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RESUMO: 

 

Após a implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) as instituições 
mudaram hábitos para se adequar à nova lei e permitir o acesso do cidadão às informações de 
caráter público. Em virtude disso, este trabalho trata de demonstrar alguns impactos que a Lei 
de Acesso à Informação desencadeou em uma Instituição de economia mista: Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Para tanto, primeiramente realizou-se o levantamento bibliográfico a respeito 
do assunto proposto sob o olhar da Arquivística, como o Acesso às Informações Públicas; 
Síntese das leis que antecederam a Lei de Acesso no Brasil; Breve contextualização sobre 
legislações internacionais e Políticas Públicas de Informação e Arquivísticas, para que então 
pudesse ser coletado os dados relevantes para a pesquisa e sua consolidação por meio de um 
estudo de caso nessa empresa que obteve como resultados a adequação das exigências 
impostas pela Lei de Acesso à Informação, principalmente na Ouvidoria de Furnas e a 
responsabilidade de uma autoridade máxima para coordenar as implantações determinadas 
pela Lei. 

 

 

 

 

Palavras Chave: Lei de Acesso à Informação; Acesso às Informações Públicas; Políticas 

Públicas; Sociedade da Informação; Sociedade do Conhecimento; Sociedade Democrática. 
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ABSTRACT 

 

After the implementation of the Law on Access to Information (Law 12.527/11) institutions 
have changed their habits to suit the new law and allow citizens access to information of 
public character. As a result, this paper demonstrates some impacts that the Law on Access to 
Information triggered in a mixed economy Furnas SA. For this , first  a literature survey had 
been done on the subject proposed under the gaze of Archival such as the Access to Public 
Information, Summary of laws that preceded the Law Access in Brazil ; Brief background on 
International and Public Policy Information and archival laws. The data collected could be 
relevant to the research and its consolidation through a case study of how this company. The 
results obtained adequate requirements imposed by the Law on Access to Information, 
Ombudsman mainly in Furnas and responsibility for an ultimate authority to coordinate 
deployments determined by law. 
 

 

 

Keywords: Law on Access to Information; Access to Public Information; Public Policies; 

The Information Society; The Knowledge Society; Democratic Society. 
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INTRODUÇÃO: 

 

A elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso II se fundamentou na pesquisa a 

cerca da abrangência da Lei 12.527/11, denominada Lei de Acesso à Informação, que 

atualmente configura-se como um grande marco democrático na busca da transparência da 

vida pública e do amplo acesso por parte do cidadão, à informação produzida ou gerenciada 

pelo Poder Público. Porém, como forma de entendimento e aprofundamento, a princípio 

realizou-se a pesquisa exploratória, isto é, o levantamento bibliográfico a respeito do tema que 

logo adiante foram englobados. 

Depreende-se que atualmente o direito de acesso à informação é um direito humano 

fundamental para a vida em sociedades democráticas. Entretanto, as questões do acesso à 

informação e suas peculiaridades remontam desde a Antiguidade, época em que o acesso aos 

documentos era restrito às elites. Porém, gradativamente este assunto adquiriu mais espaço na 

mentalidade e no cotidiano da sociedade, que passou a valorizar e reconhecer os seus direitos 

como cidadão, fato que no presente, grande parcela dessa nova significação foi introduzida 

pela Lei de Acesso à Informação. Neste sentido, o primeiro capítulo irá abordar o acesso 

como um direito fundamental do cidadão, bem como seus desdobramentos. 

 Embora algumas legislações abordassem a questão do acesso e principalmente do 

sigilo, além da Constituição Federal que previa o respectivo direito, faltava ainda uma Lei que 

efetivassse e definisse de que maneira o cidadão poderia ter acesso às informações do seu 

interesse. Por isso, neste estudo, como parte do primeiro capítulo, reconheceu-se relevante 

traçar um breve histórico sobre as legislações que antecederam a Lei de Acesso à Informação 

no Brasil. No item seguinte, como forma de contraste e de demonstrar como os outros países 

lidavam com este assunto, procurou-se descrever os principais marcos regulatórios 

internacionais baseados principalmente em Mendel (2009), na publicação do livro ‘Liberdade 

de Informação: um estudo de direito comparado’. 

No último tópico do primeiro capítulo, versou-se sobre outra concepção que 

corresponde a Lei de Acesso à Informação, porém no sentido de sua necessidade de aplicação 

para um resultado eficaz na relação das administrações públicas para com o cidadão, neste 

caso as Políticas Públicas, compreendidas principalmente, como as respostas do Estado aos 
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direitos coletivos da população. 

Considerando a essencial participação da sociedade nos contextos englobados pela Lei 

em estudo, tornou-se relevante descrever, baseando-se nos autores Araújo (1991), Assmann 

(2000), Burke (2012), Canela e Nascimento (2009), Carvalho e Kaniski (2000), Chauí (2000), 

Martins (2011), Silva (2008), Sorj (2003) e Vieira (1998), três dos diferentes, porém 

aproximados modelos de organização da sociedade, denominadas respectivamente ‘Sociedade 

da Informação’, ‘Sociedade do Conhecimento’ e ‘Sociedade Democrática’. Como poderá ser 

verificadas, mais adiante, todas detém como base a ‘informação’, pois ela é base para o 

conhecimento, que por sua vez designa uma característica essencial inserida em uma 

comunidade democrática. Porém, vale destacar superficialmente que a ‘Sociedade da 

Informação’ pode ser entendida por aquela sociedade que caminha para um novo modelo de 

organização baseados na informação e seu acesso à ela, isto é, seu caráter geral e ilimitado, 

pois é através dessa mudança que se desencadeia as transformações dessa sociedade. A partir 

dessa premissa, a ‘Sociedade do Conhecimento’ encontra seu lugar no tratamento técnico da 

informação, e desloca-se do eixo do ‘fazer’ para o ‘saber’, momento que esta sociedade 

permeia seu cotidiano de novas formas do conhecimento. Enquanto a ‘Sociedade 

Democrática’ é embasada a partir da democracia, ou seja, do poder que emana do povo 

vinculado às condições que vão além de eleições ou da vontade da maioria e minorias, que 

institua condições do próprio regime político, isto é, quando institui direitos. 

 O terceiro capítulo compreende o principal referencial deste trabalho, ou seja, o estudo 

de caso de aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação. Para tanto no primeiro momento, foi 

realizado um breve resumo, objetivando situar do que trata a Lei n. 12.527, sancionada em 18 

de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação que passou a vigorar no dia 16 de maio 

de 2012, bem como seus objetivos e abrangências que valem para a administração direta e 

indireta de todos os Poderes e entes federativos. De suma e não menos importante foi 

apresentar no segundo item do estudo de caso a Instituição em que foi realizada a pesquisa de 

campo, visto que, Furnas Centrais Elétricas S.A é uma empresa de economia mista, 

subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S.A, vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

que recentemente passou por uma reestruturação interna com vistas a melhorar seu 

desempenho funcional interno e externo, buscando atuar com excelência empresarial e 
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responsabilidade socioambiental no setor de energia elétrica, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade. 

No último e principal tópico deste trabalho ocorreu-se a consolidação dos dados, que 

teve como objeto a coleta de informações através de entrevista semiestruturada com o 

principal membro responsável, pelo desempenho das exigências da referida Lei. Além de 

pesquisas internas de documentos e informações no local pesquisado, neste caso, a instituição 

Furnas Centrais Elétricas S.A. Neste sentido, como metodologia da pesquisa utilizou-se como 

referencial teórico Cecília Minayo (1993), que transpõe que os “métodos são os instrumentos 

usados para comprovar uma hipótese, uma ideia”. 

Explica-se ainda no último tópico, como se originou a ideia para este trabalho, visto 

que, quatro meses após a Lei de Acesso à Informação ter entrado em vigor, momento em que 

ainda se encontrava em adaptação às exigências da nova Lei, ocorre à reestruturação interna, 

mudando toda sua estrutura organizacional, assim como as funções delegadas para cada setor. 

Foi esse o ponto observado para o estudo dessa pesquisa, já que a empresa buscava se adequar 

à nova Lei e ao mesmo tempo seus membros ainda não se viam enquadrados respectivamente 

no que diz respeito às suas funções. E consequentemente suas informações também não 

estavam organizadas na necessidade de transmiti-las à Ouvidoria, que era responsável de 

retransmitir para o cidadão solicitante. Mesmo com todos esses contratempos a Ouvidoria 

aderiu e sustentou a responsabilidade de atender a demanda dos pedidos e principalmente às 

determinações impostas pela Lei de Acesso à Informação. 

Tratado deste aspecto entende-se ser viável ressaltar que parte dos dados coletados foi 

adaptada com a finalidade de demonstrar através de anexos os fatos que comprovam as 

ponderações realizadas na explicação do tema proposto e o estudo de caso, principais pontos 

que norteiam o transcorrer do trabalho. 

Acredita-se que se caminha no sentido proposto por Minayo (1993), pois antes do 

problema ser intelectual, acadêmico, é um problema da realidade, da vida prática. Trazendo 

para a realidade essa discussão, é necessário pensar na dialética entre teoria e prática da 

questão ética do amplo acesso a informação pública, e a obrigatoriedade a partir da Lei de 

Acesso também e sua relevância para os cursos de Arquivologia no Brasil, bem como para 

outras epistemologias em que este tema é relevante. 
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CAPÍTULO 1 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS: 

 

1.1 - Acesso às informações públicas como direito fundamental do cidadão: 

 

A questão do acesso às informações remonta desde a Antiguidade à ideia do estreito 

relacionamento dos arquivos com o Estado e com as elites, isto é, o direito de acesso aos 

documentos que eram protegidos, guardados nos arquivos e o acesso restringido aos 

príncipes, o clero, juristas e demais membros da elite. Esse lugar teve seu marco cronológico 

principalmente na Revolução Francesa (1789), momento que ocorre a grande ruptura do 

princípio de direito de acesso aos documentos de arquivo, pois segundo Georgete Rodrigues 

(2011, p. 259) “os documentos dos arquivos nacionais são comunicados livremente e sem 

custos a todo cidadão que solicitar”. Pouco tempo depois, nessa mesma fase, os arquivos da 

realeza são incendiados e o Estado assume o seu dever de guardião do patrimônio arquivístico 

através de uma declaração do Arquivo Nacional da França, que delegou ao Estado o papel de 

reconhecer o seu dever de preservar esse patrimônio pensando nas futuras gerações; 

 Durante os séculos XIX e XX a sociedade presenciou um fortalecimento da 

compreensão dos documentos de arquivos como fontes confiáveis para a História. Porém, o 

acesso a essa documentação ainda se restringia mais para os produtores da documentação do 

que para o cidadão. Isso ocorria, pois não se via o documento de arquivo na sua fase corrente 

como sendo arquivo, e somente quando estes eram levados pela sua fase corrente e 

intermediária e então recolhidos para a guarda permanente, ou seja, mesmo que houvesse uma 

linha divisória entre o acesso prioritariamente facultado ao produtor nas fases corrente e 

intermediária e ao usuário externo apenas na fase permanente, tudo se rompe quando a 

questão é agora, no século XXI acesso á informação. 

Sobre a incorporação dessa nova significação atualmente introduzida pela Lei de 

Acesso à Informação, o impasse do acesso à informação, até então facultativo ganhou um 

novo direcionamento perante o cenário brasileiro. Como forma de discorrer sobre esse 

assunto, é de suma inicialmente, conceituar os entendimentos a cerca do termo “acesso” 

inseridos no universo arquivístico. Desse modo, de acordo com os Princípios de Acesso aos 

Arquivos, (2012, p. 5), “acesso é a disponibilidade de documentos para consulta como 
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resultado tanto de autorização legal quanto da existência de instrumentos de pesquisa”. Em 

contrapartida, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 19) conceitua 

acesso como: “possibilidade de consulta a documentos e informações; função arquivística 

destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização”. A realização desta 

breve abrangência anteriormente referida a cerca do acesso à informação, permitirá o relato 

sobre este assunto e sua correlação como um direito fundamental do ser humano. 

Reiterando as ideias conceituais do parágrafo anterior, Paula Martins (2011, p. 233) 

considera num sentido lato que podemos entender o acesso à informação pública como “o 

direito que tem toda pessoa de receber informações em poder do Estado sobre qualquer 

assunto”. Em comparação a este apontamento, o guia da ONG Artigo 19 (2012, p. 5) 

conceitua acesso à informação de forma mais ampla da seguinte maneira: “Acesso à 

informação’ significa simplesmente o acesso do público à informação oficial e, em alguns 

casos, também à informação detida por órgãos privados, quando produzida a partir de um 

vínculo com o Poder Público”.  

 Portanto, o direito de acesso à informação é um direito humano fundamental para a 

vida em sociedades democráticas. Ademais, a democracia, mais do que um sistema de regras, 

é uma construção cotidiana para a qual o acesso à informação é um direito instrumental 

indispensável, até porque o acesso à informação também é essencial para o desenvolvimento 

social, para a tomada de consciência e decisões de reivindicações por parte da sociedade a 

partir da transparência dos dados públicos.  

É, ou seriam desejáveis que todos os dados e registros mantidos por um organismo 

público sejam considerados informação pública, independente de suporte, fonte ou data de 

criação. Por esta razão, o Estado deveria não somente fornecer informações quando solicitado, 

mas também ter a iniciativa de produzir e divulgar as informações de interesse público que 

estão em seu poder, sendo responsivo às demandas de acesso e também pró-ativo no 

desenvolvimento de estruturas, sistemas e políticas de acesso à informação. 

Há de ser reconhecer, como afirma José Maria Jardim (1999, p. 1) que onde a 

informação se encontra não é o mais importante e sim o acesso a ela. Acrescentando este 

raciocínio, Martins (2011, p. 234) afirma que o direito de acesso à informação impõe duas 

obrigações sobre os governos: 
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Primeiro, existe a obrigação de publicar e disseminar informações essenciais 
sobre o que os órgãos públicos estão fazendo. Segundo, os governos têm a 
obrigação de receber do público pedidos de informação e respondê-los, 
disponibilizando os dados solicitados e permitindo que o público tenha 
acesso aos documentos originais indicados ou receba cópia dos mesmos.  

 

Confrontando esta ideia, Romualdo Filho (2011, p. 191) acredita que “o direito a 

informação, à verdade e, consequentemente, à memória, ainda continua a ser usada contra o 

próprio cidadão”. Principalmente nos dias atuais, pois ele entende que “ainda não temos 

acesso total às informações, como nos deveria ser de direito, apesar de todos os esforços”. 

Embora já citado anteriormente, faz-se necessária uma abordagem a cerca do termo 

informação, que possui distintas definições dependendo da função e do contexto que for 

inserida. Neste segmento, Rodrigues (2011, p. 258) compreende e descreve ‘informação’ 

“como um fundamento da ação, da comunicação e da decisão. Por isso, reconhece que 

abordar os problemas relacionados ao acesso aos arquivos implica um exercício de 

compreensão dessa noção de informação”. Pois, a informação pode estar disposta de diversas 

maneiras, em diferentes suportes, mas principalmente nos documentos, e é o acesso a essas 

informações, em alguns casos inseridos nesses documentos de caráter público que o cidadão 

passa a ter direito através da Lei de Acesso à Informação. 

Tratar de ‘informação pública’ requer, a partir desse momento, que esta expressão seja 

definida objetivando esclarecer as relações e aproximações existentes entre ela e ‘informação 

do setor público’, ‘informação governamental’ e ‘informação de domínio público’, pois 

muitas vezes entende-se essas expressões como sinônimas, mas Ana Celeste Indolfo (2013, p. 

7) as distingue do seguinte modo: “a ‘informação do setor público’ como a aquela produzida 

por entidade do setor público, a ‘informação governamental’ e ‘informação de domínio 

público’ seriam parte dessa categoria mais ampla”. ‘Informação pública’, por sua vez, é 

entendida pela autora como “qualquer informação produzida por entidades públicas”, em 

todos os setores e em qualquer nível, desde que esteja disponível ao público. O quadro abaixo 

foi produzido no intuito de traduzir melhor as ideias propostas anteriormente: 
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Informação do setor público 

 

Informação governamental     Informação de domínio público 

 

No que diz respeito ao direito à informação, este também deve ser aqui mencionado 

em função de seu encadeamento perante o acesso. Fato este expresso por Jardim (1999, p.2) 

quando depreende que o acesso à informação encontra no direito à informação o seu regime 

jurídico, a sua dimensão jurídica. Acrescentando esta ideia relata: 

 

A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, mas 
também a dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que 
garantam o exercício efetivo desse direito. O acesso jurídico à informação 
não se consolida sem o acesso intelectual à informação. O acesso jurídico à 
informação pode garantir ao usuário o acesso físico a um estoque 
informacional materialmente acessível sem que seja possível o acesso 
intelectual dada a ausência de mecanismos de recuperação da informação.  
 

Todavia, é imprescindível entender o surgimento da noção do “direito à informação” 

tão usualmente mencionada neste trabalho, configurando-se, portanto um dos pontos 

principais. Para tanto, Airton Seclaender (1991, p. 147) afirma que “a gênese do conceito do 

direito de ser informado deu-se dentro de um processo maior e mais abrangente: o do 

desenvolvimento da ideia de direito à informação”. Este termo segundo o autor parece ter 

iniciado em 1927, com a Conferência de Genebra, promovida pela Sociedade das Nações para 

discutir problemas relativos à circulação internacional de notícias.  

O autor acrescenta ainda que nesta ocasião difundiu-se a prática de distinguir 

‘liberdade de informar’ da ‘liberdade de informação’. Contudo, mesmo que essa noção tenha 

sido imposta, a utilização do segredo agregada à combinação da propaganda, no período de 

1914 a 1945 continuavam sendo os principais elementos que o Estado mantinha na luta de 

suas ideologias, como forma de submeter à supremacia, considerando o contexto político da 

época período da I Guerra Mundial e pós Segunda Guerra Mundial, em que muitas nações 

necessitavam consolidar ou reconquistar a sua autoridade política. Porém, quarenta e seis anos 

mais tarde, no ano de 1991, o autor relaciona o direito à informação como uma das atribuições 

do público, ou seja, da população, como se observa: 
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A crescente compreensão, no mundo contemporâneo, da função pública 
inerente à imprensa-instituição na democracia, bem como da 
imprescindibilidade da transparência no Estado para efetivação deste sistema 
de condução da sociedade tem provocado – como seria de se esperar - uma 
ampliação considerável da legislação direta ou indiretamente relacionada ao 
fluxo de informações dentro da sociedade. (Seclaender, 1991, p. 151) 

 

Atentando para a citação acima, seu foco principal diz respeito à função pública, ou 

seja, a um dos papéis da sociedade quanto à garantia do exercício da democracia, da 

transparência primordial do Estado para a condução da sociedade sobre outro viés: o de 

buscar e lutar pelos seus direitos, tão pouco respeitados como deveriam ser em nosso país. E, 

para que tal direito seja exercido, necessita-se de legislações associadas à divulgação do fluxo 

de informações gerenciadas pelo governo e, consequentemente, do acesso por parte do 

cidadão a estas informações. 

Quanto à questão do Estado, é notável relacionarmos, ao tratar das publicações de suas 

ações ao fato das diversas burocracias impostas pelo mesmo ao simplesmente mencionar a 

questão do acesso. Visto que, para um melhor entendimento, Fonseca (1996, p. 1) destaca que 

a origem a cerca do termo burocracia “surgiu como forte conotação negativa e se 

institucionaliza na linguagem comum para indicar, de forma crítica, a proliferação de normas 

e regulamentos, sufocando a iniciativa, a eficácia e a eficiência das organizações públicas e 

privadas”. No Dicionário Aurélio (2007, p.120), porém, ‘burocracia’ significa: “administração 

da coisa pública por funcionários sujeitos a hierarquia, rotina e regulamento inflexíveis; 

morosidade ou complicação no desempenho de serviço administrativo, decorrente de poder 

abusivo”. Sobre essas assertivas podem-se comparar as mesmas com as questões vivenciadas 

rotineiramente pelo cidadão em diferentes esferas institucionais no estabelecimento de normas 

pré-determinadas por parte dos representantes desses órgãos, isto é, objetivando de diferentes 

formas impedirem o acesso às informações governamentais que é de direito da população. 

Considera-se pertinente destacar o poder sobre o qual se assentam os governos, já que, 

segundo Rodrigues apud Bourdieu (2011, p. 260) “é o Estado que concentra, analisa e 

distribui a informação, logo determina também quem pode e deve saber o quê”. Visando 

impor limites à esses abusos de poder do Estado, conforme se aprecia no conceito de 

burocracia, do mesmo modo que se configura em nossa realidade, pois o sigilo e a segurança 



       

  18  
  

 

são voltados mais para a preocupação do governo do que com a sociedade em si, dois são os 

aspectos apontados por Fonseca (1996, p. 1) a serem considerados:  

 

(...) o aparelho administrativo e burocrático do Estado e a publicidade de 
suas ações, considerando a tentativa, bem-sucedida ou não, de se estabelecer 
a participação de todos os cidadãos no controle e na limitação do poder 
exercido pelos dirigentes e pelos aparelhos administrativos. 
 

 Pois bem, no nosso atual momento, mesmo que ainda perdurem alguns casos em que 

se tente implantar a burocracia atrelada à pretensão da não permissão ao acesso à informação, 

deve-se atentar para o fato de que o cidadão também é um produtor da documentação de que 

trata o Estado. Assim sendo, segundo a Controladoria Geral da União (2013, p. 6) “o acesso 

às informações públicas possibilita uma participação ativa da sociedade nas ações 

governamentais e, consequentemente, traz inúmeros ganhos”, tais como se observa: a 

prevenção da corrupção, que por meio do acesso às informações os cidadãos possuem 

maiores condições de monitorar as decisões de caráter público, visto que, a corrupção 

prospera também pelo segredo; o respeito aos direitos fundamentais, já que a violação dos 

direitos humanos está mais propícia a ocorrer em ambientes “a portas fechadas”, isto quer 

dizer, quanto mais transparente um governo for, esse direito à princípio tende a ser respeitado; 

o fortalecimento da democracia, pois grande parte dos líderes políticos buscam agir de 

acordo com as vontades do público, pois suas ações podem vir a ser avaliadas por eles e a 

melhoria do processo decisório, pois no momento que o governo necessita tomar uma 

decisão, se o assunto puder ter a participação popular interessada e até mesmo de pessoas 

especialistas no tema, é possível obter valores informacionais que agreguem positivamente no 

resultado. 

Porém, para que ao menos partes dessas premissas sejam executadas, é indispensável 

o reconhecimento dos profissionais que realizam o serviço de acesso à informação, posto que, 

conforme descreve os Princípios de Acesso aos Arquivos (2012, p. 9) este serviço “conecta 

arquivos ao público, fornece informação aos usuários sobre a instituição e seu acervo, 

influencia quanto à confiança nos custodiadores das instituições arquivísticas e no serviço que 

prestam”. Essa percepção está intimamente associada à caminhada dos arquivos em direção à 

sociedade, pois proporciona aos mesmos uma oportunidade de mudar definitivamente o lugar 
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que era historicamente ocupado na concepção da sociedade. De forma simbólica ajudou a 

construir no imaginário das pessoas que o arquivo não é um lugar de todos, que o arquivo é 

um lugar restrito para os que estão mais próximos deles (informação verbal) 1.  

De fato, o acesso à informação detém sua importância como um elemento da prática 

arquivística e este foi um dos fatores que impulsionaram a maior preocupação por parte das 

instituições no que se refere à organização dos arquivos e que os levou a ocupar um espaço 

lugar mais legitimado. Todavia, o ‘Princípios de Acesso aos Arquivos’ (2012, p. 14) alega 

que o detentor da responsabilidade profissional de promover o acesso aos arquivos é 

principalmente os arquivistas e demais profissionais da informação. Como se pode atestar no 

Princípio nº 3: 

 

3. Instituições custodiadoras de arquivos adotam uma abordagem 
proativa para acesso. 
Os arquivistas têm a responsabilidade profissional de promover o acesso aos 
arquivos. Eles divulgam informação sobre os arquivos utilizando vários 
meios, como a internet e publicações na web, documentos impressos e outras 
atividades de alcance. Eles devem estar continuamente atentos a mudanças 
nas tecnologias de comunicação e usam aquelas que são disponíveis e 
práticas para promover a divulgação dos arquivos. Eles fornecem, de modo 
proativo, acesso às parcelas de seu acervo que sejam de amplo interesse do 
público.  

 

Neste sentido, os profissionais responsáveis pela salvaguarda e difusão desses 

arquivos, ou seja, os profissionais da ciência da informação (arquivistas, bibliotecários e 

museologos) devem buscar estar sempre atualizados no que diz respeito aos acontecimentos, 

as informações voltadas para seu campo de atuação. Uma maneira de fomentar espaços nesta 

busca pode ser encontrada nos congressos, cursos e fóruns de debate como, por exemplo, o VI 

Encontro de Arquivos Científicos, que teve como tema central: “Lei de Acesso à Informação: 

impactos e limites nos arquivos de ciência e tecnologia”. O evento foi realizado na Fundação 

Casa de Ruy Barbosa do dia 03 ao dia 05 de setembro de 2013 e teve como organizadores esta 

instituição e o Museu de Astronomia e Ciências Afins. O eixo do encontro foi voltado para 

questões pertinentes aos impactos e às consequências da Lei de Acesso à Informação nos 

                                                            
1 Informações obtidas por meio da palestra da professora Lucia Maria Velloso de Oliveira no VI Encontro de 
Arquivos Científicos, set. 2013. 
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arquivos oriundos da prática científica e tecnológica, e como instituições de pesquisa e de 

ensino estão lidando com esta nova realidade. 

Para os arquivistas, de fato, o compromisso com o acesso se radicaliza com a Lei de 

Acesso à Informação, pois se antes este acesso aos documentos sofriam alguma restrição 

(como demonstrado no próximo tópico) e os procedimentos de exercício do direito de acessar 

à informação eram particularizados no âmbito da instituição, a nova lei, a de acesso à 

informação muda todo este cenário. A partir disso, uma considerável parcela desses 

profissionais percebeu que era necessário mudar o comportamento, práticas, metodologias e 

abordagens, visando uma maior aproximação com o cidadão e usuário desses arquivos. 

Pertinente a esse fato, o princípio nº 10 do ‘Princípios de acesso aos arquivos’ (2012, p. 19), 

expõe que “os arquivistas ajudam a estabelecer políticas e procedimentos de acesso, revendo 

os arquivos para uma possível liberação de acordo com as leis de acesso”. 

Depreende-se que toda profissão regularizada possui, além de funções primárias, 

regras de conduta. No caso do profissional titulado ‘Arquivista’ não é diferente, apesar de nos 

encontrarmos em longo progresso de crescimento e reconhecimento profissional perante a 

sociedade e às instituições, os esforços para aprimorar e desenvolver espaços, procurando 

demonstrar e conscientizar a sua tamanha importância são cada vez maiores. Ressaltando 

pois, que estas ideias entre a teoria e práxis da ética do profissional de arquivo são propostas 

inicialmente na disciplina de Ética e Informação que o próprio curso de graduação oferece em 

sua grade curricular.   

Desta forma, dois dos dez princípios descritos no Código de Ética do Arquivista2 

(1996), discorrem sobre as responsabilidades destes especialistas no que tange aos 

procedimentos e práticas a serem realizadas pelos mesmos, como pode ser analisado nos 

princípios 6 e 7. Neste sentido o Código Ética do Arquivista (1996) ressalta tais funções 

atribuídas ao profissional, corroborando com o citado anteriormente nos Princípios de acesso 

aos arquivos (2012), dentre eles, o sexto item aponta que “os arquivistas facilitam o acesso 

aos arquivos ao maior número possível de usuários, oferecendo seus serviços a todos com 

imparcialidade”. Isto quer dizer que o profissional deve voltar sempre o seu olhar em 

                                                            
2 Elaborado pela Seção de Associações Profissionais do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) e Aprovado 
no XIII Congresso Internacional de Arquivos, realizado em 1996, na China. 
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benefício do usuário seja ele quem for, o mesmo deve agir e pensar sempre na questão ética 

de sua função como mediador do acesso, além também de refletir que essa ética do acesso à 

informação está atrelada à gestão dos acervos e sua política de preservação. Visto que, a 

prática cotidiana do seu trabalho pode apresentar situações em que o arquivista jamais deve 

pensar em atuar com vistas a benefício próprio, com individualidade, sobrepondo 

inadequadamente aos princípios éticos que lhe foram designados. 

Pode-se inferir que o Código de Ética do Arquivista (1996) antes mesmo das 

exigências impostas pela Lei de Acesso à Informação, já deixava implícita as questões de 

compromisso do acesso à informação do arquivista perante a sociedade, pois mesmo que as 

legislações até então vigoradas não impusessem de maneira clara a permissão do acesso dos 

cidadãos aos documentos públicos, o profissional deveria atentar para aquelas já vigentes. 

Sobre esse paradigma, acima relatado, o item sete do Código de Ética do Arquivista propõe 

que “os arquivistas visam encontrar o justo equilíbrio, no quadro da legislação em vigor, entre 

o direito ao conhecimento e o respeito à vida privada”. 

De acordo com o educador Paulo Freire (1979, p.7) o compromisso do profissional é 

com a sociedade, primeiramente é o profissional indagar-se se possui condições de 

comprometer-se em prestar serviços ao público, pois o termo “se comprometer” é um ato 

concreto, que implica na estrutura de suas relações. Por esta razão, o autor declara que: “a 

primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de 

agir e refletir”. Apropriando-se deste conceito de Freire e trazendo para o nosso cenário de 

atuação, é fundamental que o profissional da Ciência da Informação seja um ser histórico 

comprometido com a práxis de suas atribuições, de forma a disponibilizar e mediar todo o 

tipo de informação para sociedade. Neste sentido, a nova lei é mais um incentivo para uma 

prática democrática gerida pelos responsáveis em disponibilizar às informações nas 

instituições de guarda dos acervos documentais. 

 

 

1.2 - Breve histórico das Leis de Acesso à Informação no Brasil: 

 
A informação produzida e gerenciada pelo Estado é um bem público. Portanto, é um 

direito fundamental do cidadão o acesso às informações sob a guarda de órgãos e entidades 
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públicas. Valendo-se do fato de que inúmeras legislações brasileiras buscaram abordar de 

formas variadas essa questão, pretende-se, neste tópico sintetizar esses direitos até então, 

poucos transparentes sob a ótica pública.  

 Neste sentido, o primeiro reconhecimento do acesso à informação pública no Brasil se 

encontra descrito na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 no art. 141, § 36, 

inciso II: “A lei assegurará: II – a ciência aos interessados dos despachos e das informações a 

que eles se refiram”. 

Em âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e assinada pelo Brasil, 

constituiu um passo importante na inspiração de alguns pontos globais de direitos 

proclamados posteriormente, pois manifesta as liberdades fundamentais como direitos 

humanos essenciais no artigo 19 destacando que “Todo ser humano tem direito à liberdade de 

opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

Outro marco principal na trajetória da legislação arquivística foi o decreto nº 27.583, 

de 14 de dezembro de 1949, originado no contexto da Guerra Fria, porém esse decreto vai 

além da esfera militar, porque foi o primeiro instrumento legal a ter como objetivo principal 

proteger e classificar as informações que eram de interesse para a segurança nacional, ou seja, 

tratou-se principalmente das restrições de acesso, bem como das definições de categorias de 

sigilo, apresentadas no primeiro artigo: 

 

1- Informações que interessam à Segurança Nacional: 
Informações que interessem à segurança nacional são as iniciadas sob o 
controle e jurisdição quer do Conselho de Segurança Nacional, através 
de sua secretaria Geral, quer do Estado-Maior das Forças Armadas, ou 
as que apresentem o mais alto interesse para estes órgãos. Refere-se esta 
definição mais à ideia de controle, jurisdição, origem ou grau de 
interesse, do que à substância da informação. 

 

Ainda distante de uma proposta de direito de acesso à informação, o decreto nº 60.417 

de 11 de março de 1967, período em que já ocorria a Ditadura Militar no Brasil, anula o 

decreto citado anteriormente, porém mantém o segmento do assunto sobre a proteção dos 

assuntos sigilosos. Como afirma Rodrigues (2011, p. 266) diferentemente do decreto de 1949, 
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não usa o artifício da segurança nacional, ampliando claramente seu escopo, como se pode 

verificar: 

 

Art. 1° - As normas estabelecidas no presente regulamento têm por 
finalidade regular o trato de assuntos sigilosos tendo em vista sua adequada 
proteção, particularmente no que diz respeito ao recebimento, manuseio, 
segurança e difusão de documentos considerados sigilosos. 
Art. 2° - São assuntos sigilosos aqueles que, por sua natureza, devam ser de 
conhecimento restrito e, portanto, requeiram medidas especiais de 
salvaguarda para custódia e divulgação. 

 

 O decreto nº 60.417 foi revogado pelo decreto nº 79.099 de 1977. Este também 

regulamenta a salvaguarda de assuntos sigilosos e novamente prevê o sigilo das informações 

públicas, não o acesso.  

A Constituição Federal, aprovada em 5 de outubro de 1988, conhecida como a 

Constituição Cidadã é considerada a lei mais importante do nosso país, pois regula e organiza 

o funcionamento do Estado e define os direitos e deveres do cidadão brasileiro. A garantia à 

nossa sociedade do direito de acesso às informações públicas, desde que isto não provocasse 

riscos à sociedade ou ao Estado, está inscrito no inciso XXXIII do art. 5, capítulo I – dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: 

 

Art. 5º - XXXIII - 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; 
 

A década de 1980 presenciou a nível internacional a retomada de debates sobre a 

questão do acesso pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA). Posto que, naquela fase 

muitos países já contavam com leis de acesso às informações, o ministro da Justiça 

inspirando-se na legislação francesa, envia ao presidente da República um anteprojeto de lei 

instituindo a política nacional de arquivos públicos e privados.   Ressaltando este fato, 

Rodrigues (2011, p. 268) considera que “esse anteprojeto buscava garantir a preservação dos 

documentos públicos, inclusive aqueles privados, porém de interesse público. De toda 

maneira, ao apresentar esse projeto o Brasil buscava acompanhar a tendência internacional”. 
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Após onze anos de tramitação no Congresso, somente em 8 de janeiro de 1991 o 

projeto foi aprovado através da Lei nº 8.159, citando em seus art. 22 e 23 o acesso aos 

documentos públicos fixando as categorias de sigilo na classificação dos documentos por eles 

produzidos, como pode ser observado no artigo 22: “é assegurado o direito de acesso pleno 

aos documentos públicos”. E o artigo 23, por sua vez destaca: “o decreto fixará as categorias 

de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos 

por eles produzidos”. 

No intervalo de quatro anos, foi aprovada uma lei de cunho documental, e não menos 

importante sancionada em maio de 1995, tratava da expedição de certidões para a defesa de 

direitos ou esclarecimentos de situações por parte dos 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. A Lei nº 9.051 determinava o prazo de 

expedição desses documentos em até 15 dias. 

 Retomando a questão do sigilo, em janeiro de 1997 o decreto nº 2.134 revogou o 

decreto de 1977 e regulamentou o art. 23 da Lei nº 8.159 de 1991, fixando as categorias de 

sigilo que deveriam ser obedecidas pelos órgãos públicos. O art. 5º do decreto nº 2.134, 

designou principalmente a criação das Comissões Permanentes de Acesso para autorizar o 

acesso a documentos públicos, como se pode analisar: “Os órgãos e as instituições de caráter 

público, custodiadores de documentos sigilosos, deverão constituir Comissões Permanentes 

de Acesso, para cumprimento deste Decreto, podendo ser criadas subcomissões”. 

  Num contexto inferior à constituição, porém de grande relevância, em novembro de 

1997 foi regulamentado em normas específicas o Habeas Data através da lei nº 9.507. Esta 

ação civil de natureza especial regula o direito de acesso ou retificação de informações de 

caráter pessoal localizadas em arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou 

públicas. 

 

7° 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; 
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 Um ano após o Habeas Data, estabelecendo normas para a salvaguarda de 

documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa 

que diz respeitassem à garantia da sociedade e do Estado o decreto nº 2.910 de dezembro de 

1998 vigorou por apenas dois anos, sendo revogado pelo decreto nº 4.553. Somente em 

janeiro de 1999, oito anos após a vigência da Lei nº 8.159 o Decreto nº 2.942 regulamentou os 

arts. 7º, 11º e 16º que dispunha sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

Porém, o mesmo viera a ser revogado pelo Decreto nº 4.073. 

 Diante deste cenário, apenas um ano depois, preocupando-se com a ampliação das 

tecnologias da informação e associando às novas possibilidades de uso dos diferentes tipos de 

informações, em junho de 2000, o Decreto nº 3.505 instituiu a Política Nacional de Segurança 

da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, tendo com uma de 

suas finalidades a conscientização desses órgãos sobre a importância das informações 

processadas e sobre o risco da sua vulnerabilidade. Nesse sentido, no que tange ao acesso 

podemos verificar: 

 

Art. 4o  Para os fins deste Decreto, cabe à Secretaria-Executiva do Conselho 
de Defesa Nacional, assessorada pelo Comitê Gestor da Segurança da 
Informação de que trata o art. 6o, adotar as seguintes diretrizes: 
 XII - desenvolver sistema de classificação de dados e informações, com 
vistas à garantia dos níveis de segurança desejados, assim como à 
normatização do acesso às informações; 
 
 

 Após a promulgação da Lei 8.159, regulamentado pelo Decreto nº 4.073 de janeiro de 

2002, o Estado brasileiro passou a dispor de um Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), 

órgão atualmente vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça responsável pela 

determinação de diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) 

que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados e exercer 

orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial dos documentos de 

arquivos. No que tange ao acesso à documentação de caráter público o decreto menciona no 

Art 2: “Compete ao CONARQ: IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais 

e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos”. Vale ponderar que 

a criação do CONARQ está vinculada à sua representação na classe dos profissionais 
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arquivistas, além de ser considerada dentre outras, a principal instituição reguladora no 

direcionamento e potencialização das leis nos arquivos públicos do país. 

 Dispondo sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais 

sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, o Decreto nº 4.553 de dezembro 

de 2002 (revogado pelo Decreto nº 7.845/12), além de instituir Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos nos órgãos públicos, evidencia a ênfase do acesso no sigilo, 

quando, nesta etapa delimita um “sigilo eterno” para os documentos ultrassecretos: 

 

Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto 
vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os 
seguintes: 
I - ultrassecreto: máximo de cinquenta anos; 
§ 1º O prazo de duração da classificação ultrassecreto poderá ser renovado 
indefinidamente, de acordo com o interesse da segurança da sociedade e do 
Estado. 

 

Regulamentando a exceção ao livre acesso às informações governamentais, 

estabelecido na parte final do disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, a 

Lei nº 11.111 de maio de 2005 delimita às autoridades governamentais o compromisso da 

manutenção das informações por eles produzidas, passível de acesso em casos específicos. 

 

Art. 4o - O Poder Executivo instituirá, no âmbito da Casa Civil da 
Presidência da República, Comissão de Averiguação e Análise de 
Informações Sigilosas, com a finalidade de decidir sobre a aplicação da 
ressalva ao acesso de documentos, em conformidade com o disposto nos 
parágrafos do art. 6o desta Lei. 
Art. 5o - Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União 
e o Tribunal de Contas da União disciplinarão internamente sobre a 
necessidade de manutenção da proteção das informações por eles 
produzidas, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado, bem como a possibilidade de seu acesso quando cessar essa 
necessidade, observada a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o disposto 
nesta Lei. 
Art. 6o - O acesso aos documentos públicos classificados no mais alto grau 
de sigilo poderá ser restringido pelo prazo e prorrogação previstos no § 2o do 
art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 
 

Além dos marcos legislativo sobre o acesso à informação, outras leis voltadas para 

este foco, o da transparência, foram adotadas nas últimas duas décadas com o objetivo de 
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promover como já dito, a transparência na gestão pública, e também a eficiência 

administrativa, o controle social e a responsabilização dos gestores públicos.  

Dentre esses três são considerados referências na Administração Pública: a Lei n. 

9.755, de 16 de dezembro de 1998, que criou na internet o Portal Contas Públicas3, com a 

finalidade de divulgação dos dados e informações que especifica; a Lei Complementar n. 101 

– Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 4 de maio de 2000 que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e o Decreto n. 5.482, de 30 de junho 

de 2005, se referindo a criação do sítio eletrônico “Portal da Transparência”4 ou seja, dispõe 

sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal, por meio da Rede Municipal de Computadores – Internet. 

Finalmente depois de transitar pelo Senado desde 2010, em 18 de novembro de 2011, 

viera a ser aprovada a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527) que regulamenta 

efetivamente o acesso às informações públicas por parte do cidadão, além de dispor de outras 

providências, destacadas no decorrer deste trabalho. 

 

 

1.3 - Trajetória das Leis de Acesso à Informação Internacionalmente: 
 
 

Sem dúvidas, atualmente, é a tecnologia que impulsiona as várias formas de pensar e agir 

dos indivíduos, o que acarreta em sua dependência por quase toda a sociedade, visto que, em 

nossa realidade este fato transparece em inúmeras características e situações presentes no 

nosso cotidiano. Isto significa que as tecnologias da informação se transformaram na principal 

forma do ser humano de ver e organizar mundo. 

 
A tecnologia, as instituições, as mentalidades e as práticas mudam em 
velocidades diferentes. A tecnologia, sobretudo na era da chamada 
“institucionalização da inovação”, muda rapidamente. A sociedade e suas 
instituições levam mais tempo para mudar, em virtude da chamada “inércia” 
institucional. O que mais demora para mudar são as mentalidades e as 

                                                            
3 Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/TCU. 

4 Disponível em: http://www.portaldatransparencia.gov.br. 
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práticas, ilustrando a presença do passado no mundo presente. Burke (2012, 
p. 309) 
 

Associa-se à ideia da demora das mudanças institucionais e principalmente das 

mentalidades e práticas humanas ao cenário brasileiro abordado no capítulo anterior, quanto 

ao tratamento da questão do direito ao acesso às informações e, consequentemente aos 

arquivos públicos e privados em comparação à situação internacional. Ressaltando este fato, 

Peter Burke (2012, p. 341) também considera que “em outros lugares as exigências de maior 

transparência nas ações do governo têm sido mais e mais constantes”. De modo geral, logo 

adiante foi traçado um panorama que resume os principais acontecimentos históricos que 

cercam o assunto. 

Segundo Toby Mendel (2009, p. 26) “a aplicação de leis de direito de acesso à 

informação em um país, isto é, o cumprimento do acesso à informação sob controle de órgãos 

públicos foi tratado primeiramente pela Suécia há mais de 200 anos em dispositivos 

constitucionais”. Porém, o autor assevera que, em outros países as leis que regem sobre este 

assunto, algumas, nem completaram 20 anos. Vigorando desde 1766, Indolfo (2013, p. 9) 

relembra que essa lei sueca, a de Liberdade de Imprensa – Freedom of the Press Act, declara 

em seu capítulo 2 sobre a natureza pública dos documentos oficiais, prevendo que: “todo 

indivíduo tem o direito de acessá-las, salvo aqueles classificados como secretos”. Ademais, 

num sentindo mais longínquo, Célia Costa e Priscila Fraiz (1989, p. 63) atenta para outra 

vertente: 

 

Na verdade, a preocupação com a conservação dos documentos e a abertura 
dos arquivos à investigação histórica é uma questão que remonta a alguns 
séculos antes de Cristo. Via de regra, o acesso aos documentos constituía um 
privilégio dos que desfrutavam do poder, exceção feita à Atenas do século 
IV a.C, que conseguiu estabelecer uma relação entre o conceito de 
democracia e o direito à informação.  

 

De fato, as iniciativas que tratavam deste assunto foram progredindo gradativamente, a 

medida que o tempo evoluía, a importância do direito ao acesso às informações também 

passava a ter o seu maior reconhecimento em âmbito internacional, visto que, há amplo 

respaldo para esta afirmação. Ratificando este trecho, Mendel (2009, p. 24) pondera que: 
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Em diversos países, o direito à informação possui reconhecimento 
constitucional específico, ao passo que, em outros tribunais de destaque 
interpretam garantias gerais de liberdade de expressão como englobando um 
direito à informação. Além disso, a importância desse direito também fica 
evidenciada em uma fortíssima tendência global no intuito da adoção de leis 
nacionais que efetivem esse direito. 
 

Baseando-se em Mendel (2009), a nível cronológico o primeiro organismo 

internacional a adotar a noção de “liberdade de informação” foi a Organização das Nações 

Unidas (ONU) no ano de 1946 no decorrer da primeira sessão da Assembleia Geral adotou a 

Resolução 59 que afirmava: “A liberdade de informação constitui um direito humano 

fundamental e a pedra de toque de todas as liberdades a que se dedica a ONU”. Dois anos 

depois, também adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, o artigo 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (já descrita neste trabalho na página 8) obriga a todos os 

Estados como um direito internacional ordinário, garantindo o direito à liberdade de expressão 

e informação. 

Outro tratado relevante novamente aprovado pela Assembleia Geral da ONU a ser 

mencionado foi o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dessa vez no ano de 19665, 

porém ratificado por 160 Estados somente em julho de 2007. Este pacto garante o direito à 

liberdade de opinião e expressão com termos semelhantes aos descritos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), como pode ser verificado no Art. 19: “toda pessoa terá 

direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e ideias de qualquer natureza”. 

Conforme Indolfo apud Fonseca (2013, p. 9) defende, durante esse mesmo ano, o de 

1966, “o valor exemplar da lei norte-americana, conhecida como Freedom of Information Act 

- Liberdade de Informação – (sigla FoIA), torna-a um marco fundamental na conquista do 

pleno direito de acesso aos arquivos”. Pois, segundo a autora: 

 

A lei norte-americana define quais as informações que devem ser 
obrigatoriamente exibidas, quais devem obrigatoriamente ser 
publicadas e relaciona aquelas que, por alguma razão devem ser 

                                                            
5 Em 14 de dezembro de 1966. 
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excluídas do livre acesso imediato. Ou seja, a partir desta lei, muitos 
países promulgaram legislações semelhantes que, guardadas as 
inevitáveis especificidades, têm em comum o princípio do direito 
imediato de acesso aos documentos dos arquivos públicos. Foi sobre 
este aspecto que estabeleceu-se a ideia do princípio que o acesso é a 
regra e o sigilo, a exceção. (INDOLFO, 2013). 
 

A cerca desse marco, vale acrescentar o relato que Costa e Fraiz (1989, p. 66) pondera 

ao declarar que “a Lei C-43, de 1982, que regula o acesso à informação e a questão da 

privacidade no Canadá, apresenta características muito semelhantes ao “Freedom of 

Information” dos Estados Unidos”. A peculiaridade da lei canadense consiste no fato de ter 

sido a primeira a determinar, em uma de suas cláusulas, que o governo deve publicar e 

divulgar, anualmente, informações que facilitem o acesso do cidadão aos documentos de seu 

interesse. 

No que tange aos “padrões regionais internacionais, os três principais sistemas de 

direitos humanos, a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Conselho da Europa 

(CdE) e o da União Africana”, reconheceram, formalmente segundo Mendel (2009, p. 10), o 

direito à informação. Deve-se enfatizar que este autor abrange todos os aspectos relacionados 

às legislações internacionais, e por isso a menção do mesmo ocorrerá algumas vezes, porém, 

justifica-se que todas são relevantes para o estudo deste capítulo. 

Dando continuidade, o primordial acontecimento ocorrido na Organização dos Estados 

Americanos foi em outubro de 2000, ocasião que a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos aprovou o mais completo documento oficial sobre liberdade de expressão no 

sistema interamericano até o momento6. Dois itens desses princípios que reconhecem de 

forma inequívoca o direito à informação para os americanos como podem ser verificados: 

 

3 - Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si e seus bens 
com presteza e sem ônus, independentemente de estar contida em bancos de 
dados ou cadastros públicos ou privados e, se necessário, de atualizá-la, 
corrigi-la ou emendá-la. 
4 - O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito 
fundamental de todo indivíduo. Os estados têm obrigações de garantir o 
pleno exercício desse direito. Esse princípio permite somente limitações 

                                                            
6 Ano de 2009 onde o Mendel cita o fato. 
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excepcionais que precisam ser definidas previamente por lei na 
eventualidade de um perigo real e iminente que ameace a segurança nacional 
das sociedades democráticas. 
 

No que diz respeito à Europa, Mendel (2009, p. 13) também destaca que os europeus 

entendem “o direito à informação como um direito humano fundamental”. Dessa forma, a 

Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, adotada em 20007 com agora 27 

membros, estipula os direitos humanos perante os quais a União tem compromisso. O Artigo 

42 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia outorga um direito de acesso a 

documentos mantidos pelas instituições da União Europeia nos seguintes termos: “qualquer 

cidadão ou cidadã da União, e qualquer pessoa física ou jurídica residente ou com sede em um 

Estado-membro, tem direito de acesso aos documentos do Parlamento, do Conselho e da 

Comissão Europeus”. 

Quanto aos acontecimentos relativos ao direito a informação na União Africana, 

apesar de aparentemente serem os mais modestos, tendo em vista que a Comissão Africana 

sobre Direitos Humanos e dos Povos adotou uma Declaração de Princípios sobre Liberdade 

de Expressão na África em outubro de 2002, este documento claramente apoia o direito de 

acesso à informação mantida por órgãos públicos, e afirma no item IV “que os órgãos 

públicos não detêm informações para si, mas atuam como guardiães do bem público, de modo 

que todos têm o direito de acesso à informação, sujeito a regras estabelecidas por lei”. 

Sabendo-se que com o acesso às informações públicas os cidadãos possuem mais 

condições de monitorar as decisões de interesse público, em 20038 na Convenção da ONU 

contra a corrupção foi observado também à necessidade de acesso à informação sob o 

controle de órgãos públicos como ferramenta para ajudar no enfrentamento do sério e difícil 

combate à corrupção, de modo que o acesso à informação seja talvez a mais importante arma 

contra a corrupção. Neste sentido, Mendel (2009, p. 24) nota que “as disposições da 

Convenção sobre a participação do povo estão, quase inteiramente, voltadas para questões de 

transparência e informação”. Sobre isso, o Artigo 10 da Convenção descreve o seguinte: 

 

                                                            
7  Adoção em 7 de dezembro de 2000. 
 
8 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Global CorruptionReport 2003: London: Profile Books, 2003 
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Cada Estado-parte deverá tomar as medidas necessárias para aumentar a 
transparência em sua administração pública. Tais medidas poderão incluir, 
inter alia: a) Adoção de procedimentos ou regulamentos que permitam aos 
membros do público em geral obter, conforme o caso, informações sobre a 
organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração 
pública, com a devida consideração da proteção da privacidade e de dados 
pessoais, em decisões e atos legais que digam respeito aos membros do 
público; 

 

 É relevante para a abordagem desse cenário internacional, mencionar também um 

marco destacado pela Controladoria Geral da União (2013, p. 8) na América Latina, 

“principalmente na Colômbia e no México. Pois, a Colômbia foi pioneira ao estabelecer em 

1888, um Código que franqueou o acesso a documentos de Governo”. Neste sentido, Mendel 

(2009, p. 26) reitera ainda que “este país possui um extensor histórico de legislação sobre 

direito à informação, 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”. Enquanto que o México no Artigo 6 da Constituição de 2002, 

contemplava uma simples garantia do direito à informação: “A liberdade de informação será 

garantida pelo Estado”, no entanto, de acordo com a Controladoria Geral da União (2013) “é 

considerada uma referência, tendo previsto a instauração de sistemas rápidos de acesso, a 

serem supervisionados por um órgão independente”. 

 Como se pode observar durante este capítulo, há uma tendência global muito 

expressiva na intenção de adotar legislação sobre direito à informação. Além disso, segundo 

Burke (2012, p. 341) os governos ao democratizar o acesso à informação não se preocuparam 

com a segurança das informações digitais, configurando-se, portanto, como um grande 

desafio deste novo século, no que diz respeito a preservação e segurança dos acervos digitais: 

 

Muitos países aprovaram leis de liberdade de informação. Os governos 
começaram a disponibilizar dados oficiais na internet, nos Estados Unidos 
(2009), por exemplo, ou na Inglaterra (2010), num website chamado 
data.gov.uk. Informações confidenciais, inclusive e-mails de ministros, têm 
vazado informalmente para a mídia, através de pessoas e organizações como 
o WikiLeaks (2007)”.  
 

Porém, em contrapartida, o guia elaborado pela ONG Artigo 19 (2012, p. 6) aponta 

que “embora hoje vários países latino-americanos contem com previsões constitucionais que 
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reconhecem a existência do direito de acesso à informação, a experiência demonstra que a 

mera enunciação de tal direito não é suficiente para alcançar sua aplicação prática”. Faz-se 

necessário promulgar legislação própria e contar com a participação ativa do setor público, do 

setor privado e da sociedade civil organizada para que o direito seja realmente observado. Ou 

seja, diante desse cenário, o direito de acesso à informação tem sido um assunto cada vez 

mais discutido em nível global, tanto por especialistas, quanto pela sociedade civil e 

governos. 

 

 

1.4 – Políticas Públicas: 

 

 Ao tratar de acesso à informação pública, é fundamental realizar uma reflexão a cerca 

do tema ‘Políticas Públicas’, que encontra sua relação com o acesso a partir do momento que 

o cidadão tende a reconhecer e buscar as informações existentes que o diz respeite. Pois, para 

que isso aconteça, é necessária à formulação de políticas públicas que intervenham na 

aplicação dos direitos do cidadão fomentados pelo governo. 

A princípio, de maneira introdutória, destaca-se a concepção de Silva (2008, p. 47) 

relatando que “o estudo das políticas públicas de insere, hoje, nos esforços para compreender 

o papel do Estado e o seu tamanho na sociedade contemporânea”. Nesse sentido, conforme 

afirma Jardim (2008, p. 2), “a crise do Estado contemporâneo têm alimentado a agenda 

política e científica em várias questões”. Destaca-se nessa afirmação o desafio de desenvolver 

os intermédios envolvendo o Estado e Sociedade Civil, redefinindo teorias e práticas na 

concepção, implantação e avaliação de políticas públicas. Salientando, sob esse contexto Silva 

(2008, p. 24) assevera que “estudar a informação nas políticas contemporâneas significa 

conhecer o papel do Estado e reconhecer a existência de mediação informacional nas relações 

entre Estado e políticas públicas”. 

Comparando esta ideia, embora no caso específico da Ciência Política, pois Políticas 

Públicas constituem uma temática oriunda dessa ciência, Sousa (2006, p.2) contextualiza 

ainda que “os avanços dos estudos sobre Políticas Públicas apontam para o reconhecimento 

que Política Pública não é uma construção de Governo, mas sim uma construção coletiva que 
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tem como atores não só o Governo, mas a sociedade como um todo”. Portanto, subentende-se 

que as Políticas Públicas podem ser compreendidas como respostas do Estado aos direitos 

coletivos da população. Contudo, numa forma de ampliar este estudo, vale a pena destacar 

que os avanços dos estudos na Ciência Política apontam para o reconhecimento de Política 

Pública não como construção de governo, mas sim uma construção coletiva que tem como 

atores além do Governo, a sociedade como um todo. 

Dessa forma, as políticas públicas funcionam como instrumentos de interesses em 

torno de objetivos comuns, ou seja, passando a estruturar uma coletividade de interesse, pois 

toda Política Pública é um instrumento de planejamento, racionalização e participação 

popular. Porém, numa melhor abordagem, torna-se necessário o entendimento a cerca de seu 

conceito, visto que, Sousa (2006, p. 3) julga: 

 

Políticas Públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e 
programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio social, 
por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas 
pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos 
fundamentais dispostos na Constituição. 
 

 Neste cenário, Silva (2008, p. 71) considera que “pesquisar sobre Políticas Públicas no 

Brasil implica perceber, para escapar da abordagem determinista e mecanicista, a diferença 

entre a análise das políticas públicas e a análise política das políticas pública”. Ou seja, uma 

coisa é avaliar e descrever os resultados quantitativos de políticas públicas implementadas, e 

outra é avaliar politicamente o contexto social, cultural e político em que foram formuladas as 

políticas públicas sob análise. 

 Relacionando a concepção anteriormente citada em que Silva (2008) diferencia as 

políticas públicas já implementadas das que serão avaliadas no cenário social e a partir daí, 

formuladas, Jardim (2008, p. 4) define Política Pública sob outro aspecto, aquele oriundo da 

Ciência Política, que como já observado é detentor dos estudos nessa área. Isto posto, 

conceitua que “trata-se de um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas 

disciplinas das ciências humanas, buscando resolver ou analisar problemas concretos em 

política pública”. 

 Além de ser tratada como ponto central de assuntos contemporâneos no Estado, na 
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Sociedade, na Cultura, na Ciência e na Tecnologia, a ‘informação’ no âmbito das Políticas 

Públicas é de suma importância para sua concretização. Pois, a noção de “política de 

informação” tende a ser naturalizada e a designar diversas ações e processos do campo 

informacional: arquivos, bibliotecas, internet, tecnologia da informação, governo eletrônico, 

sociedade da informação, informação científica e tecnológica, etc. Sousa (2006, p.7) 

demonstra outro marco sobre Políticas Públicas, que é relevante mencionar, pois esta pesquisa 

é voltada também para o aspecto legal, e Políticas Públicas também precisam de normas que 

lhes promovam garantia como observa: 

 

As Políticas Públicas têm sido reduzidas, em muitos casos, ao aspecto legal, 
isto é, à formulação de leis e normas. O aspecto legal é importante e, talvez 
fundamental, mas ele por si só não garante a implementação das ações de 
políticas públicas. Para isso, o planejamento é uma das soluções, isto é, a 
partir de objetivos definidos coletivamente estabelecemos programas e 
projetos que atendam essas finalidades. 
 

 Outro desdobramento de Políticas Públicas, reconhecido como um tema recorrente na 

literatura arquivística, embora careça de aprofundamento teórico, são as ‘Políticas Públicas 

Arquivísticas’, que constituem uma das dimensões das políticas públicas informacionais. 

Podem ser setoriais (em função das características de produção dos arquivos, tipologia, 

utilização, demarcação administrativa, etc.) e apresentar uma configuração nacional, regional 

ou local.  

As ações resultantes das decisões que constituem as Políticas Públicas 
Arquivísticas revestem-se, na maioria dos casos, de um caráter técnico-
científico. No entanto, políticas arquivísticas existem para responder a 
problemas políticos do campo arquivístico. (JARDIM 2008, p. 8). 
 

Por outro lado, acrescentando a ideia anterior, Fonseca (1998, p. 40) alerta para o papel 

da instituição arquivística voltada sob a questão do acesso e consequentemente de políticas 

públicas, quando analisa que até aquela fase, ou seja, há quinze anos, “muitas leis 

contemporâneas de acesso não fazem menção à instituição arquivística tradicional”, embora 

as suas funções atuais de executoras de políticas públicas fosse co-responsáveis pelas 

questões associadas à gestão dos acervos arquivísticos em todas as suas fases. 

Concluindo esta fase, Jardim (2008, p. 9) afirma que, de maneira geral, as instituições 
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arquivísticas públicas brasileiras apresentam características comuns no que se refere à sua 

atuação. Seja nas instituições arquivísticas ou nos serviços, a ausência de padrões de gestão da 

informação, somada às limitações de recursos humanos, materiais e tecnológicos, resulta em 

deficiências no seu processamento técnico e acesso. 
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CAPÍTULO 2 – SOCIEDADE: 

 

2.1 – Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento e Sociedade Democrática: 

 

Sabemos que nossa sociedade brasileira é composta por uma diversidade cultural, que 

inclui negros, brancos, índios, mestiços, entre outros, que resulta no desenvolvimento de uma 

herança cultural de acordo com o meio em que se vive, sua visão de mundo construída ao 

longo de sua vida.  Esse hibridismo cultural, em que se inclui também classe social de cada 

indivíduo (proletariados e burguesia), os politizados que independente da função social que 

ocupam, compreendem todo o processo social, e os não politizados, por ausência de 

oportunidades, ou de interesse, que alienasse aos processos de apropriação cultural, não 

detendo noção dos direitos que possuem perante a esfera pública.  

Por outro lado, há aqueles mais esclarecidos, ou apenas que buscam se informar, e que 

não somente esperam que a informação chegue até ele. Considerando o que Burke (2012) nos 

declara utilizando metáfora usada pelo autor que a informação seria os “dados cru”, e o 

conhecimento seriam aqueles “dados cozidos”, processados pela mente humana. Afinal 

informação para quem? Acesso aos arquivos públicos, um direito de todos? 

Acontece que a sociedade brasileira, neste século XXI vêm evoluindo rapidamente e 

demonstrando através das diferentes características que as compõem, que de um modo geral, 

exercem seu poder face à sociedade democrática que vivem. Por isso, é imprescindível, neste 

momento, relatar uma breve análise à luz de autores que tratam três diferentes, porém 

entrelaçados tipos de sociedade brasileira, tais quais: a Sociedade da Informação, a Sociedade 

do Conhecimento e Sociedade Democrática. 

 
No Brasil, construímos ao longo dos anos, a proposta de controle social a 
partir da legitimação do controle da sociedade civil sobre as ações do Estado. 
Quando falamos em controle social, não nos referimos simplesmente à 
consulta do Estado pela sociedade civil. E também não se trata somente da 
questão de acesso à informação. O controle social diz respeito ao direito que 
o cidadão tem de participar dos destinos da nação. Quando falamos em 
controle social, trabalhamos basicamente com cinco questões. Esses cinco 
elementos que estruturam o conceito de controle social das políticas públicas 
são o direito de participar na elaboração, na deliberação, na implantação, no 
monitoramento e na avaliação das políticas públicas. (Canela e Nascimento, 
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2009, p. 40). 
 

Por meio da citação anterior, que relata um breve entendimento a cerca de controle 

social, ou seja, da essencial participação da população no futuro do país, configura-se 

necessário então, partir para a compreensão a respeito da Sociedade da Informação.  Sorj 

(2003, p. 35) neste pressuposto, determina: 

 

A “Sociedade da Informação” é hoje a denominação mais usual para indicar 
o conjunto de impactos e consequências sociais das novas tecnologias da 
informação e da comunicação. Em primeiro lugar, porque em todas as 
sociedades a informação é relevante. Em segundo lugar, porque a 
informação por si mesma não tem valor algum; sua relevância depende de 
sua inserção num sistema de produção de conhecimento.  
 

A expressão “Sociedade da Informação” deve ser entendida como abreviação 

(discutível!) de um aspecto da sociedade: o da presença cada vez mais acentuada das novas 

tecnologias da informação e da comunicação. Assmann (2000, p. 7), nesse pressuposto afirma 

que “as novas tecnologias da informação e da comunicação assumem, cada vez mais, um 

papel ativo na configuração das ecologias cognitivas”. 

 Através desta relação anteriormente explicitada da Sociedade da Informação com as 

tecnologias que avançam rapidamente, o autor também considera esse fator muito presente e 

característico da espécie humana, que segundo ele, alcançou hoje uma fase evolutiva na qual 

os aspectos cognitivo e relacional da convivência humana se metamorfoseiam com rapidez 

nunca antes experimentada. Baseando-se nisso, define: 

 

A sociedade da informação é a sociedade que está atualmente a constituir-se, 
na qual são amplamente utilizadas tecnologias de armazenamento e 
transmissão de dados e informação de baixo custo. Esta generalização da 
utilização da informação e dos dados é acompanhada por inovações 
organizacionais, comerciais, sociais e jurídicas que alterarão profundamente 
o modo de vida tanto no mundo do trabalho como na sociedade em geral. 
(Assmann, 2000, p. 8) 

 

  Entretanto, nos últimos anos a expressão “Sociedade da Informação” tem sido muito 

utilizada, mesmo sua origem remontando aos anos sessenta, quando se percebeu que a 
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sociedade caminhava em direção a um novo modelo de organização. Apesar de numerosos 

significados atribuídos à “Sociedade da Informação”, o livro ‘A sociedade da informação no 

Brasil’ (2002, p.16) se baseia no conceito a seguir: 

 

Sociedade da Informação é um estágio de desenvolvimento social 
caracterizado pela capacidade de seus membros (cidadãos, empresas e 
administração pública) de obter e compartilhar qualquer informação, 
instantaneamente, de qualquer lugar e da maneira mais adequada. 
 

  Além disso, determinam que o fator diferencial da Sociedade da Informação é que 

cada pessoa e organização não só dispõem de meios próprios para armazenar conhecimento, 

mas também têm uma capacidade quase ilimitada para acessar a informação gerada pelos 

demais, ou seja, o peculiar da Sociedade da Informação é o caráter geral e ilimitado de acesso 

à informação. E essa mudança que permite facilidades no acesso à informação é o principal 

fator que desencadeia uma série de transformações sociais de grande alcance. 

  Sob outra perspectiva, Araújo (1991, p. 37) aponta para a ideia de que vivemos na 

Sociedade da Informação onde supostamente tenhamos o acesso à informação mesmo que 

esta esteja disponível. Ou seja, a Sociedade da Informação não é um sistema estável, pois a 

informação provoca mudanças de caráter estrutural nessa sociedade. Acentuando esta ideia o 

autor afirma que “a sociedade da informação não se constitui num sistema estável, uma vez 

que está sujeita a um dos mais poderosos agentes de transformação dos homens e das 

estruturas sociais – o conhecimento técnico, ou seja, a informação”. 

Atualmente, são inúmeros os significados atribuídos à informação, que no contexto 

deste capítulo, portanto, conforme observa Assmann (2000, p. 8) ‘é fundamental estabelecer 

uma distinção entre dados, informação e conhecimento. Visto que, a produção de dados não 

estruturados não conduz automaticamente à criação de informação, da mesma forma que nem 

toda informação é sinônimo de conhecimento’. 

Ressaltando este ponto, Burke (2012, p. 311) destaca que ‘o grande problema é 

diferenciar entre o que se chama de “ruído” inútil e informação útil’. Doravante, afirma ainda 

que de todo modo, a gravidade do problema só tem aumentado com o ritmo cada vez mais 

acelerado da produção e disseminação do conhecimento. 

Por meio das leituras sobre esse assunto, foi constatada uma forte associação da 
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informação intrinsicamente atrelada ao conhecimento. No mesmo sentido, Assmann (2000, p. 

8) reitera que ‘o passo da informação ao conhecimento é um processo relacional humano, e 

não mera operação tecnológica.’ 

A mera disponibilização crescente da informação não basta para caracterizar uma 

sociedade da informação. O mais importante é o desencadeamento de um vasto e continuado 

processo de aprendizagem. Até porque no futuro, poderão existir modelos diferentes de 

sociedades da informação, tal como hoje existem diferentes modelos de sociedades 

industrializadas (Assmann, 2000, p. 9). 

 Comparando a concepção anterior, Silva (2008, p. 25) identifica outro papel da 

informação, agora, como percussora do desenvolvimento da sociedade no âmbito do Estado, 

ou seja, na consolidação da cidadania: 

 

Tratar do Estado como campo informacional remete ao entendimento de que 
a informação é um recurso estratégico para as tomadas de decisão da 
administração pública e para a consolidação da cidadania, sendo, pois, um 
recurso fundamental para o desenvolvimento individual e das sociedades. 
 

Além disso, Martins (2011, p. 235) expressa que ‘um Estado aberto tende a conseguir 

maior apoio popular, apresenta ganhos em eficiência e contribui para uma sociedade menos 

alienada. Em contrapartida, Vieira (1998, p. 27) ressalta ser importante a formulação de uma 

estratégia de governo para conceber e estimular a inserção adequada da sociedade brasileira 

na Sociedade da Informação. Visto que, complementando este fato, Araújo (1991, p. 37) 

reafirma ‘a importância da informação como força de transformação do homem que detém o 

poder de modificar a sociedade e a humanidade como um todo, bastando saber utilizá-la como 

instrumento de desenvolvimento e não de dominação e submissão’. 

 Associando o foco principal desse trabalho (acesso à informação) em relação à 

abrangência aqui tratada sobre o termo ‘Sociedade da Informação’, Assmann (2000, p. 9, 

grifo nosso) explica que esta sociedade precisa tornar-se uma sociedade aprendente.’ Ou seja, 

que esta adquira um pensamento transversal e projetos transdiciplinares de pesquisa e 

aprendizagem. Porém, segundo o autor, para que isso ocorra é necessário: 

 

Para que sejam aproveitadas todas as vantagens econômicas e sociais do 
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progresso tecnológico e melhorada a qualidade de vida dos cidadãos, a 
sociedade da informação deve assentar nos princípios da igualdade de 
oportunidades, participação e integração de todos, o que só será possível se 
todos tiverem acesso a uma quota parte mínima dos novos serviços e 
aplicações oferecidos pela sociedade da informação. 

 

É chegado o momento de examinar sobre os englobamentos inseridos a cerca do termo 

‘Sociedade do Conhecimento’, visto que, é imprescindível, primeiramente remeter à proposta 

de conceituação do termo ‘conhecimento’, que de acordo com diversos teóricos estes 

agregavam rapidamente o conhecimento ao fato do ser humano ser um receptor e processador 

desse processo entendido como conhecimento. 

Para melhor entendimento dessa premissa, Carvalho e Kaniski (2000, p. 34, grifo 

nosso) acreditam que foi a partir da década de 50 que se deu o surgimento da ideia de 

‘conhecimento’ e sua valorização, a partir da informação, ou da informatização da sociedade, 

fase que ocorreu um acentuado deslocamento das forças produtivas do ‘fazer’ para o ‘saber’ 

no modo de crescimento das nações.  

 

É o início da chamada era pós-industrial, quando predominam os esforços 
(científicos, tecnológicos e políticos) no sentido de informatizar a sociedade. 
Se, por um lado, o avanço e a cotidianização da tecnologia informática já nos 
impõem sérias reflexões [sobre questões éticas, deontológicas, jurídico-
políticas, de soberania, culturais e político-sociais], por outro lado, seu 
impacto sobre a ciência vem se revelando considerável [pois essa deixa de 
ser] vista como atividade ‘nobre’, ‘desinteressada’, sem finalidade 
preestabelecida [para se fortalecer como um recurso gerador de riqueza, 
pois] descobriu-se que a fonte de todas as fontes chama-se informação e 
que a ciência – assim como qualquer modalidade do conhecimento – nada 
mais é do que um certo modo de organizar, estocar e distribuir certas 
informações (...)” 

  

 Acrescentando, Burke (2012, p. 320) reitera que ‘as mudanças ocorridas a partir de 

1750 podem ser entendidas mais como uma reorganização do que uma revolução do 

conhecimento’. Pois, o conhecimento era usualmente visto como um auxílio para a tarefa de 

empreender reformas sociais, econômicas e políticas. Em termos mais gerais, poderíamos 

falar na destruição de um antigo regime do conhecimento e sua substituição por um novo. 

 Ainda segundo Burke (2012, p. 328) a Segunda Guerra Mundial marca uma guinada 

na história do conhecimento. Para o autor fica evidente a aceleração da inovação tecnológica, 
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gerando avanços no conhecimento, que por sua vez, levaram a outras inovações. “Tal fato 

confirma todas as expectativas de que os avanços da telemática trouxeram e ainda trarão 

profundas alterações para a pesquisa e para a transmissão de conhecimentos, tornando-os a 

principal força de produção da sociedade”. (Carvalho e Kaniski, 2000, p. 34). 

De fato, podemos perceber que o conhecimento é um bem que pode ser manipulada 

pelos interesses da Tecnologia da Informação (TI), que pode ser considerada somente 

tecnologia, já que essa ideia remonta, ou melhor, surgiu de um modo geral, na sociedade pós-

industrial e dessa fase originou-se uma primeira noção do termo ‘Sociedade do 

Conhecimento’, conforme Burke (2012, p. 331, grifo nosso) destaca: 

 

O surgimento da “economia da informação” e de empresas movidas pelo 
conhecimento, em que a produtividade depende da pesquisa, levou por sua 
vez ao surgimento da “sociedade pós-industrial”, também conhecida como 
“sociedade da informação” ou “sociedade do conhecimento”, em que o 
cotidiano é permeado de novas formas do conhecimento.  
 

 Como descrito na citação acima, a noção da ‘sociedade do conhecimento’ foi 

associada, num primeiro momento a ‘sociedade da informação’ e a ‘sociedade pós-industrial’. 

Porém, sua gênese mais convicta, ou seja, o seu debate e sua concepção foram reconhecidos 

principalmente em dois momentos históricos traçados por Burke (2012, p. 331): o primeiro se 

refere ao “nascimento da sociedade do conhecimento associado a um declínio na importância 

das universidades como centros de produção do conhecimento”, já que as mesmas nunca 

monopolizaram a produção de saber. Enquanto o segundo marco diz respeito “à decadência 

do Ocidente no domínio do conhecimento”, ou seja, sua queda como construtora desse saber 

universal, pois o etnocentrismo ocidental ou o eurocentrismo foi objeto de uma crítica 

ocidental por parte de estudiosos culturalistas. 

 Valendo-se do fato de que o uso da tecnologia influencia na vida das sociedades 

espalhadas por todo mundo, Carvalho e Kaniski (2000, p. 36) entendem que “as inovações 

tecnológicas são decisivas no processo de transformação sociocultural. Mas é a sociedade que 

permite que isso ocorra, servindo de suporte para tais inovações”. Além disso, 

complementando essa afirmação, Burke (2012, p. 339) aponta que “outra grande tendência é a 

democratização do conhecimento, sobretudo no sentido do aumento do acesso de muitas 



       

  43  
  

 

pessoas em muitos lugares”. 

  Quanto a este acesso por parte dos indivíduos, nele também está inserido o 

surgimento das bibliotecas e dos arquivos públicos, que por sua vez estão buscando aderir às 

novas demandas tecnológicas com o intuito de atrair e demonstrar sua importância na 

disseminação do conhecimento:  

 

(...) as bibliotecas sempre trouxeram consigo a memória humana registrada, 
sendo-lhes acoplada a responsabilidade de prover acesso às informações 
codificadas/registradas/gravadas nesses documentos, contribuindo para a 
formação de uma sociedade mais humana e dignificadora (CARVALHO e 
KANISKI, 2000, p. 37). 

  

 Ademais, o aumento do fluxo de informações atrelado à possibilidade de transformar 

esse conhecimento em um produto direcionado, tem trazido às unidades de informação sérios 

desafios, dentre estes Burke (2012, p. 339) destaca: “Há avanços para tornar os arquivos mais 

acessíveis: um arquivo digital tem a possibilidade de se transformar em um “arquivo do 

povo”, um “arquivo aberto” que forneça um serviço de informação para o público geral”. 

 Refletindo sobre as propostas introduzidas neste capítulo até o momento, subentende-

se, portanto, que a ‘Sociedade da Informação’ é a sociedade que vivemos, de maneira que as 

pessoas tenham acesso à informação, não somente a disponibilidade. Enquanto que a 

‘Sociedade do Conhecimento’, já se direciona na perspectiva da sociedade e sua capacidade 

de refletir sobre alguma coisa e tomar decisões a partir disso. 

 Vimos até agora que tanto na ‘Sociedade da Informação’, quanto na ‘Sociedade do 

Conhecimento’ há uma característica em comum que é a dos indivíduos que compõem essas 

populações buscarem cada vez mais o seu posicionamento como cidadão através da busca 

pelas oportunidades que lhe permitam estar a par dos seus direitos, e para isso, à priori é 

necessário adquirir tais informações que lhes gerarão uma maior conhecimento daquilo que 

procuram.   

 Neste viés, Marilena Chauí (2000, p. 558) explica que “um direito, ao contrário de 

necessidades, carências e interesses, não é particular e específico, mas geral e universal, 

válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais”. Ou seja, entende-se, portanto, que o 

direito abrange todos os cidadãos que daquela comunidade pertencem, e seu governo através 
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das lutas e imposições do povo instituem tais direitos, a autora ratifica ainda que “a sociedade 

não é uma comunidade una e indivisa voltado para o bem comum obtido por consenso, ao 

contrário, há divisões legítimas e a democracia é a única forma política que considera o 

conflito legítimo e legal”. Considera-se, portanto, que ela permite que esse conflito seja 

trabalhado politicamente pela própria sociedade. 

 A partir da democracia, que em seu fundamento possui embasamento na igualdade, 

liberdade e fraternidade, essas características estão vinculadas em uma polis, ou seja, em um 

local específico entendido como a sociedade, isto é o conjunto de pessoas que a compõe 

resultando assim em uma sociedade que pode também ser denominado ‘Sociedade 

Democrática’, conceito que Chauí (2000, p. 559, grifo do autor) descreve na seguinte 

perspectiva: 

 

Dizemos que uma sociedade – e não um simples regime de governo – é 
democrática, quando,  além de eleições, partidos políticos, divisão dos três 
poderes da república, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui 
algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, 
quando institui direitos.  

 

 Um forte exemplo da atuação desse tipo de sociedade se incorporou há pouco tempo e 

teve início no mês de junho, e se estendeu por todo país. Trata-se dos inúmeros movimentos 

sociais promovidos pela população, quando as pessoas já acumuladas de tantos problemas 

ocasionados pelo descaso governamental, foram às ruas protestar, a princípio contra o 

aumento do valor das passagens nos transportes públicos, por uma educação de qualidade, por 

melhores condições na saúde pública, dentre outras inúmeras insatisfações vivenciadas no 

cotidiano e de uma maior transparência na atuação dos políticos, fato que o próprio Estado 

tende a ofuscar. Pode-se afirmar também, que essa defesa da democracia participativa a partir 

dos movimentos sociais, transformou-se no critério legitimador da própria democracia como 

uma necessidade do Estado Democrático de Direito. Complementando esta ideia Chauí (2000, 

p. 561) pondera: 

 

É verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde suas 
divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. Todavia, no 
capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos 
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interesses é posto pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que 
a ideologia afirme que todos são livres e iguais. A democracia é a sociedade 
verdadeiramente histórica, isto é, aberta ao possível, às transformações e ao 
novo.  

 

Para a autora, o foco dos movimentos sociais na atualidade demonstra que pela 

primeira vez na história do Brasil, as classes ‘esquecidas’ e ‘oprimidas do sistema político, 

agora encontram na participação democrática popular um meio de expressar suas demandas 

na esfera pública. Além de assentar acerca de seus problemas e reivindicarem melhorias em 

suas condições de vida, os movimentos sociais estão marcando, aos poucos, sua atuação na 

política brasileira com um novo e grande passo na democracia rumo à consolidação de 

práticas democráticas participativas, resultando também no desenvolvimento social e político 

do país, fazendo com que se repense o papel da democracia e do Estado Democrático de 

Direito. Fato este acrescentado, de maneira geral por Chauí (2000, p. 561) quando considera 

que “a situação do direito de igualdade e de liberdade é também muito frágil nos dias atuais, 

porque o modo de produção capitalista passa por uma mudança profunda para resolver a 

recessão mundial”. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDO DE CASO 

 

3.1 - A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11): 

 
Como afirma a Controladoria Geral da União (2012, p.19), diferentes leis promulgadas 

nos últimos anos ampliaram a interação entre Estado e Sociedade, mas faltava uma lei que 

regulamentasse essas obrigações, procedimentos e prazos para a divulgação de informações 

pelas instituições públicas, garantindo a efetividade do direito de acesso. 

 O anteprojeto encaminhado pelo Executivo à Câmara foi o ponto de partida para os 

debates realizados na Comissão Especial, criada para analisá-lo. Após aprovação em plenário 

da Câmara foi recebido e renomeado como PLC 41/2010 no Senado em abril de 2010. 

De acordo com Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas9, três Comissões 

do Senado aprovaram o projeto, mas ao chegar à Comissão de Relações Exteriores, o 

andamento do mesmo parou, sofreu entraves e teve sua votação adiada novamente. Somente 

na noite de 25 de outubro de 2011, o projeto de lei foi autorizado pelo Senado sem alterações 

no texto aprovado na Câmara. 

No Brasil, um grande passo na trajetória democrática de transparência pública foi o 

marco regulatório estabelecido pela Lei Federal nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 

2011, sendo publicada em edição extra nesta mesma data. Denominada Lei de Acesso à 

Informação, ou LAI como ficou conhecida no Brasil, entrou em vigor no dia 16 de maio de 

2012, detendo como um de seus objetivos fomentar o desenvolvimento de uma cultura de 

transparência e o controle social na administração pública. Segundo a Cartilha de orientação 

ao cidadão (2012, p.5), o princípio da nova lei é simples: “as informações referentes à 

atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação”.  

Como anteriormente observado, o direito de acesso à informação já estava garantido 

pela Constituição Federal de 1988. Contudo, a Lei de acesso à informação efetiva este direito, 

pois faltavam instrumentos claros e efetivos para que o cidadão conseguisse acesso a 

informações específicas. Por isso, ela regula o acesso às informações previsto no inciso 

                                                            
9  A síntese da trajetória da Lei no Congresso Nacional pode ser verificada sítio do Fórum de Direito de Direito 
de Acesso a Informações Públicas. Disponível em: <http://www.informacaopublica.org.br/node/1948>. 
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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 providencias, como se 

observa: “Art. 1º: Esta Lei dispõe dobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal”. 

 A nova legislação vale para a administração direta e indireta de todos os Poderes e 

entes federativos, que, além de estabelecer procedimentos para que a Administração responda 

a pedidos de informação do cidadão, prioriza o acesso à informação como regra e o sigilo, a 

exceção. Como pode ser verificado: 

 

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. 
 

 Além dos princípios básicos citados anteriormente, há outros pontos abordados pela 

Lei, entretanto, neste instante, trata-se do compromisso do Estado em assegurar a 

transparência, ou seja, que seja capaz de interagir com a população, funcionando de maneira 

aberta, de forma que o cidadão fiscalize as ações do Governo. Conforme se observa: 

 

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. 
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. 
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 Tratando-se das regras sobre a divulgação de rotina ou proativa de informações, isto é, 

as categorias de informação, bem como a garantia do acesso por meio da criação do Serviço 

de Informações ao Cidadão (SIC), que além de incentivar a participação popular, garante a 

autenticidade e a integridade das informações disponíveis para o acesso por parte dos órgãos, 

a Lei dispõe destes modos de divulgar nos seguintes artigos: 

 

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. 
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;  
 

Outro fator primordial a ser mencionado, se encontra exposto nos procedimentos de 

pedidos de acesso à informação, pois o pedido não necessita de justificação, deve apenas 

conter a identificação do requerente e a especificação da informação solicitada, como afirma o 

art. 10º: 

 

Art. 10º 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.  
§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 
da solicitação de informações de interesse público.  

 

 Contudo, mesmo que a disponibilização da informação seja à priori, imediata, pode 

ocorrer do acesso à informação não ocorrer com instantaneidade, pois, assim como afirma a 

Controladoria Geral da União (2011, p. 12), “a disponibilização de informações exige uma 

cultura de abertura e o servidor tem um papel fundamental, pois lida com a informação 

pública, de sua produção a seu arquivamento”. Por esta razão, objetivando estipular prazo de 

atendimento, o art. 11 da Lei 12.527/11 expõe: 



       

  49  
  

 

 

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.  

  

Embora a Lei 12.527/11 estipule procedimentos, normas e prazos, no caso de negativa 

de acesso a informações, o requerente pode interpor recurso à autoridade superior a que 

dispôs a decisão. E, se ainda assim permanecer a negativa, o cidadão poderá recorrer ao 

Ministro de Estado da área ou, se ocorrer descumprimento dos procedimentos ou prazos da 

respectiva Lei, encaminha-se à Controladoria Geral da União (CGU), responsável pelo 

monitoramento da aplicação da Lei no âmbito da Administração Pública Federal e pela 

promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura de transparência e 

conscientização do direito fundamental de acesso à informação. 

 Uma das principais mudanças impostas pela Lei 12.527/11 diz respeito às alterações 

nas regras de classificação da informação. Estabelece, como princípio geral que uma 

informação pública somente pode ser classificada como sigilosa quando considerada 

imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Porém, prevê exceções à regra de 

acesso para as informações pessoais e aquelas classificadas como sigilosas.  

 

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. 
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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. 
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.  
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; 

  

 O penúltimo capítulo da Lei 12.527/11 discorre sobre a responsabilização do servidor 

nos casos de seu descumprimento, visto que, o agente público será advertido caso realize 

condutas ilícitas. Todavia, a Lei estabelece um procedimento importante: nenhum servidor 

poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência, a quem de 

direito, de informação concernente à prática de crimes ou improbidade. 

 

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 
agente público ou militares: 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; V 
- impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 
para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; VII - 
destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis 
violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.  

  

 Mesmo que o art. 35 das disposições finais tenha sido vetado, seu inciso 1º institui 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 implementar diversas diretrizes que diz respeitem à classificação da 

informação. Ademais, a lei entrou em vigor 180 dias após a data de sua publicação. 

 Com objetivo de democratizar o conhecimento sobre o surgimento da Lei de Acesso à 

Informação e na tentativa de divulgar e ampliar a importância dela, diferentes esferas 

governamentais buscaram meios para que essa legislação chegasse à maior quantidade de 

cidadãos possível. Isto pode ser melhor entendido na atuação do governo, ao criar cartilhas, a 

ONG10 ‘Article 19’, que atua na intenção de que todos possam se expressar de forma livre, 

                                                            
10 Disponível em: http://artigo19.org/ 
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acessar informação e desfrutar de liberdade de imprensa. Vale ponderar que essa ONG lançou 

um cordel11, há dois meses, objetivando destacar a relevância do acesso à informação nas 

populações mais vulneráveis do semi-árido brasileiro, sendo esta medida uma forma de 

assegurar outros direitos fundamentais, como o direito à agua. Este vídeo, associou em 

linguagem musical simples o direito de acesso à qualquer cidadão de se informar como é 

tratada e de onde vem a água que chega até as suas casas, já que nesse região a água é um 

bem escasso, além disso, foram orientados a usar como meio de solicitação e 

acompanhamento a internet, e para aqueles que não tem acesso poderiam preencher 

formulário disponível em postos não tão distante de suas residências. 

 

 

3.2  - Apresentação da Instituição Furnas Centrais Elétricas S.A e sua Reestruturação 

Interna: 

 

A instituição Furnas Centrais Elétricas S.A que usa a abreviação Furnas é uma 

sociedade anônima de economia mista e empresa de geração e transmissão de energia, 

constituída na forma do Decreto Federal n. 41.066, de 28 de fevereiro de 1957, controlada 

pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 

A primeira usina hidrelétrica de grande porte do Brasil – a Usina Hidrelétrica de 

Furnas, foi criada em 28 de fevereiro de 1957, com o objetivo de construir e operar no Rio 

Grande, contudo, só começou a funcionar efetivamente em 1963, em Passos (MG). Ademais, 

a empresa nasceu com o desafio de sanar a crise energética que ameaçava, em meados da 

década de 50, o abastecimento dos três principais centros socioeconômicos brasileiros: São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

A empresa está distribuída pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 

Espírito Santo, Distrito Federal, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Rondônia, São Paulo e mais recentemente no Rio Grande do Norte, porém, a sede de Furnas 

                                                            
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0E0xD0in80g. 



       

  52  
  

 

está situada na Rua Real Grandeza, n. 219, no Bairro de Botafogo, estado do Rio de Janeiro e 

sua duração é por tempo indeterminado, podendo criar sucursais, filiais, agências, e 

escritórios no país e no exterior. 

Furnas tem como responsabilidade o tratamento de mais de 40% da energia consumida 

no Brasil, que utiliza da força da água para gerar 95% de sua energia por meio de 

hidrelétricas. Além disso, garante o fornecimento de energia em uma área onde estão situados 

63% dos domicílios brasileiros, que corresponde a 81% do PIB nacional. 

Sua principal missão é atuar com excelência empresarial e responsabilidade 

socioambiental no setor de energia elétrica, contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade. Neste sentido, se compromete com a promoção e concretização de sua 

responsabilidade social, perante as organizações que fazem parte do sistema elétrico, a 

sociedade, seus acionistas, seus empregados, seus fornecedores, clientes e demais públicos de 

interesse. Dentre essas responsabilidades sociais destacam-se as mais relevantes: realizar 

estudos, projetos, construção, operação e manutenção de usinas produtoras, subestações, 

linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica; colaborar para a preservação do 

meio ambiente, no âmbito de suas atividades; contribuir para a formação do pessoal técnico 

necessário ao setor de energia elétrica; associar-se, mediante prévia e expressa autorização do 

Conselho de Administração da Eletrobrás, para constituição de consórcios empresariais ou 

participação em sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se 

destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou transmissão de energia elétrica 

sob regime de concessão, autorização ou permissão. 

Conforme o site institucional12 declara, a empresa atua de forma cidadã nas 

comunidades e constrói com as mesmas um relacionamento que se reflete positivamente na 

reputação da Companhia. Entretanto, para isso, se compromete com os princípios do Pacto 

Global e com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, sendo esses dois documentos 

orientadores de suas práticas empresariais. Dessa forma, em meio aos comprometimentos 

sociais da instituição, a empresa contribui principalmente para: a proteção aos direitos 

humanos e sua promoção de modo a não se tornar cúmplice de ações que os afetem; a 

                                                            
12  Disponível em: www.furnas.com.br. 
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responsabilidade perante o meio ambiente, assumindo uma abordagem de precaução e 

adotando tecnologias limpas; o combate à corrupção, em todas as suas formas; a 

responsabilidade perante o meio ambiente, assumindo uma abordagem de precaução e 

adotando tecnologias limpas. 

No que diz respeito aos novos projetos, Furnas pretende continuar sendo a empresa do 

Setor Elétrico que mais executa obras inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Neste rumo, até 2016 acrescentará mais 5.859 MW ao Sistema Elétrico Brasileiro, 

superando 17 mil MW de capacidade instalada. Isso quer dizer que esses projetos representam 

131 mil empregos e energia para mais 18,6 milhões de brasileiros. No início de 2011, a 

empresa já se inseria em um ambiente que lhe demandava o enfrentamento de diversos 

desafios para o cumprimento de sua missão: garantir a confiabilidade do sistema e atender ao 

incremento da demanda. Além disso, a necessidade premente de uma política de 

transparência, a urgência na recuperação do clima organizacional desgastado e no 

equacionamento de pendências envolvendo grande parcela da força de trabalho (contratados, 

terceirizados e absorvidos) eram algumas das situações que clamavam por solução. 

Neste ambiente, em 15 de fevereiro de 2011, o engenheiro Flavio Decat de Moura 

assumia a Presidência de Furnas e em discurso relatou essa mudança, buscando colocar a 

empresa num patamar compatível com a grandeza de sua história. Somente no dia 16 de 

setembro de 2012, Furnas dá início aos trabalhos de estudos, elaboração e implantação da 

reestrutura de sua organização. A nova estrutura que permitirá a gestão por processos e por 

projetos, otimizando custos e ganhando eficiência, estará completamente alinhada ao modelo 

regulatório do setor elétrico e aos ditames do Governo Federal, acionista controlador da 

instituição. 

Sendo assim, assume dois papéis básicos distintos: o de uma empresa Operadora, com 

receitas dos próprios ativos e, por outro lado, o de Empreendedora, com custeio vinculado ao 

resultado dos novos empreendimentos, gestão societária adequada e foco em resultados e 

lucratividade. 
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3.3 – Impactos da Lei de Acesso à Informação na Instituição: 

 

Como descrito anteriormente, a reestruturação da empresa ocorreu no mês de 

setembro de 2012, e a Lei de que trata este trabalho, a Lei de Acesso à Informação entrou em 

vigor no mês de maio do mesmo ano. Conforme muitos órgãos, a empresa teria que se 

adequar à todas as exigências estabelecidas pela nova lei. Para tanto, Furnas já dispunha de 

um espaço apropriado para essa adaptação: a Ouvidoria, que já atua na empresa há pouco 

mais de quatro anos como um imprescindível instrumento de exercício da democracia 

participativa permite que o público interno e externo estabeleça uma comunicação direta da 

empresa, a fim de garantir que os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, 

da publicidade e da eficiência sejam atendidos. 

Este órgão permanente foi criado a partir da Resolução n. 002/339, de 17/04/2008, 

seguindo as orientações para a implantação de unidades de Ouvidoria estabelecidas pela 

Ouvidoria- Geral da União – OGU. A Ouvidoria de Furnas possui como competência 

funcional a intermediação e facilitação do atendimento e da relação entre o cidadão, o 

empregado e a organização, além da coordenação e a execução das atividades relativas ao 

recebimento e análise das manifestações decorrentes de procedimentos e ações ou omissões 

da Companhia. 

Segundo a publicação da Controladoria Geral da União (2012, p. 4) referente às 

Orientações para Implementação da Lei de Acesso à Informação nas Ouvidorias Públicas, a 

Ouvidoria Geral da União (OGU) “é responsável por receber, examinar e encaminhar 

denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informações que diz respeitem 

procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal”. Além 

disso, possui a competência de coordenar tecnicamente as Ouvidorias do Poder Executivo 

Federal, produzindo indicativos do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados por 

esse Poder. 

Para melhor entender esse papel fundamental da Ouvidoria Geral da União na 

tentativa de operacionalizar o princípio da democracia participativa da população, através do 

auxílio nas Ouvidorias Públicas nos órgãos e no processo de implantação da Lei de Acesso 

torna-se necessário destacar alguns fatores essenciais para o bom funcionamento das 
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ouvidorias, respaldados a partir de entrevistas com ouvidores que atuam como gestores da 

implantação da Lei de Acesso em suas instituições. São eles: o apoio do titular e dos 

funcionários das ouvidorias; a qualificação do ouvidor e de suas equipes; os padrões de 

atendimento e de qualidade para os serviços prestados pelas ouvidorias e comprometimento 

da equipe com a qualidade do trabalho. 

Outro ponto importante a ser destacado é como essa implantação da Lei de Acesso 

ocorre na Ouvidoria, inclusive na Ouvidoria de Furnas, que de acordo com a cartilha de 

Orientação para a Implementação da Lei de Acesso nas Ouvidorias, organizado pela 

Controladoria Geral da União (2012, p. 24) foram estabelecidos por meio do diagnóstico de 

dois elementos: o fluxo de informação e arquitetura organizacional. Por ‘fluxo de 

informação’, compreende-se o mapeamento dos processos (etapas) estruturados pelos órgãos 

pesquisados, para atender as exigências preconizadas pela Lei de Acesso, voltados aos fluxos 

dos pedidos de informação dos Sistemas de Informação ao Cidadão (SIC) e registros de 

reclamações, elogios ou denúncias das Ouvidorias. Enquanto a ‘Arquitetura organizacional’ 

refere-se à posição hierárquica ocupada por cada uma das autoridades-chave no processo de 

implementação da Lei de Acesso. São eles: a autoridade responsável por monitorar e 

assegurar o cumprimento da Lei; apresentando relatórios periódicos e sugestões de 

procedimentos (princípios estabelecidos pelo art. 40 da Lei de Acesso); o gestor responsável 

pela ouvidoria e o gestor responsável pelo SIC. 

 Como abordagem técnica do trabalho de campo, foi realizada uma entrevista com a 

responsável pela implantação das exigências impostas pelo art. 40 da Lei de Acesso à 

Informação, como pode ser observado: 

 

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 a 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.  
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 A designação dessa autoridade responsável foi publicada no Diário Oficial da União 

(disponível em anexo A), pelo presidente (dirigente máximo) de Furnas, Flávio Decat de 

Moura. Nesse documento, o presidente designa à empregada Fernanda Merhy Lagrotta a 

coordenação das medidas previstas na Lei de Acesso, tendo como substituta a empregada 

Ângela Martins Lima, visto que, as mesmas já trabalhavam na Ouvidoria da Instituição. 

 Foi realizada com a Fernanda, uma coleta das informações relevantes que diz 

respeitassem alguns dos impactos desencadeados pela Lei de Acesso. A entrevista semi-

estruturada, que encontra-se no anexo B, baseou-se conforme Minayo (1993, p. 58) afirma:  

 

Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, 
correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas. Assim, torna-se 
possível trabalhar com a entrevista aberta ou não-estruturada, onde o 
informante aborda livremente o tema proposto; bem como as estruturadas 
que pressupõem perguntas previamente formuladas. Há formas, no entanto, 
que articulam essas duas modalidades, caracterizando-se como entrevistas 
semi-estruturadas. 
 

Durante a entrevista, foram identificadas diversas imposições determinadas pela Lei 

de Acesso, as quais a empresa deveria buscar se moldar. Portanto, nela foram descritos e 

adaptados alguns pontos pouco abrangidos e só desempenhados no processo de gestão 

empresarial, assim como da atuação dos profissionais designados a trabalhar inseridos na 

Ouvidoria da instituição. Para tanto, o anexo C foi incluído para evidenciar as ações da 

empresa perante a lei, ou seja, o Grupo de Trabalho que foi criado assim que a Lei entrou em 

vigor. Enquanto que o anexo D também foi fundamental para demonstrar a atuação e o 

balanço das solicitações através do relatório extraído do site da Controladoria Geral da União 

(CGU). 

Além disso, outro aspecto essencial a ser considerado na instituição e em qualquer outro 

órgão ou entidade pública, diz respeito à Classificação das Informações que, como prevê o art. 

28 da Lei de Acesso à Informação, esta deve ser formalizada em decisão que conterá no mínimo 

os seguintes elementos: o assunto sobre o qual versa a informação; fundamento da classificação, 

conforme prevê art. 24; indicação do prazo do sigilo, contados em anos, meses ou dias, ou do 

evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e identificação da 
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autoridade que a classificou. 

Como observado, alguns momentos da citação anterior remete como base o art. 24, 

que dispõe da classificação das informações em ultrassecreta, secreta ou reservada, 

observando sempre o teor e a razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou 

do Estado. Contudo, Furnas somente classifica suas informações respaldados naquilo que não 

tem base legal de justificativa, ou seja, que diz respeitem à segurança da sociedade e do 

Estado, equivalente ao art. 23 da Lei 12.527/11, igualmente no art. 25 do Decreto n. 7.724/12: 

 

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.  

 

Ademais, o principal mecanismo para divulgação e conscientização das informações 

da empresa é a sua página na intranet, local em que são encontrados vários atos normativos 

que contêm os níveis de aprovação e os procedimentos sobre as autorizações e aprovações nos 

diversos processos de negócio. Dentre estas, a Instrução Normativa da Informática, a 

IN.006.2005, que estabelece critérios sobre a Classificação da Informação em Furnas, vigente 

desde 22 de novembro de 2005, dispõe de recomendações quanto ao tratamento da 

informação, conforme descreve a seguir nos itens 3.1 e 3.2: 

 

3.1. Toda e qualquer informação produzida, reproduzida, adquirida, 
utilizada, armazenada, recuperada, divulgada e comunicada pela Companhia 
será considerada seu patrimônio e deverá ser protegida. 



       

  58  
  

 

3.2. Para se assegurar essa proteção, a informação deverá ser classificada e 
identificada quanto à confidencialidade, integridade, disponibilidade e idade 
documental para o negócio de Furnas.  

 

Infere-se, portanto, que a empresa se preocupa muito em divulgar aquelas informações 

que possam vir a lhe prejudicar, isto é, sua imagem, a honra e principalmente se tratando 

daquelas informações que o solicitante pode se beneficiar e agir com má fé, inclusive em 

caráter de concorrência. Porém, ainda há outra obrigação que foi imposta pelo Decreto n. 

7.724/12 que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no que tange às publicações dos itens 

estabelecidos pelo Art. 45 do decreto, que designa à autoridade máxima de cada órgão a 

publicação anualmente até o dia 1º de junho, no sítio na internet o rol de informações 

classificadas e desclassificadas. E, como já observado anteriormente, no caso da instituição, a 

autoridade responsável pela divulgação das informações entende que não tem informações 

que necessitam de classificação, justamente por interpretarem a Lei somente em caráter 

daquelas que podem trazer danos ao patrimônio, comprometer à imagem, à honra, entre 

outros, deixando de buscar atentar para o principal objetivo da Lei que é o de permitir o 

acesso às informações ao público. 

Com relação à salvaguarda e disponibilização de documentos, Furnas conta, na sua 

estrutura organizacional, com a Assessoria de Apoio Técnico (AAT.E) que tem como 

atribuição realizar a gestão das informações do acervo técnico dos empreendimentos da 

Companhia. Também existe em sua estrutura, a Divisão de Documentação (DDOM.G) que 

tem como objetivo executar e controlar as atividades de documentação administrativa e 

arquivo. Ocorre que na prática, a Ouvidoria conta com essas divisões somente no que diz 

respeito à documentação mais antiga, fisicamente, caso os setores responsáveis não dispõem 

digitalmente, via sistema interno, isto é, aquelas consideradas mais recentes a Ouvidoria 

remete diretamente à divisão, a pessoa responsável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Conforme exposto no decorrer do trabalho, pode-se inferir de um modo geral, foram 

desencadeadas inúmeras vantagens após a implementação da Lei de Acesso à Informação, 

pois há muito tempo a sociedade brasileira se encontrava fora de contexto (como uma 

sociedade democrática) por não deter uma lei que regulamentasse de fato o acesso às 

informações por parte do cidadão. E graças a essa Lei o cidadão passou a dispor do direito de 

obter o acesso conforme determinação legal e não mais arbitrariamente como era comum em 

diversos órgãos e entidades. 

Dessa forma, através do estudo de caso na Instituição Furnas Central Elétrico S.A, 

conseguiu-se alcançar aquilo que tanto é proposto durante a vida acadêmica, pois é através de 

um estudo mais aprofundado como este de um projeto de pesquisa que se chega a uma 

percepção de algumas das teorias pautadas pelos autores da área e como isso pode ser 

deslumbrado na prática, o que requer inúmeras leituras e análise comparativa de vários textos 

e publicações voltadas para o foco da Arquivística. 

Foram necessárias abordagens teóricas para se chegar a um dos principais objetivos 

deste trabalho, que foi analisar os principais impactos que uma lei tão aguardada e agora 

valiosa tanto para a população brasileira quanto para o exercício da democracia gera em uma 

Instituição de economia mista, porém de caráter público, conforme demonstradas nos 

capítulos anteriores, ou seja, das leituras dos textos que tratavam dos assuntos abrangentes à 

Lei, além de entrevista semi-estruturados e anexos que buscaram expor os levantamentos 

efetuados. Categorizando esta ideia, Minayo (1993, p. 35) destaca que “o método científico 

permite que a realidade social seja reconstruída enquanto um objeto do conhecimento que une 

dialeticamente o teórico e o empírico”. Sobre esta afirmação, pode-se inferir que a base para a 

construção de um conhecimento da realidade ocorre a partir da junção da prática profissional 

com a teoria (a base ideológica). 

Retornando o proposto inicialmente no trabalho, o principal objetivo desta pesquisa 

foi demonstrar os impactos mais visíveis e acessíveis que a Lei de Acesso à Informação 

desencadeou numa Instituição de economia mista, a partir daí, outros propósitos foram 

despontando, no intuito de demonstrar os desdobramentos desses impactos, isto é, seus 
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componentes, tais como a adequação às exigências da Lei conforme designação de autoridade 

máxima para coordenação de implantação das medidas da Lei na Ouvidoria da empresa; a 

forma como se adaptaram e corresponderam a uma reestruturação interna em concomitância 

ao surgimento da Lei de Acesso, visto que, já deduziam que não seria fácil mudar a 

mentalidade daqueles funcionários que detinham o poder e estavam habituados a não repassar 

as informações e por fim a ausência dos profissionais de Arquivologia da Instituição, pois os 

mesmo só correspondiam aquilo que eram solicitados e não se disponibilizaram em atuar com 

parceria à Ouvidoria, mesmo sabendo que eram fundamentais, já que essa Lei é primordial na 

esfera da área Arquivística. Porém, deve-se ressaltar que por mais que haja comprometimento 

e trabalho cooperativo dos arquivistas este também é um problema de gestão institucional, 

pois os profissionais arquivistas se encontram em processo de desenvolvimento quando o 

assunto é reconhecimento de sua função e imprescindibilidade numa empresa geradora de 

documentos.  

Conclui-se, portanto, que o cenário arquivístico brasileiro precisa ser mais 

reconhecido perante as instituições e também pela sociedade, pois quanto mais divulgado for 

a sua essencial atuação melhor será a progressão das instituições e consequentemente do país. 

Além disso, a busca incessante do profissional arquivista em atualizar-se e incluir a prática da 

Lei de Acesso à Informação em seu cotidiano, e o diálogo, as interfaces constantes com outras 

áreas da Ciência da Informação e Ciências Humanas. 
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ANEXO A – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA AUTORIDADE EFETIVA E 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELA LEI DE ACESSO 

EM FURNAS: 
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ANEXO B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZADA NO DIA 18/11/2013 COM A 

COORDENADORA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) DE FURNAS, 

FUNCIONÁRIA FERNANDA MERHY LAGROTTA: 

 

1) Como era a política de acesso às informações antes da Lei de Acesso? 
 

Resposta adaptada: De maneira geral, já havia uma abertura para que o cidadão pudesse solicitar 

as informações, através da Ouvidoria e através do sítio da empresa na internet. As informações eram 

disponibilizadas na forma ativa e passiva. Na ativa, a empresa buscava disponibilizar as informações 

que entedia como relevante, independente de requerimento. Na forma passiva, por sua vez, através da 

identificação dos tipos de informações de maior demanda, a instituição as filtrava, analisava e 

organizava de modo à disponibilizá-las em seu sítio. Contudo, ainda sem as exigências mais 

específicas impostas pela Lei de Acesso.  

 

2) De modo geral, quais foram os principais impactos desencadeados pela implantação da 

Lei de Acesso tanto para a gestão institucional quanto para os funcionários inseridos nessa 

mudança? 

 

Resposta adaptada: Mudar as mentalidades culturais dos gerentes que agem como detentores de 

poder máximo, pois acham que quem detém a informação, detém o controle. Porém, após a Lei de 

Acesso houve um controle do acesso às informações, com a finalidade de expor às informações que 

eles detinham. 

 

3) Qual a avaliação da Controladoria Geral da União (CGU) quanto aos procedimentos 

demandados por este órgão na implementação da Lei de Acesso na empresa? 

 

Resposta adaptada: Há um monitoramento da instituição através de questionário enviado à 

autoridade responsável, neste caso a Fernanda, que responde às solicitações da autoridade de 

monitoramento da Controladoria Geral da União. 

 

Obs.: Outros dados referentes à avaliação quanto aos pedidos de informação realizados pelo cidadão se 

encontra no Anexo D. 
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4) Quais foram os setores/divisões convocados a atuar em parceria com a Ouvidoria na 

implantação da Lei de Acesso? 

 

Resposta adaptada: Após 5 meses de publicação da Lei, antes mesmo da nomeação efetiva da 

empregada Fernanda, conforme citado anteriormente, no mês de abril de 2012, no intuito de melhor 

desempenhar as atribuições da Lei de Acesso, criou-se um grupo de trabalho temporário, sob a 

supervisão da empregada Ângela Martins (atual substituta da autoridade responsável pela Lei de 

Acesso). Esse grupo tinha como objetivo principal atuar diretamente na Ouvidoria, além de certificar 

os gerentes sobre as obrigações que a Lei demandava. Esta nomeação, bem como os membros que 

integravam o Grupo de Trabalho também foram publicados no Diário Oficial da União, conforme 

anexo C, como forma de certificar a veracidade dos fatos aqui ditados. O Grupo atuou até o dia 16 de 

maio de 2012, ou seja, por menos de um mês. 

 

5) Após pouco mais de um ano de vigência da Lei de Acesso, qual a avaliação que ela faz do 

presente e quais seriam os pontos a melhorar futuramente nos quesitos determinados pela 

lei? 

 

Resposta adaptada: Através da forma passiva, foi identificado um expressivo número de 

solicitações de acesso às informações referentes às informações sobre Licitações e Leilões, atuações 

características da empresa. Dessa forma, no foco de adequação às imposições da Lei, a Ouvidoria 

procurou convocar uma reunião para realizar esse trabalho e tentar disponibilizar essas informações de 

maneira ativa. Porém, essa reunião até o presente momento não ocorreu em função das grandes 

responsabilidades ocasionadas pela recente Reestruturação Interna. Outro ponto a desenvolver estaria 

na finalidade de unificar os canais de acesso à informação, sem a necessidade de acessar ao Sistema de 

Informação ao Cidadão (SIC), ou seja, que estas informações mais solicitadas já estivessem dispostas 

de maneira clara e abrangente em outros meio de comunicação. Estes objetivos estariam de acordo 

com o que demanda o Art. 71 do Decreto n. 7.724/12 que regulamenta a Lei n. 12.527/11, a Lei de 

Acesso à Informação: “Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, 

promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de 

documentos e informações”.  
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ANEXO C – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AUTORIDADE PRÉVIA RESPONSÁVEL 

PELAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEI DE ACESSO E PELO GRUPO DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO DE FURNAS: 
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ANEXO D – RELATÓRIO DO BALANÇO NO PERÍODO DE UM ANO DISPONIBILIZADO PELA 

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO ATRAVÉS DO e-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE 

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO)13 

 

 

 

 

                                                            
13  Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx 
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