Lei: um arquivista é de suma importância para qualquer instituição/empresa

que gere documentos para o seu uso próprio, agora um arquivista para uma

instituição/empresa que gere documentos que milhares de pessoas precisarão acessar é de

extrema importância. Ao realizar a leitura da Lei de Acesso à Informação, em nenhum artigo

é citado qual profissional será o responsável pela gestão da documentação que contém a

informação. A Lei 6.546/1978 dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e

de Técnico de Arquivo, ela é uma Lei anterior à 12.527/2011, então por que não se tem a

9 Disponível em: <http://http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm> . Acesso em: 08. ago. 2021.
8 Considerando um quantitativo de 220.000.000 de cidadãos.
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inserção do arquivista na LAI? No momento que a Lei não faz a referência do arquivista com

a gestão de documentos na LAI, a área perde uma oportunidade de se fortalecer.

A título de exemplo, é possível perceber que a profissão do arquivista não aparece em

ambientes onde deveria estar obrigatoriamente inserida, como os concursos realizados por

prefeituras com vagas intituladas para arquivistas e no pré-requisito se pede somente ensino

médio, abaixo segue o exemplo da Prefeitura de Juazeiro/ BA:

GRÁFICO VIII: Edital do concurso público do município de Juazeiro

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro .10

De acordo com o inciso 4º do artigo 8º da LAI, os municípios abaixo de 10.000 (dez

mil) habitantes não possuem a necessidade de expor de forma obrigatória as informações

solicitadas na Lei; de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), a cidade de Juazeiro/BA possui estimativa de 219.544 (duzentos e11

dezenove mil, quinhentos e quarenta e quatro) habitantes para o ano de 2021, com isso, o

município se enquadra no perfil de cumprir a regra estipulada no inciso abaixo, mas como

realizar a divulgação obrigatória sem a presença de um profissional necessário para realizar a

mesma?

11 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/juazeiro/panorama>. Acesso em: 06. set. 2021.

10 Disponível em: <http://https://doem.org.br/ba/juazeiro/diarios/previsualizar/0jOvERaM> . Acesso em: 07. ago.
2021.
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§ 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).
(BRASIL, 2011)

Falta de um profissional responsável pela classificação dos documentos sigilosos:
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)
(BRASIL, 2011)

Por meio dos artigos 23° e 24° da LAI, temos a regulamentação acerca dos

documentos que serão posteriormente classificados como sigilosos, há de fato bons

argumentos para que os mesmos recebam os graus de sigilos, mas em nenhum momento é

citado qual o profissional ficará encarregado de realizar a classificação dos documentos em

questão. O Decreto 7.724/12 tem por função regulamentar a Lei de Acesso à Informação e

explicita melhor a forma como a classificação dos documentos sigilosos ocorrerá em seus

artigos 31°, 32°, 33°, 34°:

Art. 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser
formalizada no Termo de Classificação de Informação - TCI, conforme modelo
contido no Anexo, e conterá o seguinte: I - código de indexação de documento; II -
grau de sigilo; III - categoria na qual se enquadra a informação; IV - tipo de
documento; V - data da produção do documento; VI - indicação de dispositivo legal
que fundamenta a classificação; VII - razões da classificação, observados os critérios
estabelecidos no art. 27; VIII - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses
ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos
no art. 28; IX - data da classificação; e X - identificação da autoridade que
classificou a informação. § 1º O TCI seguirá anexo à informação. § 2º As
informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no mesmo grau
de sigilo que a informação classificada. § 3º A ratificação da classificação de que
trata o § 5º do art. 30 deverá ser registrada no TCI.
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Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar informação no grau
ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações no prazo de trinta dias, contado da decisão de
classificação ou de ratificação.
Art. 33. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em
diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo
mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não
classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob
sigilo.
Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuições: I -
opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de
classificação em qualquer grau de sigilo; II - assessorar a autoridade classificadora
ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação
ou reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo; III - propor o
destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para guarda
permanente, observado o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e IV -
subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos
classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet. (BRASIL,
2012)

O Termo de Classificação de Informação (TCI), é a primeira etapa para a classificação

dos possíveis documentos sigilosos, acredito que todo o processo seja válido e correto, porém,

a ressalva feita neste tópico é somente acerca dos profissionais que estarão participando, que

devem ser profissionais capacitados e imparciais.

O arquivista é o profissional responsável por toda documentação produzida nas

empresas, desde a sua fase de criação, até a destinação final, podendo ser guarda permanente

ou eliminação. Dentro desse ciclo, o documento necessita de cuidados que só podem ser

oferecidos por esse profissional. Infelizmente, não é esta a realidade que se vivencia no dia a

dia de um arquivo, pois ao realizar uma pequena análise nos locais em que já realizei estágio

percebe-se um índice baixo de arquivistas: em alguns casos, tem-se arquivista lotado no cargo

de auxiliar administrativo.

Com base na Lei de n° 6.546/1978, que regulamenta as profissões de arquivista e

técnico de arquivo no Brasil, o 1° artigo determina que somente indivíduos diplomados em

Arquivologia, no Brasil ou no exterior, podem exercer essa função. É claro, pois, que se a

prática arquivística for realizada por profissional de outra configurar-se-á o exercício ilegal da

profissão. Podemos pensar da seguinte forma: se um indivíduo sem a carteira da OAB (Ordem

dos Advogados do Brasil) tentar burlar a lei e advogar, ele está cometendo um crime. Por que

a lei não é severa desta maneira com profissionais que exercem diariamente a função de

arquivistas, sem ao menos possuírem noções básicas da arquivologia?
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É extremamente necessário que a sociedade reconheça a importância de cada

profissional para que a mesma obtenha seus direitos de cidadania, se um visitante se depara

com um profissional totalmente despreparado manuseando documentos de arquivo, o mesmo

vai entender que a profissão se resume somente em “guardar papéis velhos”, visto isso, é mais

necessário ainda que os arquivistas ocupem seu lugar de direito e exerçam a função de

gerenciar todos estes documentos que estão contidos de informações que podem mudar vidas

a qualquer instante.

Somente os arquivistas possuem autonomia perante a Lei para classificar documentos,

de acordo com a Lei n° 6.546, de 04 de julho de 1978 (Dispõe sobre a regulamentação das

profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras providências), em seu artigo 2°;

Art. 2º - São atribuições dos Arquivistas: VII - orientação quanto à classificação, arranjo e

descrição de documentos. Com isto, seria de suma importância que a Lei de Acesso à

Informação e o seu decreto regulamentador fossem ratificados e houvesse a inserção deste

profissional, pois no atual cenário não podemos ter a garantia de uma classificação livre de

influências, além de garantir o exercício legal da profissão do arquivista.
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4. PROPOSTAS DE MELHORIAS ACERCA DA LAI

Por meio do levantamento crítico feito com base na análise da Lei, neste capítulo serão

propostas melhorias acerca da Lei de Acesso à Informação, pois a Lei deixa pequenas brechas

que na prática podem se tornar dificuldades constantes que ocasionam na discordância entre o

requerente da informação e o representante da instituição. Com isto, é nítido que o principal

prejudicado é o requerente da informação.

De acordo com Toby Mendel (diretor-executivo da Centre for Law and Democracy,

organização internacional com sede no Canadá que, desde 2010, realiza ações de defesa dos

Direitos Humanos e fortalecimento da democracia, com foco em pesquisas sobre liberdade de

expressão e direito de acesso à informação), em uma entrevista prestada à Revista Brasileira

de Ciências da Comunicação , quando lhe é perguntado acerca de adequações na Lei com12

base nos pontos que não estão funcionando, responde:

Sim, para alterar a lei, acredito que os estudos já produzidos podem dizer tudo o que
precisa para mudá-la, mas a implementação pode dizer: “sim, a lei existe, mas a
maioria dessas autoridades públicas, os responsáveis pelo acesso à informação não
são treinados”, por exemplo. Se os servidores não são treinados, não é possível
aplicar a lei adequadamente, eles não serão capazes de fazer isso. É o seu
trabalho, mas você não sabe como fazê-lo.[...] A nova metodologia nos ajudaria a
responder questões como: o órgão público sequer nomeou um servidor para lidar
com o acesso à informação? Eles o treinaram? Eles lhe deram termos de referência?
Como o trabalho está sendo feito? Devidamente? E assim por diante. Acho que essa
metodologia pode ajudar (MENDEL, 2020, grifos nossos).

Segundo o especialista Mendel, um dos motivos para uma Lei não funcionar na prática

pode ser a falta de profissionais especializados para cumprir a mesma e falta de treinamentos.

Não basta simplesmente apresentar a Lei e esperar que equipes de diversos estados,

municípios e cidades se adequem rapidamente à mesma e coloquem em prática no dia a dia

imediatamente, visto isso a primeira sugestão de melhoria para a Lei de Acesso à Informação,

que abrange todas as etapas e permitiria um aplicabilidade maior é:

Inserção de Treinamento para todas as Instituições que aplicam a LAI: o estudo e

aperfeiçoamento é a base de qualquer pilar que propõe o ideal de permanecer sólido com o

passar dos anos, com isto, acredita-se que o treinamento seja o pontapé inicial que as

instituições necessitam. O princípio desta proposta seria a realização de um levantamento de

quantos funcionários seriam necessários em cada instituição que irá aplicar a LAI necessita

12 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/interc/a/mKpxrzHmTfCCCjTxgFxXrMN/?lang=pt>. Acesso em: 20.
ago. 2021.
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para que a Lei seja realizada de forma correta sem danos aos cidadãos, após este levantamento

se torna mais prático mensurar o quantitativo de funcionários que receberão este treinamento.

O ideal seria que o Governo Federal promovesse uma espécie de padrão de

treinamento, apresentando o mesmo somente para um único representante da instituição, este

ficará responsável por repassar o treinamento a sua equipe e assegurar que as regras do

mesmo serão aplicadas fielmente, respeitando assim à Lei de Acesso à Informação, o

recomendado é que o arquivista da instituição seja este representante, pois o mesmo possui

maior conhecimento acerca da documentação que será solicitada. Desta forma obteríamos

equipes mais preparadas para manusear documentos, conhecendo o conteúdo do seu trabalho

e mais aptas a atender e saber sanar as dúvidas e necessidades do público. Por meio deste,

muitos problemas rotineiros e considerados pequenos podem ser evitados, promovendo assim

melhorias pequenas, contudo bastante significativas.

Implantação de disciplinas sobre cidadania nas escolas/ Divulgação nos grandes

meios de comunicação: vivemos em um País que não investe em formação cidadã, esta

realidade é triste pois parte da sociedade cresce alienada no que diz respeito a Leis que nos

beneficiam de forma direta, um exemplo de Lei desse teor é a Lei de Acesso à Informação.

Viemos de uma realidade onde somente pessoas com boas condições financeiras possuíam o

acesso à informação, nossas raízes são infelizmente de uma sociedade racista onde pessoas

eram escravizadas somente por seu tom de pele, às mesmas não possuíam direito a estudo

dentro diversos fatores que hoje temos como básicos, por este motivo, devemos valorizar Leis

como a LAI.

Mas como valorizar algo desconhecido? Algo que não é propagado e disseminado

para a população. A LAI possui um teor baixíssimo de adesão, como citado anteriormente,

entre maio de 2012 e agosto de 2021, temos um total de 1.053.023 (um milhão, cinquenta e

três mil e vinte e três) pedidos recebidos, o que nos resulta em uma média de 117.000 (cento

de dezessete mil) pedidos por ano, um número extremamente baixo visto a população

brasileira. Há dúvidas ainda que a população possua conhecimento acerca desta Lei? Uma Lei

que nos traz somente benefícios sem custo algum, por este motivo surge a proposta desta

disciplina que terá em seu currículo assuntos como pequenas Leis que trazem benefícios para

a sociedade, esta disciplina seria ministrada a partir do 4° ano, para crianças a partir de 9 ans,

desta forma as mesmas já crescem estando a par de todos os seus direitos e deveres, se

tornando assim, cidadãos mais participativos e opinantes no que tange assuntos legais.
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Outra saída para este problema seria a adoção por parte do Governo Federal em

divulgar a Lei de Acesso à Informação em curtas propagandas exibidas em horários noturnos,

pois alcançaremos maior parte da população, com isto boa parte da população ficaria ciente

que possui o direito de acessar informações que a mesma desejar sem algum custo.

Inserção do Arquivista na Lei de Acesso à Informação/ Criação de um Conselho

Profissional de Arquivologia:
(...) é indispensável que a informação produzida seja tratada por profissionais
capacitados e que as instituições definam suas políticas de gestão da informação.
Caso contrário, sem políticas arquivísticas definidas, o Estado não prospera e o
cidadão não recebe o devido respeito com acesso à informação rápida e precisa.
(CARLI; FACHIN; 2017, p. 56)

Por meio da presença do arquivista na instituição podemos sanar dois pontos acerca da

LAI, sendo eles: falta de inserção de um profissional para gerir a informação contida nos

documentos e falta de um profissional responsável pela classificação dos documentos

sigilosos.

Para uma verdadeira efetivação da transparência das informações públicas, é
essencial a efetiva promoção de políticas públicas arquivísticas, que abordem desde
aspectos de gestão de documentos (produção, avaliação, uso, acesso, etc.),
solidificando a publicização das informações, e fomentando o viés da transparência
ativa. Salientamos que estes incluem desde os parâmetros técnico-profissionais do
arquivista, como também a conscientização da sociedade na qual também se incluem
os próprios arquivistas. (SILVA; GARCIA, 2017, p. 559)

Infelizmente, não há a falta deste profissional, somente a falta de reconhecimento do

mesmo, pois o arquivista está presente na sociedade desde os primórdios, e o primeiro curso

que legitimou a profissão nasceu de 1970 no Arquivo Nacional, uma profissão que possui13

em média 50 anos de formação. O que difere a Arquivologia dos outros cursos para que a

mesma seja vista como uma profissão que qualquer um possa exercer?

Temos a Lei do Arquivista (6.546/1978), que resguarda a profissão, porém quem

averigua se de fato somente o arquivista está cumprindo o cargo que lhe é proposto? Com

isto, seria interessante a criação de um Conselho Profissional de Arquivologia.

Os Conselhos têm a função de: zelar pela integridade e pela disciplina das diversas

profissões; disciplinar e fiscalizar as atividades profissionais cabíveis, não só sob o aspecto

normativo, mas também punitivo; zelar pela ética no exercício destas profissões; defender a

13 Disponível em: http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/wp-content/uploads/2016/11/e07_a8.pdf. Acesso em: 31.
ago. 2021
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sociedade; impedir que ocorra o exercício ilegal da profissão; e exercer o poder de polícia

sobre seus membros. (BRASIL, 2014)

Por meio do Conselho, haveria segurança para os arquivistas, pois o mesmo realizaria

fiscalizações com o intuito de averiguar se está havendo o exercício ilegal da profissão, assim

como agregaria valor a este profissional que está ligado de forma direta á Lei de Acesso à

Informação. O Conselho lutaria pelos direitos dos profissionais, até promover a inserção do

arquivista na Lei de Acesso à Informação, pois somente este profissional possui autonomia e

domínio sobre os documentos nos quais as informações estão registradas, por este motivo é de

extrema importância que o paradigma “o arquivista só guarda papel velho” seja deixado de

lado.

No que tange aos documentos sigilosos, é essencial que um arquivista esteja liderando

esta equipe, pois somente o mesmo possui autonomia para classificar documentos de acordo

com a Lei do Arquivista. É complexo entrar neste assunto, pois se já há uma Lei para

resguardar e proteger a profissão, como ainda há instituições que abrem concursos para

arquivista com o pré-requisito de ensino médio completo? Esta deve ser além de Leis, uma

questão de conscientização, que existe uma profissão para determinada função e a mesma

precisa e deve ser respeitada pois possui autonomia para tal.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como sua finalidade central, realizar uma análise sobre diversos

aspectos da Lei de Acesso à Informação, desde seu panorama de criação até a sua utilização

nos últimos anos. Por meio desta análise, se tornou possível o levantamento de assuntos

importantes que influenciam na forma como a Lei será utilizada e os impactos que a

sociedade perceberá na tentativa de se acessar a informação.

A análise realizada mostra pontos positivos na Lei, que favorecem a sociedade, como

por exemplo: Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Gestão Transparente, Ampla

Abrangência de Informações, Transparência Ativa, Acesso a qualquer cidadão, Gratuidade e

Inserção da Gestão de documentos.

E no último capítulo de desenvolvimento, temos a proposta de melhorias que seriam

de extrema importância para a propagação da Lei de Acesso à Informação e o seu uso diário

pela sociedade. Para isto, é necessário que haja uma conscientização das autoridades que

realização a criação de Leis deste cunho, que para uma Lei desta proporção funcionar, é

necessário todo um ciclo de funcionários capacitados e treinados, pois promover o acesso à

informação não é um passo simples e curto, é um caminho longo que deve ser implementado

aos poucos, mas da forma correta, pois se for feita de forma que vise somente a velocidade,

haverá erros e com isso um retrocesso, pois todo o trabalho será em vão.

Todos os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados, os mesmos são:

Definir e demonstrar o contexto histórico da criação da lei; Esclarecer a importância da Lei de

Acesso à Informação para a sociedade; Apontar as falhas inseridas na Lei de Acesso à

Informação; Identificar as dificuldades encontradas pela sociedade na busca pela informação;

Demonstrar os aspectos que a lei pode melhorar. A metodologia adotada auxiliou de forma

bastante positiva para que estes objetivos fossem alcançados.

Por meio das propostas de melhorias apresentadas, acredita-se que se as mesmas

fossem implementadas, a Lei de Acesso à Informação funcionaria de forma melhor, tanto para

os funcionários que permitem que o acesso seja possível, como para a sociedade que realiza o

requerimento destas informações. As melhorias no acesso à informação também estariam

correlacionadas ao pensamento individual de cada indivíduo como cidadão. Vivemos em uma

sociedade democrática, com isto, o acesso à informação está diretamente relacionado às

decisões de cada cidadão no individual, um exemplo claro é o voto nas eleições, cada cidadão
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toma para si uma decisão que acredita ser correta com base nas informações que possui. Este

é somente um pequeno exemplo de como o acesso à informação pode influenciar de forma

direta na sociedade. Investir na promoção do acesso à informação significa que há o

investimento em uma sociedade melhor e mais igualitária.
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