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Resumo 

O presente trabalho analisa a implementação da Lei 12.527/2011, Lei de 

acesso à informação, a partir do funcionamento do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Além da 

apresentação da legislação pertinente, analisou-se relatório geral sobre os 

SICs na administração pública federal, recolheu-se dados de outras instituições 

federais de ensino localizadas na cidade do Rio de Janeiro, recorreu-se aos 

dados referentes ao SIC da UFF e a uma entrevista com a sua responsável. A 

pesquisa demonstrou que o direito á informação é um direito social e a Lei de 

Acesso a mais importante conquista na legislação brasileira sobre o tema até o 

momento, embora a demanda de solicitações de acesso ainda seja baixa, haja 

despreparo do cidadão no uso do SIC e algumas preocupações dos arquivistas 

não sejam contempladas pelo sistema e sua implementação. 

Palavras-chave:  Acesso. Lei de Acesso à Informação. Universidade Federal 

Fluminense - Serviço de Informação ao Cidadão. 

Abstract 

This paper analyzes the implementation of the law 12.527/2011, also called  
Law on Access to Information,  from the point of view of the operation of the 
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) [Citizens Information Service ( CIS )] 
of the Universidade Federal Fluminense (UFF). After presenting the relevant 
legislation, we analyzed the first general report on the SICs in the Brazilian  
federal public administration, data collected from other federal educational 
institutions located in the city of Rio de Janeiro and the data of the SIC of  UFF, 
faced with the information got in an interview with the person responsible for 
this service . The research demonstrated that the right to information is a social 
right and the Law on Access to Information is, now, the most important 
achievement in the Brazilian on this matter, although demand access requests 
is still low, there are unprepared citizens in the use of SIC and some concerns 
of archivists are not covered by the system and its implementation. 

Keywords:  Access. Law on Access to Information. Universidade Federal 
Fluminense – Serviço de Informação ao Cidadão. 
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1. Introdução 

 Em um estado democrático de direito, é imprescindível a transparência 

pública e a participação popular no controle dos gastos e atos públicos. A 

sociedade precisa conhecer e entender suas leis. O cenário que representa a 

questão do acesso à informação no Brasil mudou, após a implementação da 

Lei de Acesso à informação, de 18 de novembro de 2011. Para garantir o 

acesso à informação previsto nessa lei, os órgãos e entidades públicas 

precisam se adaptar, pois além de estipular procedimentos, normas e prazos, 

está prevista a criação, em todos os órgãos e entidades do poder público, de 

um Serviço de Informações ao Cidadão, conhecido como SIC.  

 O SIC tem como objetivo efetivar o acesso à informação, orientando e 

atendendo o público, comunicando sobre o trâmite e protocolizando 

documentos e requerimentos de acesso, realizando consultas públicas e 

divulgando informações.   

Os institutos federais de ensino superior (IFES) possuem um importante 

papel na democratização do acesso, pois além ter o compromisso de tornar 

suas informações disponíveis, estão relacionados com outro importante direito: 

a educação. Por essa razão e por seu reconhecimento como uma das 

principais e mais importantes IFES do Brasil, a Universidade Federal 

Fluminense foi escolhida para o estudo de caso sobre o seu Serviço de 

Informação ao Cidadão. Para isso, primeiramente deve-se entender o que é Lei 

12.527 e o que traz de novo, além de compreender o papel dos serviços de 

informação ao cidadão para sua efetivação. 

  Diante disso, pergunta-se: o que podemos entender por informação e 

acesso? Qual o papel do arquivista e dos profissionais da informação nessa 

questão? Como se deu o acesso à informação em outros países e o que 

nossas leis já tinham afirmado sobre o tema? O direito a informação é um 

direito social?  Quais foram os procedimentos realizados para a implementação 

da lei de acesso na UFF e como está seu funcionamento atualmente?  

 Para responder a essa e a outras perguntas, é necessário analisar a 

implementação do serviço de informação ao cidadão nos institutos federais de 

ensino superior do Rio de Janeiro, identificar os atores responsáveis por 

promover à acessibilidade à informação no Brasil e quais são as principais 
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conquistas e desafios proporcionados por essa nova legislação e o cenário que 

trouxe, para assim acompanhar resultados de um importante SIC e conhecer 

qual é o impacto da Lei de Acesso. 

 Os usuários são a razão para o trabalho dos arquivistas e outros 

profissionais da informação, pois assim como lojas e empresas não sobrevivem 

sem seus clientes, os profissionais da informação não sobrevivem sem 

usuários, e um país também não sobrevive sem cidadãos. Colaborar para o 

entendimento e cumprimento da lei, assim como para a análise de seus 

resultados, é um exercício de cidadania. Como arquivista, colaborar para o 

reconhecimento da importância dos documentos, da transparência e do 

acesso, é colaborar para a visibilidade da valiosa essência da nossa profissão: 

a informação. Por esses motivos, para nós, profissionais da informação, 

arquivistas, e principalmente, cidadãos, o serviço de informação ao cidadão se 

encaixa perfeitamente como objeto de estudo.  

A promulgação da Lei ainda é muito recente, é preciso que seja feita a análise 

das mudanças que a legislação já trouxe e ainda pode trazer, como a 

necessidade de profissionais experientes, realização da gestão de 

documentos, preparação para lidar com documentos sigilosos, maiores 

demandas, de modo que os arquivos possam efetivar-se como instrumentos 

fundamentais no acesso à informação pública.  

 

2. Acesso à informação 

Neste capítulo exporemos os conceitos de informação e acesso. 

Analisaremos o arquivista e a questão do acesso, e também a atualidade 

dessa questão. Abordaremos o direito à informação como direito social e a 

legislação de acesso em outros países. 

2.1 Informação 

Informação pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em 

que esse conceito se encontra. De acordo com a definição do Dicionário 

Aurélio, informação é “a ação de informar ou informar-se. Espécie de 

investigação a que se procede para verificar um fato”. Em Arquivologia, 

entende-se esse conceito a partir das definições a seguir apresentadas.  
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.107) define informação como: “elemento referencial, 

noção, ideia ou mensagens contidos num documento.” Nesse sentido, 

informação está sempre ligada a um documento, fazendo parte dele 

intrinsecamente, assim como diz a Lei 12.527, artigo 4°, parágrafo l: 

“informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 

ou formato”. A lei ainda especifica no mesmo artigo, respectivamente nos 

parágrafos lll e lV, informação sigilosa como “aquela submetida 

temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do estado”; e informação 

pessoal como “aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável” (BRASIL, 2011).  

Segundo Vincenzo Ferrari (2000), informação também pode ser vista de 

outras perspectivas: 

 

“Informação” não é somente “o ato de informar” como diz o 
vocabulário, mas em geral é parte essencial do processo de formação 
de conhecimentos, de opiniões e, portanto, da própria personalidade 
do indivíduo: a parte que age mediante a interação do sujeito com o 
mundo externo. A falta de informação bloqueia o desenvolvimento da 
personalidade, tornando-a asfixiada (FERRARI, 2000, p.165). 

 

Portanto, a informação contribui para a formação do caráter do indivíduo 

e influencia sua personalidade. Fornece dados para que se possa processar e 

adquirir conhecimento.  O receptor da informação pode interpretá-la de maneira 

própria e utilizá-la de diversas formas. A informação também quebra barreiras e 

permite progressão, traz melhorias e incrementa pesquisas, processos de 

tomada de decisão e a interação social, por exemplo, além de auxiliar a 

compreensão do passado e do presente. Para que a informação arquivística 

seja obtida, é necessário o acesso aos documentos.  

2.2 Acesso 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.19) define acesso como “possibilidade de consulta a 
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documentos e informações”; e “função arquivística destinada a tornar 

acessíveis os documentos e promover sua utilização”.  

De acordo com o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), “acesso é a 

disponibilidade de documentos para consulta como resultado tanto de 

autorização legal quanto da existência de instrumentos de pesquisa” 

(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.3). Focando no 

acesso enquanto disponibilidade de consulta como resultado de autorização 

legal, observa-se que isso cumpre o principal objetivo do acesso à informação, 

que é tornar os documentos disponíveis para uso.   

 

O serviço de acesso conecta arquivos ao público; determina a 
informação que os usuários possuem sobre a instituição e seu 
acervo; influencia o público quanto à confiança nos custodiadores das 
instituições arquivísticas e no serviço que prestam (CONSELHO 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.7).  

 

A política de acesso, que são os procedimentos que determinam o que 

pode ou não ser consultado, e a política de uso, que determina como e por 

quem os documentos devem ser consultados, precisam ser divulgadas. 

Quando as entidades custodiadoras promovem transparência, informam sobre 

suas atividades, permitem o acesso a seus documentos e divulgam sobre seu 

funcionamento e sua história, ganham confiança e credibilidade da sociedade. 

A abertura dos arquivos deve ser vasta, ou seja, abrangendo o máximo de 

documentos possíveis e impondo sigilo somente a exceções, e a 

disponibilização feita em termos justos, sem que beneficie ou prejudique certos 

usuários ou os profissionais responsáveis pela guarda da informação, com 

regras de acesso igualmente aplicadas a todas as pessoas. 

 

2.3 O papel do arquivista na questão do acesso 

 

Democratizar o acesso à informação é uma tarefa árdua de grande 

responsabilidade. O arquivista deve ser o mediador entre o cidadão e a 

informação, e para cumprir tal função, esses profissionais precisam ser 

proativos: 
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Os arquivistas cooperam com outros arquivos na preparação de 
registros de localização, guias, portais de arquivos e meios para 
assistir aos usuários na localização de documentos. Eles fornecem, 
de modo proativo, acesso às partes de seu acervo que sejam de 
amplo interesse do público, por meio de publicações impressas, 
comunicados no site institucional, ou cooperação com projetos 
externos de publicação. Os arquivistas consideram as necessidades 
dos usuários ao determinar como os documentos devem ser 
publicados. (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, 
p.12) 

 

Arquivistas também precisam conhecer bem o acervo, para encontrar de 

forma rápida o que for preciso, orientar de maneira correta e relacionar-se bem 

com os usuários. Além de saber lidar com o impacto da tecnologia da 

informação, outra característica importante que os arquivistas devem possuir é 

a capacidade de se aprimorar sempre. Quando as informações são fornecidas 

incorretamente ou com lentidão, são retidas ou até mesmo quando usuários 

são privilegiados, os arquivistas acabam passando a imagem de que os locais 

onde são guardados os documentos são inúteis e ineficientes, fazendo com 

que a sociedade não enxergue os arquivos com a devida importância. Os 

responsáveis pelos documentos não devem sentir-se donos das informações, é 

preciso que sejam reconhecidas da maneira que são: públicas. 

Para orientar o público e cumprir as tarefas inerentes a sua função, o 

arquivista precisa traçar sua identidade, saber onde seu papel começa e 

termina, e assim promover sua atuação como imprescindível. O arquivista 

precisa relacionar-se bem com os usuários, assim como os usuários precisam 

relacionar-se bem com o arquivista.  

 Belloto afirma que:  

 

                                      Deve haver um diálogo constante a concepção que o arquivista 
tem do arquivo e a forma pela qual a sociedade expressa suas 
necessidades. Se o arquivista não assumir sua identidade de modo 
muito claro e consistente em qualquer nível profissional, as 
estratégias de aprimoramento de ensino, de capacitação ou de 
prática profissional não terão resultados. Por se ter que enfrentar os 
desafios impostos pelas tecnologias, pelo aprimoramento e 
complexidade crescente dos processos administrativos e pelos 
imperativos da transparência da administração, mais do que nunca é 
preciso que o arquivista trace sua identidade, conheça nitidamente 
seus contornos e fronteiras, de modo a não confundir com outra a sua 
profissão (BELLOTO, 2006, p.301). 
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Para tornar as informações disponíveis e facilitar sua recuperação, 

tornando possível seu acesso, a gestão de documentos deve ser feita por um 

arquivista.  A Lei de Arquivos, n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 define gestão 

de documentos como “o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (BRASIL, 1991). A gestão de documentos gera muitos benefícios, 

como a redução de massas documentais acumuladas e consequentemente, 

obtenção de espaço físico. Faz parte das atividades de gestão a elaboração de 

um importante instrumento de pesquisa, chamado tabela de temporalidade, 

definido como: 

 

Instrumento de destinação, destinação aprovado por autoridade 
competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em 
vista a transferência, transferência recolhimento, recolhimento 
descarte ou descarte eliminação de eliminação documentos 
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.159). 

 

  Do mesmo modo, faz parte das atividades de gestão a elaboração de 

um instrumento também de extrema importância, que é o plano de 

classificação:  

 

                                         Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 
métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo 
das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo 
por ela produzido (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.132). 

 

Com a gestão de documentos, as informações podem ser controladas e 

recuperadas rapidamente, além de serem preservados os documentos que 

realmente tenham importância.  

De acordo com o Código de Ética do arquivista, do Conselho 

Internacional de Arquivos, em seu princípio 6: “Os arquivistas facilitam o 

acesso aos arquivos ao maior número possível de usuários, oferecendo seus 

serviços a todos com imparcialidade.” No princípio 7 declara: “Os arquivistas 

visam encontrar o justo equilíbrio, no quadro da legislação em vigor, entre o 

direito ao conhecimento e o respeito a vida privada” (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1996. p.2). Desta forma, os arquivistas 

trabalham com eficiência, cumprindo ao máximo sua função, sem privilegiar 
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ninguém e tratando a todos com igualdade. Os arquivistas também precisam 

saber identificar as informações que devem ser sigilosas e partilhar as que não 

são, para o bem da sociedade. 

Segundo documento também do Conselho Internacional de Arquivos os 

arquivistas “são responsáveis por todos os aspectos do controle de acesso, 

incluindo planejamento, implementação e manutenção dos sistemas de 

controle de acesso” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, 

p.11). 

É preciso salientar a importância de que os profissionais que trabalham 

nos serviços de informação ao cidadão tenham competência para a função. 

Após a sanção de Lei de Acesso, n.12.527, de novembro de 2011, a 

necessidade de pessoal qualificado para atender a demanda gerada vem se 

tornando ainda maior.  

 

2.4 A atualidade da questão do acesso 

 Atualmente, a questão do acesso esta relacionada com a tecnologia da 

informação. É preciso lidar com novos suportes documentais e com a 

modernização da forma como a guarda dos documentos pode ser tratada. 

Hoje, com uma legislação avançada sobre a questão, é preciso que os órgãos 

estejam aptos a atender as solicitações geradas.  “para que os arquivos sejam 

realmente acessíveis, não basta proclamar no preâmbulo de uma Constituição 

ou de uma Declaração de Direitos o princípio da liberdade de informação” 

(DUCHEIN, 1983, P.51).  Existem muitos outros desafios sobre o acesso a 

serem alcançados, alguns deles são:  

● Realização de uma boa gestão documental 

● Facilidade recuperação da informação 

● Entendimento da proposta de acesso por parte de diversos grupos da 

sociedade, e não somente de grupos concentrados (como por exemplo, o 

jornalismo investigativo) 

● Arquivos bem equipados e estruturados 

● Pessoal capacitado 

● Sistemas e bancos de dados adequados 



 

21 

 

● Capacidade de atender a altas demandas 

● Divulgação em meios de comunicação  

● Consolidação de determinados entendimentos 

● Serviços de Informação ao Cidadão padronizados 

● Direito à informação como direito social 

 

Como já visto, a realização de uma boa gestão documental é 

fundamental para o acesso aos documentos, pois ajuda a solucionar diversos 

problemas de uma só vez. A gestão proporciona maior facilidade de 

recuperação da informação, obtenção de melhores estruturas e equipamentos, 

já que haverá mais espaço físico e os gastos serão menores, desta forma, traz 

economia e a capacidade de atender a altas demandas será maior.  

Sobre pessoal capacitado, pode-se afirmar que a capacidade não esta 

ligada essencialmente a uma formação específica, mas sim as características 

necessárias para que um bom trabalho seja feito. Os sistemas e bancos de 

dados adequados devem ser compatíveis com as necessidades do serviço. 

Os determinados entendimentos que precisam ser consolidados dizem 

respeito a como o acesso à informação precisa ser divulgado, reconhecido e 

adquirido, de maneira clara e objetiva, com igualdade, sendo fornecido a toda 

sociedade, sem discriminações. Uma maneira de isso ser feito, é divulgando 

através dos meios de comunicação, como televisão, rádio e internet, já que 

hoje essa é a maneira mais fácil e eficaz de fazer com que algo chegue à 

população. Os Serviços de Informação ao Cidadão devem ser padronizados 

novamente pelo fato de se buscar e fornecer acesso em termos justos. 

 

2.5 Direito à informação como direito social  

Os direitos sociais são direitos fundamentais e podem ser vistos como 

uma conquista. Possuem a finalidade de diminuir as desigualdades sociais, 

promover qualidade de vida e são prestações do Estado. Segundo Ferreira 

Filho (2006), citado por Gonçalves (2011, p.9), “como as liberdades públicas, 

os direitos sociais são direitos subjetivos. Entretanto, não são meros poderes 

de agir – como é típico das liberdades públicas de modo geral – mas sim 

poderes de exigir. São direitos de crédito.” (FERREIRA FILHO, 2006, p. 49-50). 
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O direito de acessar informações é um deles, é uma questão de cidadania, faz 

parte de um governo transparente e aberto. 

 

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

 

Assim como o trabalho, educação, moradia, saúde, alimentação e lazer, 

que são exemplos de direitos sociais fundamentais que fazem parte da 

Constituição Federal de 1988, o direito de acesso à informação também esta 

presente, encontra-se no inciso XXXIII do Capítulo I - dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos - que dispõe que: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado. (BRASIL, 1988) 

 

O cidadão bem informado pode analisar e questionar, opinar e cobrar 

até mesmo outros direitos. Os direitos sociais proporcionam a afirmação da 

igualdade. Silva diz que:  

[....] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais 
(SILVA, 2006, p. 286). 

 

2.6 Legislação de acesso em outros países   

 O acesso à informação é um direito universal. De acordo com importante 

obra de Toby Mendel sobre liberdade de informação, publicada pela UNESCO 

em 2009 “enquanto, em 1990, apenas 13 países haviam adotado leis nacionais 

de direito a informação, hoje mais de 70 dessas leis já foram adotadas em nível 

global, e estão sendo consideradas ativamente em outros 20 ou 30 países.” 
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(MENDEL, 2009, p.3).  Segundo Malin, em 2012, 90 países já haviam adotado 

lei de acesso à informação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 

da  Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 em seu 

artigo XIX diz: 

                                     Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras. (Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – Artigo 19 - Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 10 de dezembro de 1948). 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) é um dos 

três instrumentos que constituem a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. O PIDCP foi aprovado em 16 de Dezembro de 1966 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas e aberto à adesão dos Estados. 

Seu artigo XIX determina: 

                                     Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 
idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. (Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos - artigo 19, 1992) 

 

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (United Nations 

Convention against Corruption, UNCAC) é o maior texto internacional 

juridicamente vinculante, ou seja, que obriga os Estados partes que a 

ratificaram a cumprir os seus dispositivos. A convenção foi promulgada em14 

de dezembro de 2005. No Brasil foi aprovada por meio do Decreto nº 5.687, 

de 31 de janeiro de 2006.  Em seus artigos X e Xlll diz: 

 

                                        Cada Estado-parte deverá [...] tomar as medidas necessárias para 
aumentar a transparência em sua administração pública [...] 
procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do 
público em geral obter [...] informações sobre a organização, 
funcionamento e processos decisórios de sua administração pública 
[...].(ONU, 2003). 
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A Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão, 

aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu 108º 

período ordinário de sessões, celebrado em outubro de 2000, no item 4 afirma 

que: “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” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2000). 

Visto isso, para entender melhor o caso do Brasil, torna-se necessário 

tratar da questão do acesso em outros países.  

A Suécia é pioneira no assunto. Mendel afirma que “a Suécia é o 

primeiro país do mundo a adotar uma lei que concede aos indivíduos o direito 

de acesso à informação mantida por órgãos públicos” (MENDEL, 2009, p.109). 

O país incorporou disposições de direito à informação na Lei de Liberdade de 

Imprensa original em 1766.  

 

A Lei de Liberdade de Imprensa prevê que todo indivíduo tem o 
direito de acessar documentos públicos, salvo aqueles classificados 
como secretos. A antiquíssima lei de acesso à informação daquele 
país está vinculada a uma profunda cultura de transparência e 
controles cruzados das autoridades com funções públicas (Agência 
NacionaI dos Direitos da Infância, 2009, p.14). 

 

Sá e Malin (2009), no XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação (ENANCIB), dizem que “a LAI é mais antiga do que a democracia, 

na Suécia. Por isso, já foi instalada na cultura da burocracia do país durante o 

processo de democratização entre 1905 e 1921”.  

A França foi um dos primeiros países que sancionou uma lei sobre o 

assunto, a Lei de 7 Messidor, de 25 de junho de 1794. “Todo cidadão tem o 

direito de solicitar em cada depósito a exibição dos documentos ali contidos” 

(Lei de 7 Messidor, art.37). Essa lei está relacionada com a criação dos 

Archives Nacionales da França.  

 

Um dos grandes marcos, para a História dos Arquivos, é sem sombra 
de dúvida a fundação de Raiz, logo em 1789, dos Archives 
Nacionales de França, e com eles a já muito conhecida Lei de 7 
Messidor, que sai no Ano ll da Revolução, que proclama que os 
arquivos estabelecidos junto da representação nacional eram um 
depósito central para toda a república. A esta lei traz um conceito 
moderno e liberal de arquivo, onde o Arquivo Central do Estado 
deixou de constituir um privilégio dos órgãos de poder e passou a ser 
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entendido como Arquivo da Nação aberto ao cidadão comum (REIS, 
2006, p.6) 

 

A razão da criação Lei de 7 Messidor era permitir o acesso à 

documentos comprobatórios de propriedade quando o Estado se apoderava de 

muitos bens de nobres mortos ou emigrados. Desta forma, os documentos 

serviam como prova. 

Os Estados Unidos (EUA) foram um dos primeiros países a aderir ao 

direito à informação, depois da Suécia e Finlândia. Acerca desse país, que 

adotou legislação de efetivação do direito à informação em 1966, Costa e Fraiz 

(1989) salientam:  

 

                                          Os Estados Unidos contribuíram decisivamente para a democratização 
da informação, com a promulgação do “Freedom of Information Atc” – 
FIA, de julho de 1967, modificado em 1974/75. O FIA estabelece uma 
distinção entre os documentos que devem ser divulgados, os 
documentos que devem ser mantidos à disposição do público e os 
que são liberados mediante prévia solicitação, através de petições. A 
partir da divulgação desse ato, o segredo na administração pública 
nos Estados Unidos passou a ser exceção. (COSTA E FRAIZ, 1989, 
p.65) 

 
 

No Seminário Internacional de Acesso à Informação, ocorrido no ano de 

2011 em Brasília, Miriam Nisbet, diretora do Departamento dos Serviços de 

Informações do Governo dos Estados Unidos, advertiu que a implementação 

do sistema de acesso à informação em seu país não foi uma tarefa fácil. 

Segundo ela, “barreiras culturais são próprias dos servidores públicos”. Nisbet 

disse que “nos Estados Unidos, a lei de acesso à informação vale apenas para 

o Poder Executivo e que, em certos casos, a resposta pode demorar e não ser 

disponibilizada de graça” (BRASIL, 2011). Algumas das principais 

características do direito de acesso da LAI dos EUA são: 

● Criação 1966 – Freedom of Information Act – FOIA (é uma lei federal 

de liberdade à informação. Permite a divulgação total ou parcial de informações 

controladas pelo governo dos Estados Unidos). 

● 1974 - Privacy Act (é uma lei federal que regulamenta a manipulação 

das informações acerca de um indivíduo) 

● 1985 - Estabelece proposta e procedimentos de Gestão da Informação 

(IRM)  
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● 1996 - Electronic Freedom of Information Act (divulgação das 

informações de forma  mais moderna) 

● 2007 - Incorpora dados abertos (dados são abertos quando qualquer 

pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los) 

● A abrangência da lei é relativamente limitada, concentrada no 

Executivo federal. As 50 unidades da federação têm suas próprias leis de 

acesso. 

● O modelo exige um diretor do FOIA em cada agência e é observada a 

ausência de um mecanismo de supervisão e de uma instância de apelação 

independente sobre a não aplicação da lei. 

● Cada órgão define suas taxas e critério de isenção/redução segundo 

diretrizes centrais (uso comercial, não comercial, pessoal etc.) (MENDEL, 

2009). 

O México também foi um dos primeiros países da América Latina a 

aprovar uma lei sobre direito à informação, com a promulgação da Lei Federal 

de Transparência e Acesso a Informações Públicas do Governo pelo 

presidente Fox, em junho de 2002. 

A comissária do Instituto Federal de Acesso à Informação e Proteção de 

Dados (IFAI) do México, Maria Elena Zermeño, também no Seminário 

Internacional de Acesso à Informação, afirmou que seu país enfrentou uma 

série de dificuldades para implementar o acesso à informação: “A burocracia 

não nasce transparente. Quem tem informação tem poder e não quer 

compartilhar”. Segundo ela, o IFAI, criado em 2003, é um órgão autônomo e 

independente. Zermeño disse ainda que o governo mexicano dispõe de um 

portal na internet, semelhante ao Portal da Transparência do Governo Federal 

brasileiro, que disponibiliza informações sobre os gastos públicos (BRASIL, 

2011). A legislação mexicana sobre o assunto possui as seguintes 

características: 

● A abrangência inclui as três esferas de governo, mas guarda respeito 

aos poderes constitucionais. Está concentrada no poder Executivo federal 

(Legislativo e Judiciário tratado em poucos artigos). Faz distinção de dois 

grupos de órgãos públicos (obrigações mais e menos detalhadas). Não inclui 

órgãos privados com recursos públicos. 
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● O modelo inclui um órgão de supervisão independente, o Instituto 

Federal de Acesso à Informação (IFAI) - responsável pelas regras de 

classificação e pelos recursos. Possui um web site para solicitações e 

respostas e relação de documentos públicos. A consulta pode ser anônima, 

mas a resposta é pública. 

● O prazo de resposta é de 20 dias úteis, prorrogáveis por mais 10 dias. 

É cobrado o custo de matérias/ reprodução e envio da informação, mas não é 

incluído o custo do preparo/ processamento (MENDEL, 2009). 

Na África do Sul, a lei entrou em vigor em 2001. A respeito desse país, 

Mukelani Dimba, no Seminário Internacional de Acesso à Informação, disse 

que a lei vale também para as empresas privadas e que o prazo para 

atendimento a um pedido de informação pode chegar a 30 dias, o que, 

segundo ele, é alvo de muitas críticas por parte da imprensa. Dimba lamentou 

não haver previsão legal para punir os servidores que se recusam a fornecer as 

informações solicitadas (BRASIL, 2011). 

 

3. A Legislação sobre acesso à informação no Brasil  

3.1 Evolução histórica da legislação sobre acesso 

O direito à informação possui uma evolução histórica. Diversos 

mecanismos jurídicos mencionam o assunto. Apresentaremos diferentes tipos 

de leis e decretos que abordam esse importante tema, a partir da Constituição 

Federal de 1988 até 2011, ano em que finalmente, diferentemente da 

legislação anterior, que citava o direito à informação ou regulava parcialmente 

seu exercício, foi sancionada uma lei específica sobre o assunto, 

regulamentando-o, a Lei de Acesso à Informação.  

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal chamada por Ulysses 

Guimarães de “Constituição cidadã”, devido às grandes mudanças que trouxe e 

também aos avanços sociais. Como já visto, a Constituição trata de direito à 

informação em seu artigo 5º, inciso XXXlll, que afirma  o direito que qualquer 

interessado possui, de receber informações no prazo da lei, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

No mesmo artigo, o inciso XIV afirma: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
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profissional”. Esse artigo também concede em seu inciso LXXII uma importante 

contribuição ao acesso, o “habeas-data”, que é o direito de acesso gratuito, 

com prazo estipulado, a informações sobre o cidadão que estejam em órgãos 

governamentais, e também o direito de pedir retificação dessas informações. O 

inciso LXXII declara que conceder-se-á "habeas-data": 

 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público;  
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo (BRASIL, 1988). 

 

Em novembro de 1997 foi publicada uma lei específica sobre o assunto, 

a Lei de Habeas Data, número 9.507. Essa lei tornou-se instrumento usado 

para garantir o acesso a informações em um banco de dados de uma entidade 

governamental ou de caráter público. 

Ainda no artigo 5° da Constituição Federal, seu inc iso X afirma: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação” (BRASIL,1988). Essa afirmação não é específica e gera uma 

dúvida: que tipo de informação causaria isso? Diante dessa pergunta, surgem 

diversos debates e divergência de opiniões, causando um problema, já que 

quando uma lei não é específica, torna-se difícil de ser totalmente respeitada. 

Ademais, pode ser utilizada em situações erradas. 

O artigo 37, § 3º, inciso ll, também fala do assunto:  

 

A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: o 
acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII. 
(BRASIL, 1988) 
 
 

O artigo 216, § 2º da Constituição, novamente retoma a questão do 

acesso: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem” (BRASIL,1988). 

A lei 11.111, de maio de 2005, regulamenta a parte final do disposto no 

inciso XXXlll do caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e dita 
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importantes regras sobre sigilo de informações. Essa lei é totalmente revogada 

pela lei n. 12.527/2011. 

Outra lei importante é a Lei do Servidor Público, número 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. Essa lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A lei 

n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 altera no artigo 116°, o inciso VI dos 

deveres do servidor, que anteriormente continha a seguinte redação: “levar ao 

conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em 

razão do cargo” e passou a ser: 

 
 Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração. (BRASIL, 1990) 
 
 

Também é incluído na lei 8.112/1990 pela lei 12.527/2011 o artigo 126-

A, com a seguinte redação:  

Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade 
competente para apuração de informação concernente à prática de 
crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 
decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. 
(BRASIL, 1990) 

 

A lei n. 9.784, de 29 de janeiro do ano de 1999, conhecida como a Lei de 

Processo Administrativo, regula o processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal. Em seu artigo 2º, inciso V impõe como critério 

nos processos administrativos a “divulgação oficial dos atos administrativos, 

ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição”. Em seu artigo 3º, 

inciso ll, diz que é direito dos administrados: “ter ciência da tramitação dos 

processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista 

dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões 

proferidas”, salientando-se que essa ciência restringe-se a condição de 

interessado. 

A lei n. 10.520, 17 de julho de 2002, é a chamada Lei do Pregão. Essa 

lei institui, no âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios, nos 
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termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. O pregão é um tipo de licitação parecida com um leilão, 

onde os participantes podem acompanhar as propostas, vencendo quem 

consegue arcar com o menor custo para a administração. A lei é bastante 

transparente e democrática. Em 31 de maio de 2005 é sancionado o decreto nº 

5.450, que amplia o pregão eletrônico. 

A lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei 

de Responsabilidade fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa lei promove a transparência dos 

gastos do governo e é uma importante conquista na legislação. Em 27 de maio 

de 2009, a lei complementar n. 131, chamada de Lei Capibaribe, acrescenta 

dispositivos a lei de responsabilidade fiscal. 

Em 2005, o decreto n. 5.482, de 30 de junho, dispõe sobre a divulgação 

de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal, por meio da Internet. O decreto obriga o portal da transparência a 

publicar em site específico, gastos dos órgãos e entidades da administração 

pública federal, repasse de recursos federais, operações de crédito, entre 

outros.  

Sancionado em 11 de agosto de 2009, o decreto n. 6.932 dispõe sobre a 

simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa 

do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a 

“Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências. Essa carta deve 

esclarecer sobre os canais apropriados para que as demandas do cidadão 

possam ser encaminhadas, analisadas e respondidas da melhor maneira. O 

decreto n. 6.932, de 11 de agosto de 2009, é importante porque estabelece 

regras para uma boa relação entre órgãos e entidades do poder executivo 

federal e os cidadãos, propiciando assim um melhor atendimento no tocante ao 

acesso.  

No final do ano de 2002, em 27 de dezembro, é sancionado o decreto n. 

4.553, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e 

materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no 

âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Esse 

decreto é totalmente revogado pelo decreto n. 7.845, de 14 de novembro de 
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2012, que também revoga o decreto n. 5.301, do ano de 2004, que 

regulamenta o disposto na Medida Provisória nº 228, de 9 de dezembro de 

2004, que dispõe sobre a ressalva prevista na parte final do disposto no inciso 

XXXIII do art. 5o da Constituição, e dá outras providências. 

Em 8 janeiro de 1991 é sancionada a lei 8.159, conhecida como a “Lei 

de Arquivos”, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 

Em seu artigo 4º afirma:  

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 
documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas. (BRASIL, 1991) 
 

Essa lei assegura o direito de acesso a qualquer documento público, 

mas não determina como esse acesso deverá ser proporcionado. Também não 

especifica prazos para atendimento a solicitantes e que tipo de pena de 

responsabilidade seria aplicada quando fosse preciso. Na época de sua 

sanção, em seu capítulo V, a referida lei assegura direito de acesso pleno e 

impõe prazos de restrição devido ao sigilo, capítulo esse que mais tarde seria 

revogado pela lei 12.527, a ser analisada posteriormente. Apesar de 

importantes observâncias e imposições necessárias ao bom funcionamento 

dos arquivos, pode-se observar que a Lei de Arquivos não causou fortes 

impactos no que se refere a mudanças significativas para que os órgãos 

pudessem proporcionar acesso a suas informações. Porém, trouxe importantes 

avanços, quando, por exemplo, em seu artigo 1° impõ e claramente que é dever 

do poder público: “a gestão documental e a proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” (BRASIL, 

1991). A Lei além de definir o conceito de gestão de documentos, também 

trouxe os conceitos de arquivos públicos e privados, tratou da organização e 

administração de instituições arquivísticas públicas, e de acesso e sigilo dos 

documentos públicos. 

Em 2002 é sancionado o decreto nº 4.073, que regulamenta a Lei de 

Arquivos. Esse decreto promove o acesso aos arquivos, promovendo a gestão 
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e preservação dos documentos, e racionalizando as atividades arquivísticas, 

através da criação do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e dos 

procedimentos realizados por esse órgão.  

 

3.2 A Lei de acesso à informação 

 

 Em 18 de novembro de 2011 foi sancionada pela Presidente da 

República Dilma Rousseff, a Lei n. 12.527, conhecida como Lei de Acesso à 

informação ou LAI, mais tarde regulamentada pelo decreto n. 7.724, de 16 de 

maio de 2012. A LAI proporciona a qualquer interessado, o direito de acessar 

informações públicas. Sua sanção é um marco histórico, pois é uma importante 

ferramenta democrática que traz transparência, utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, observância da 

publicidade e o sigilo como exceção. Também previne a corrupção, garantindo 

informações detalhadas sobre a maneira que os atos públicos são realizados e 

permitindo que a sociedade acompanhe de perto as transações e gastos do 

governo, além de estimulá-la a acompanhar o funcionamento do país e a 

conhecer seus direitos e políticas. A Lei de Acesso além de trazer a 

“transparência passiva”, que é o fornecimento de informações quando 

solicitada, traz a “transparência ativa”, que é a divulgação de informações de 

interesse público, independente de qualquer solicitação. 

 A LAI também obriga que seja disponibilizada informação sobre os 

procedimentos necessários para se ter acesso e também o local onde a 

informação desejada pode ser adquirida. A informação deve ser primária e 

atualizada, o acesso à informação disponível deve ser imediato e, quando não 

for possível isso, o prazo dado é o de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, 

mediante justificativa. Deverá haver alternativa de encaminhamento de pedidos 

de acesso. O fornecimento de informações deve ser gratuito (exceto quando 

houver reprodução de documentos, podendo haver cobrança para 

ressarcimento de custos, sendo isento aquele solicitante cuja situação 

econômica não lhe permita assumi-los). O pedido deve conter a identificação 

do requerente e a especificação da informação requerida, não podendo ser 

exigida justificativa para o pedido. 
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 O artigo 6º, além de assegurar em seu inciso l a “gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”; determina em 

seu inciso ll a “proteção da informação”, garantindo-se sua disponibilidade, 

autenticidade e integridade e assegura no inciso lll a “proteção da informação 

sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”. 

Segundo Duranti, “os documentos são autênticos porque são criados, 

mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares 

que podem ser comprovados”. (DURANTI, 1994, p.51). De acordo com a 

própria lei, artigo 4º, inciso Vll, autenticidade é “qualidade da informação que 

tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado 

indivíduo, equipamento ou sistema”, e o inciso Vlll define integridade como a 

“qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 

destino”. 

O artigo 8º da mesma lei trata da já explicada, “transparência ativa”, uma 
das principais mudanças propiciais por essa lei, afirmando que:  

 
 
                                      É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
(BRASIL, 2011) 

 

São citadas as informações que, no mínimo, devem ser divulgadas por 

esses órgãos e entidades: 

 

                                      I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao 
público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de 
recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações 
concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - 
dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos 
e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais 
frequentes da sociedade (BRASIL, 2011) 

Para que isso seja cumprido, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet, atendendo a requisitos 
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legais (exceto os municípios com até 10.000 habitantes, sendo, porém, mantida 

a obrigatoriedade de divulgação em tempo real). 

A LAI cria o Serviço de informação ao Cidadão (SIC) em seu artigo 8º, 

que possui as seguintes funções: “a) atender e orientar o público quanto ao 

acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas 

respectivas unidades; c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 

informações” (BRASIL, 2011). Analisando isso, a Controladoria Geral da União 

afirma: 

 

A Lei 12.527 efetiva o direito previsto na Constituição de que todos 
têm a prerrogativa de receber dos órgãos públicos além de 
informações do seu interesse pessoal, também aquelas de interesse 
coletivo. Isto significa que a Administração cumpre seu papel quando 
divulga suas ações e serviços, mas também deve estar preparada 
para receber demandas específicas. Responder a uma solicitação de 
acesso à informação pública requer metodologia: é necessário 
processar o pedido e garantir ao requerente a entrega do dado 
(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2012) 

 

Acerca dos recursos, no caso de pedido indeferido ou negativa de 

acesso, o interessado poderá recorrer no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

sua ciência,  além de, em segunda instância, recorrer à Controladoria-Geral da 

União em certos casos (que decidirá sobre o caso no prazo de 5 dias). Negado 

o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ainda ser 

interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que foi 

instituída no artigo 35º da Lei de Acesso:  

 

                                      É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que 

decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o 

tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá 

competência para: I - requisitar da autoridade que classificar 

informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, 

parcial ou integral da informação; II - rever a classificação de 

informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante 

provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7o e 

demais dispositivos desta Lei; e III - prorrogar o prazo de sigilo de 

informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo 

determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar 

ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território 
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nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado 

o prazo previsto no § 1o do art. 24 (BRASIL, 2011). 

 

Com relação à classificação das informações, definida como “atribuição 

a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme 

legislação específica” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.49), a LAI, em seu artigo 

24º, determina que “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 (25 anos), 

secreta (15 anos) ou reservada (5 anos)” (BRASIL, 2011). O § 2o do mesmo 

artigo diz: 

 

As informações que puderem colocar em risco a segurança do 

Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e 

filhos (as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo 

até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em 

caso de reeleição (BRASIL, 2011).  

 

As informações pessoais terão acesso restrito, independentemente de 

classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 

data de produção. 

Com relação as responsabilidade que os agentes que possuírem 

condutas ilícitas podem sofrer, a LAI traz grandes novidades, definindo-

as,conforme expresso em seu artigo 32º, como: 

 

                            I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; II - 
utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, 
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se 
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função 
pública; III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 
acesso à informação; IV - divulgar ou permitir a divulgação ou 
acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou 
informação pessoal; V - impor sigilo à informação para obter proveito 
pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 
cometido por si ou por outrem; VI - ocultar da revisão de autoridade 
superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a 
outrem, ou em prejuízo de terceiros; e VII - destruir ou subtrair, por 
qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 
direitos humanos por parte de agentes do Estado (BRASIL, 2011). 
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No artigo 33º são descritas as sanções que poderão ser aplicadas a quem 

possuir má conduta: 

 

                                      I - advertência; II - multa; III - rescisão do vínculo com o poder 
público; IV - suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a administração pública por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; e V - declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 
(BRASIL, 2011). 

 

O artigo 37º institui o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que 

tem por objetivos: 

 

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de 
segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para 
tratamento de informações sigilosas; e II - garantir a segurança de 
informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou 
organizações internacionais com os quais a República Federativa do 
Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato 
internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das 
Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes (BRASIL, 
2011). 
 

O artigo 40º determina que em 60 dias, a contar da vigência da lei, o 

dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal 

direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada 

para, 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. 
(BRASIL, 2011). 
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Com a lei 12.527/2011, a cultura de acesso supera a cultura de segredo. 

“Em uma cultura de segredo, a gestão pública é pautada pelo princípio de que 

a circulação de informações representa riscos. Isto favorece a criação de 

obstáculos para que as informações sejam disponibilizadas” 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, 2012). Assim, o que se percebe é que 

nem os cidadãos, nem os servidores estariam preparados para lidar com o 

acesso. Já em uma cultura de acesso, onde as demandas são legítimas, as 

solicitações dependem apenas do interesse do solicitante e existem canais 

eficientes para o acesso, “os agentes públicos têm consciência de que a 

informação pública pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de 

forma tempestiva e compreensível e atender eficazmente às demandas da 

sociedade” (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2012). Na cultura de 

acesso, a informação favorece – “Pesquisas mostraram que a confiança da 

população no serviço público aumentou em países nos quais há lei de acesso” 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2012) 

 
3.2 O decreto 7.724 

O decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamenta a lei 

12.527/2011 e os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para 

a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo 

de sigilo, conforme o disposto na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 Para cumprir a transparência ativa, os órgãos e entidades devem 

implementar, em seus sites, seção específica para a divulgação de informações, 

que deverá conter, de acordo com o artigo 7º: “I - banner na página inicial e II -

 barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de 

redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre 

a Lei no 12.527, de 2011.” O mesmo artigo também afirma que deverão ser 

divulgadas informações sobre:  

 

                                         I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, 
principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das 
unidades, horários de atendimento ao público; II - programas, projetos, 
ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, 
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 
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resultado e impacto; III - repasses ou transferências de recursos 
financeiros; IV - execução orçamentária e financeira detalhada; V - 
licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e 
resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;  
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de 
custo, jetons  e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como 
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na 
ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; VII - respostas a perguntas mais 
frequentes da sociedade; e VIII - contato da autoridade de 
monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei no 12.527, de 
2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão – SIC (BRASIL, 2012)1. 

 

Essas informações são importantes, pois proporcionam ao cidadão maior 

facilidade para encontrar o órgão ou entidade adequada, detentora da 

informação desejada. É essencial que essas informações estejam sempre 

corretas e atualizadas. 

O artigo 8º estabelece que os sites da internet deverão atender, entre 

outros, aos seguintes requisitos:  

 

I - conter formulário para pedido de acesso à informação; II - conter 
ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão; III - possibilitar gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; IV -
 possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquina; V - divulgar em detalhes 
os formatos utilizados para estruturação da informação; VI - garantir 
autenticidade e integridade das informações disponíveis para 
acesso; VII - indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e VIII -
 garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência 
(BRASIL, 2012).  

 

Os formulários para pedido de acesso à informação devem conter 

perguntas que realmente sejam necessárias, pois a clareza e objetividade 

permitem uma padronização adequada e o exercício do direito de acesso em 

termos justos. A possibilidade de gravação em diferentes formatos, a opção de 
                                                           
1 Negrito no original. 
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comunicação por mais de um meio e o acesso automatizado, sempre mantendo 

as informações autênticas e íntegras, também facilitam o acesso e tornam mais 

confortável sua efetivação. Como em hipótese alguma deve haver restrições de 

acesso para alguém, a garantia da acessibilidade para pessoas com deficiência 

deve receber uma atenção especial, atendendo às necessidades de pessoas 

com qualquer tipo de deficiência, seja visual, motora, mental ou auditiva. 

Algumas soluções são informações em Braille ou sonoras, além de profissionais 

preparados. 

Para cumprir a transparência passiva, o artigo 9º atribui como 

competências dos Serviços de Informação ao Cidadão: 

 

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o 
fornecimento imediato da informação; II - o registro do pedido de 
acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do 
protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e III - o 
encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade 
responsável pelo fornecimento da informação, quando couber 
(BRASIL, 2012). 

 

Isso permite um controle das solicitações que não puderam ser 

respondidas imediatamente, por parte dos Serviços de Informação ao Cidadão, 

e também do solicitante, que pode acompanhar se os prazos estão sendo 

respeitados e quem é o responsável pelo atendimento. 

O SIC deverá ser instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e 

aberta ao público e o artigo 12º lista as informações que devem estar contidas 

nos pedidos de acesso à informação: “I - nome do requerente; II - número de 

documento de identificação válido; III - especificação, de forma clara e precisa, 

da informação requerida; e IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para 

recebimento de comunicações ou da informação requerida”. Já o artigo 13º, 

arrola os tipos de pedido que não serão atendidos, que são os: “I - genéricos; II -

 desproporcionais ou desarrazoados; ou III - que exijam trabalhos adicionais de 

análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de 

produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou 

entidade” (BRASIL, 2012.) 
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A decisão de classificar informação, em qualquer grau de sigilo, deverá ser 

formalizada no Termo de Classificação de Informação - TCI, de acordo com o 

artigo 31º, o qual deverá conter:  

 

                                          I - código de indexação de documento; II - grau de sigilo; III - categoria 
na qual se enquadra a informação; IV - tipo de documento; V - data da 
produção do documento; VI - indicação de dispositivo legal que 
fundamenta a classificação; VII - razões da classificação, observados 
os critérios estabelecidos no art. 27; VIII - indicação do prazo de sigilo, 
contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 
final, observados os limites previstos no art. 28; IX - data da 
classificação; e X - identificação da autoridade que classificou a 
informação (BRASIL, 2012). 

 

O decreto 7.724 traz o TCI, um mecanismo necessário e inovador na 

legislação sobre acesso, que traz uma maior seriedade e controle ao ato de 

classificação das informações.  

O artigo 34º discorre sobre a criação  da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuições: 

 

                                           I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para 
fins de classificação em qualquer grau de sigilo; II - assessorar a 
autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior 
quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 
informação classificada em qualquer grau de sigilo; III - propor o 
destino final das informações desclassificadas, indicando os 
documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e IV - subsidiar a elaboração do rol 
anual de informações desclassificadas e documentos classificados em 
cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet (BRASIL, 2012). 

 

As comissões permanentes de avaliação de documentos já eram 

previstas para as atividades de gestão de documentos, mas as comissões 

permanentes de avaliação específicas para documentos sigilosos são uma 

novidade. Documentos sigilosos devem ser tratados com cuidado diferenciado 

e atenção constante, para que sua desclassificação seja realizada 

imediatamente sempre que possível. 

A classificação das informações poderá ser reavaliada pela autoridade 

classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, para 
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desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Pode ser feito pedido de 

desclassificação ou reavaliação. Negado o pedido, o requerente poderá 

apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da negativa, ao 

ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá 

no prazo de trinta dias. O artigo 43 afirma que: 

 

O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em 
qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham 
necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as 
normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído 
no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos 
autorizados por lei (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 45º determina que a autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade publique anualmente, até o dia 1° de junho , em sítio na Internet, além 

de manter em meio físico para consulta pública em suas sedes: 

 

I - rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses; II - rol 
das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá 
conter: a) código de indexação de documento; b) categoria na qual se 
enquadra a informação; c) indicação de dispositivo legal que 
fundamenta a classificação; e d) data da produção, data da 
classificação e prazo da classificação; III - relatório estatístico com a 
quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e 
indeferidos; e IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes 
(BRASIL,2012). 

 

Para o controle de todos os órgãos e instituições responsáveis pelo 

acesso a informações públicas, é preciso que os prazos estipulados de 

divulgação ao que se refere o artigo 45° sejam rigo rosamente respeitados. 

Desta forma, é possível a elaboração de relatórios que mostram seus avanços 

e retrocessos. 

O artigo 71 º estabelece que “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” (BRASIL, 2012). Pode ser percebido que a nova legislação 
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privilegia o acesso em detrimento do sigilo, que fica restrito a situações muito 

especiais, e estabelece condições concretas de acesso à informação, além de 

mecanismos para solicitar desclassificação. 

 

4. O serviço de Informação ao cidadão – SIC 

 Para garantir o acesso à informação, a Lei n. 12.527 prevê a criação, em 

todos os órgãos e entidades do poder público, de um Serviço de Informações 

ao Cidadão, que deverá atender e orientar o público quanto ao acesso a 

informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 

unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso. 

Apresentaremos neste capítulo este Serviço e analisaremos seu funcionamento 

nos órgãos e entidades do poder público, com ênfase nos institutos federais de 

ensino superior localizados na cidade do Rio de Janeiro.  

 Como já visto, o decreto n. 7.724, atribui como competências do SIC o 

fornecimento imediato da informação, o registro do pedido de acesso em 

sistema eletrônico específico, com atribuição de número de protocolo, data de 

realização do pedido e, se for o caso, o encaminhamento do pedido recebido e 

registrado à unidade detentora da informação. O artigo 10° do mesmo decreto 

afirma: “o SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e 

aberta ao público” (BRASIL, 2012). Ainda impõe no § 1o  que “nas unidades 

descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento 

e registro dos pedidos de acesso à informação”. No § 2o estabelece:  

 

Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será 
encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao 
requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, 
a partir da qual se inicia o prazo de resposta (BRASIL, 2012). 

 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular um pedido de 

acesso a um Serviço de Informação ao Cidadão, através de um formulário 

padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na Internet e nos 

SICs. Não serão atendidos pedidos considerados genéricos, desproporcionais 

ou desarrazoados ou que exijam qualquer trabalho além da responsabilidade 
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do órgão ou entidade. Existem diversas maneiras de serem feitas solicitações 

de informação a um SIC: buscando/consultando pessoalmente, por 

correspondência física (com custo), por correspondência eletrônica (email), e 

pelo sistema (com aviso por email).  

O sistema que permite que qualquer pessoa encaminhe pedidos de 

acesso a informação para órgãos e entidades do poder executivo federal é 

denominado e-SIC – Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao 

Cidadão. Foi criado para ser um elemento facilitador ao acesso à informação, 

já que gera um número de protocolo que permite o acompanhamento de todo o 

trâmite de cada pedido realizado, além de recursos e reclamações. Pode ser 

acessado pelo portal de Acesso à Informação do Governo Federal, que o 

hospeda, além de estar acessível por meio de link disponível em todas as 

Páginas de Acesso à Informação do Executivo Federal. 

 

Figura 1 – Página inicial do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão 

 
Fonte: Brasil. Governo Federal. 

Figura 2 – Página de registro e monitoramento de pe didos do e-SIC 
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  Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Para melhor compreender o funcionamento dos Serviços de Informação 

ao Cidadão, analisaremos o relatório estatístico de pedidos de acesso à 

informação e solicitantes, o relatório de recursos e reclamações e o relatório de 

recursos à CGU interpostos por e-mail. Esses relatórios foram publicados em 

cumprimento ao artigo 45° do decreto n. 7.724 e tam bém visam atender ao 

disposto no artigo 30, inciso III, da Lei de Acesso à Informação. Os relatórios 

podem ser extraídos para o período desejado pelo usuário (em intervalos 

mensais), limitado a doze meses de consulta. A análise feita nesse trabalho 

corresponde ao período de setembro de 2012 a setembro de 2013, e abrange 

todos os órgãos. Ressalta-se que as informações inseridas estão sempre 

atualizadas, até o dia útil anterior de cada mês que está sendo consultado. 

Primeiramente faremos um estudo dos relatórios gerais, referentes a todos os 

órgãos que publicaram suas informações. 

O relatório estatístico de pedidos e solicitantes esta dividido em cinco 

seções: quantidade de pedidos de acesso à informação, situação e 

características dos pedidos de acesso à informação, resposta aos pedidos de 

acesso à informação, perfil dos solicitantes e informações adicionais para o 

correto entendimento do relatório. 

Acerca da quantidade de pedidos de acesso à informação, o relatório 

apresenta um gráfico com os números de pedidos registrados mensalmente. 
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Nele é possível observar que, no período consultado, abril de 2013 foi o mês 

que apresentou o maior número de pedidos, 8.056, e o mês que apresentou o 

menor número de pedidos foi dezembro de 2012, com 4.769 registros. Nesse 

período de 1 ano, a soma total de pedidos foi a de 92.824. Também é possível 

observar no gráfico a seguir, que janeiro de 2013 foi o mês que apresentou 

maior evolução mensal, e em oposto, o mês de agosto de 2013 mostrou menor 

evolução.  

 

Gráfico 1 – Quantidade de registros de pedidos de a cesso à informação 

registrados por mês 

 
Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

O mesmo relatório também disponibiliza informações sobre a situação 

dos pedidos de acesso à informação: 96.50% respondidos, 2.42% em 

tramitação no prazo e 1.08% em tramitação fora do prazo.  Com relação as 

características dos pedidos, o relatório apresenta um total de 126.593 

perguntas, por  57.274 solicitantes, sendo o maior número de pedidos feitos por 

um solicitante o de 541, e o de solicitantes com um único pedido o de 48.527.  
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É apresentado um “top 10” com os temas das solicitações realizadas. O 

assunto “Economia e Finanças – Finanças” apresenta o maior número de 

pedidos, somando o total de 12.262 registros; “Pessoa, família e sociedade – 

Pessoa” possui o menor número de solicitações, 1.820 pedidos.  

 

Tabela 1 – Tabela dos temas característicos dos ped idos de acesso à informação 

 
Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

O tempo médio para resposta a pedidos de acesso a informação foi 

11,85 dias. Ocorreram 8.043 prorrogações, o que corresponde a 8.66% dos 

pedidos. 

O gráfico a seguir contém o número de pedidos por tipo de resposta, 

podendo-se observar que há um número muito grande de pedidos que não são 

solicitações de informação, situações em que o órgão não tem competência 

para responder e perguntas duplicadas/repetidas, o que mostra o grau de 

desconhecimento do usuário.  
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Gráfico 2 – Pedidos por tipo de resposta 

 
Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

O principal motivo de negativas, que pelo texto legal devem ser 

justificadas, não é o fato das informações serem classificadas como sigilosas, 

mas sim por conterem dados pessoais. A lei n. 12.527 de 2011 fornece um 

tratamento especial a informações pessoais, que segundo o artigo 31º, § 1º: 

“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” (BRASIL, 

2011). O motivo que apresenta menor número de negativas são os pedidos 

desproporcionais ou desarrazoados, também respaldado por lei, adjetivos que 

não têm definição clara, embora existam definições dicionarizadas.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Motivos de negativa de respostas a pedid os de acesso à informação 
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Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

A maioria das respostas é fornecida pelo sistema (com avisos por email), 

47.257, o que corresponde a 50,91% dos casos, por correspondência 

eletrônica, 42.476, (45,76%), 2.301 buscados/consultados pessoalmente 

2,48%). Somente em 790 casos, correspondente a 0,85% dos pedidos, ocorreu 

correspondência física (com custo). 

Acerca do perfil dos solicitantes, 54.736 dos pedidos são realizados por 

pessoas físicas, e 2.538 por pessoas jurídicas, respectivamente, 95,57% e 

4,43% do total das solicitações. O Estado de onde proveem mais pedidos de 

acesso à informação e também que tem maior número de solicitantes foi São 

Paulo; já o que apresentou menor participação no período foi o Acre.  

Segundo o portal do Governo do Estado de São Paulo, São Paulo é o 

Estado mais populoso do Brasil, com mais de 40 milhões de habitantes. O 

Estado é conhecido como a "locomotiva do Brasil", além da grande economia, 

possui índices sociais relativamente bons em comparação ao resto do país, tais 

como o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o segundo 

maior PIB per capita e a quarta menor taxa de analfabetismo entre as unidades 

federativas do Brasil. Já o Estado do Acre, segundo dados do portal de 

informações do Governo do Acre, é um dos estados menos povoados do 

Brasil e foi o último a ser efetivamente povoado. Sua economia repousa na 

exploração de recursos naturais. 
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Tabela 3 – Localização dos solicitantes 

  

 Fonte: Brasil. Governo Federal. 

Quanto aos solicitantes pessoa física, 55,23% são do gênero masculino, 

37,79% do gênero feminino e os 6,99% restantes não informaram. A respeito 
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da escolaridade desses solicitantes, a maioria, 33,75%, possui ensino superior, 

23,42% possui ensino médio e 16,63% não informaram a escolaridade. Em 

seguida, 14.22% possuem pós-graduação, 6.60% possuem 

mestrado/doutorado, 4.54% possuem ensino fundamental e 0,85% não tem 

instrução formal. A tabela a seguir informa a profissão dos solicitantes e o 

número de pedidos a que equivalem, porém, é visto que a maioria desses 

solicitantes não informa sua profissão ou não é possível listá-las na tabela. O 

menor número de pedidos é a de membros de ONGS (organizações não 

governamentais) internacionais. 

 

Tabela 4 – Profissões 

 
                               Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Para finalizar esse relatório, é disponibilizada uma tabela do perfil das 

pessoas jurídicas com seus tipos. As empresas que mais realizaram pedidos 

de acesso à informação são as pequenas e médias empresas, com 37,86% 

dos pedidos. Os órgãos públicos estaduais/DF são as pessoas jurídicas 

listadas que menos realizam pedidos de acesso com um total de 0,67%. 
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O próximo relatório a ser analisado é o de recursos e reclamações, 

dividido em: quadro geral dos recursos, recursos à autoridade superior, 

recursos à autoridade máxima do órgão ou entidade, recursos à Controladoria 

Geral da União e reclamações. O Portal oferece também informações 

adicionais para o correto entendimento do relatório. O período analisado é o 

mesmo, setembro de 2012 a setembro de 2013. Do total de pedidos de acesso 

à informação, 6.74% dos pedidos recebidos geraram recursos aos chefes 

hierárquicos (6.040). O gráfico a seguir representa os pedidos deferidos, 

indeferidos, sem conhecimento, parcialmente deferidos e com perda de objeto.  

 

Gráfico 3 – Recursos ao chefe hierárquico respondid os 

 
                                     Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Informações incompletas e não correspondentes às solicitadas são os 

principais motivos para interposição de recursos. Também é importante 

salientar que os servidores responsáveis pelo fornecimento da informação 

devem analisar e interpretar os pedidos com o máximo de atenção, oferecendo 

o maior número de dados possíveis para responder as solicitações, porém de 

maneira clara e objetiva, além de quando a informação não puder ser 

disponibilizada pelo órgão, informarem onde pode ser encontrada, assim não 

sendo necessário o recurso. 

 

 

Tabela 5 – Motivos para interposição de recursos 
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                    Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Do total de pedidos de acesso à informação, 2,14% dos pedidos 

recebidos geraram recursos à autoridade máxima e 31,84% de recursos ao 

chefe superior também geraram recursos à autoridade máxima, totalizando 

1923 no período. A maioria deles foi indeferida.   

 

Gráfico 4 – Recursos à autoridade máxima respondido s 

 
                        Fonte: Brasil. Governo Federal. 
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A tabela a seguir mostra os motivos de interposição de recursos à 

autoridade máxima, principalmente por serem informações incompletas e não 

correspondentes às solicitadas. 

 

Tabela 6 – Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima 

 
       Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Do total de pedidos de acesso à informação, 14,55% de recursos ao 

chefe hierárquico, 45,71% de recursos a autoridade máxima e 0,98% dos 

pedidos respondidos geraram recursos à CGU. Foram recebidos 879 recursos 

no período.  

Gráfico 5 – Recursos à CGU respondidos 

 
                    Fonte: Brasil. Governo Federal. 
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A seguir, os motivos de pedidos interpostos à CGU. 

 

Tabela 7 – Motivos para interposições de recursos à  CGU 

 
                 Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

O total de reclamações do período foi o de 427, o que significa que 

0,46% dos pedidos geraram reclamações, das quais 78,22% foram 

respondidas e 21,78% não foram ou encontram-se em tramitação;  33,72% das 

reclamações geraram recursos.  

Sobre o relatório estatístico de recursos à CGU interposto por e-mail, a 

tabela abaixo apresenta o número de recursos recebidos por e-mail pelos 

órgãos entre maio e julho de 2012. É possível observar que o subtotal é o de 

146 e o órgão que apresentam os maiores números de recursos foram o 

Comando da Aeronáutica – COMAER e o Comando do Exército – CEX.   

 

 

 



 

55 

 

Tabela 8 – Número de recursos à CGU recebidos por e -mail 

 
     Fonte: Brasil. Governo Federal. 
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5. IFES da cidade do Rio de Janeiro 

 

Faremos uma análise mais profunda sobre os Serviços de Informação 

ao Cidadão de quatro institutos federais de ensino superior localizados na 

cidade do Rio de Janeiro, de forma a se ter mais dados para a análise do caso 

da Universidade Federal Fluminense. O período será o mesmo, de setembro 

de 2012 a setembro de 2013. As instituições são: Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), Centro Federal 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) e Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). 

 

5.1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

De início, é possível observar que a universidade encontra-se na 

listagem dos SIC’s da página do Governo e com as informações completas 

quanto a endereço, telefone, responsável e e-mail.  

Observa-se que o total de pedidos foi 256, com uma média mensal de 

19,69, conforme pode ser visto a seguir. É possível notar que agosto registrou 

mais pedidos (31) e janeiro o menor (6). A análise da evolução mensal desses 

pedidos demonstra um considerável declínio nos meses de dezembro e janeiro, 

e uma retomada em fevereiro.  

 

Gráfico 6 – Quantidade de pedidos registros por mês  - UFRJ 

 
                                Fonte: Brasil. Governo Federal. 
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Tabela 9 – Evolução mensal de pedidos de acesso - U FRJ 

 
                               Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Sobre situação e características dos pedidos de acesso à informação, 

255 (99,61%) foram respondidos e um (0,39%) está “em tramitação no prazo”.  

O total de perguntas foi de 326, com a média de 1,32 perguntas por 

pedido, um total de solicitantes de 215, sendo sete o maior número de pedidos 

feitos por um solicitante e 192 solicitantes com um único pedido.  

A tabela mostra o “top 10” dos temas das solicitações, a grande maioria 

(245 pedidos) relativa à temática “Educação – Educação Superior”.  

 

Tabela 10 – Temas das solicitações da UFRJ (Top 10)  

 
                               Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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O tempo médio para resposta foi o de 8,99 dias, ocorrendo 22 

prorrogações (8,59% dos pedidos).  

O gráfico permite observar os pedidos por tipo de resposta, onde 

aparece novamente a situação onde o órgão não tem competência para 

responder sobre o assunto como principal motivo de não atendimento a 

solicitação. Nos motivos de negativa de respostas (sete casos), seis foram por  

problemas com a própria solicitação, e apenas um negado por ser tratar de 

informação sigilosa.  

 

Gráfico 8 – Pedidos por tipo de resposta - UFRJ 

 
             Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Sobre os meios de envio de resposta, há predominância (129, o que 

corresponde a 50.39% dos pedidos) nas solicitações feitas pelo sistema (com 

aviso por email), seguido pela correspondência eletrônica (email), num total de 

117 (45.70% dos pedidos), oito (3,13% dos pedidos) foram 

buscadas/consultadas pessoalmente; e duas (0,78% dos pedidos) foram 

solicitadas por correspondência física, o que implicou em custo para os 

solicitantes.  

Sobre o perfil dos solicitantes, preponderam as pessoas físicas (213, 

99,07% do total) e pessoas jurídicas são apenas duas (0,93%). Sobre o 

gênero, 55,40% dos solicitantes de pessoas físicas são homens, 38,03% são 

mulheres e 6,47% não informaram. Quanto às pessoas físicas, 50,00% são 

órgãos públicos federais e 50,00% escritórios de advocacia.  
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A localização predominante dos solicitantes é de o estado do Rio de 

Janeiro. A escolaridade das pessoas físicas com ensino superior encontra-se 

no topo e a grande maioria é de estudantes. 

 

Tabela 12 – Localização dos solicitantes - UFRJ 

 
         Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Tabela 13 – Escolaridade dos solicitantes pessoa fí sica – UFRJ 

 

                                            Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Tabela 14 – Profissão dos solicitantes pessoa físic a – UFRJ 

 

                                          Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

 Com a análise do relatório de recursos e reclamações, é visto que dos 

256 pedidos, 20 foram a recurso do chefe hierárquico, dois à autoridade 

máxima e um á CGU. 

 

5.2 Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

 

 De início, é possível observar que a universidade encontra-se na 

listagem dos SICs da página do Governo com as informações incompletas, 

constando apenas: telefone, endereço e link para página do SIC. 

O total de pedidos foi 108, com média mensal de 8,31. Novembro obteve 

o maior número de pedidos, o de 17. Em oposto, setembro de 2012, janeiro e 

fevereiro são os meses que menos receberam pedidos, três cada um.  A tabela 

de evolução mensal mostra março com a maior evolução e agosto com a 

menor. 
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Gráfico 9 – Quantidade de pedidos registros por mês  – UNIRIO 

 

                 Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 15 – Evolução mensal de pedidos de acesso - UNIRIO 

 

                  Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Sobre situação e características dos pedidos de acesso à informação, o 

total de pedidos respondidos foi o de 107 (99,07%) e apenas um (0,93%) 

estava em tramitação no prazo.  

Acerca das características, o total de perguntas foi o de 181, com 1,72 

perguntas por pedido, um total de 88 solicitantes, sendo o maior número de 

pedidos feitos por um solicitante o de três, enquanto 74 solicitantes fizeram um 

único pedido.  

Predomina o assunto “Educação – Educação Superior”, com 85 pedidos, 

seguido pelo número muito menor de treze relativos à “Educação – 

Profissionais da educação”. 

 

Tabela 16 – Temas das solicitações da UNIRIO (Top 1 0) 

 

 Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

O tempo médio de respostas aos pedidos de acesso á informação foi o 

de 12,34 dias, ocorrendo dez prorrogações (9,26% dos pedidos).  

Observa-se que as ocorrências órgão sem competência para responder 

sobre o assunto, acesso parcialmente concedido e acesso negado estão em 

número muito próximos, prevalecendo nesse caso o sigilo. As justificativas para 

as negativas das respostas são: dados pessoais para três, pedido 
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incompreensível para duas, informação sigilosa de acordo com a legislação 

específica para uma e processo decisório em curso para uma. 

 

Gráfico 10 – Pedidos por tipo de resposta – UNIRIO 

 

Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

  

O meio de envio de resposta mais solicitado é a correspondência 

eletrônica (email), o que equivale a 58,33% dos pedidos; 44 foram feitos pelo 

sistema (com avisos por email), o que corresponde a 40,74% dos pedidos, e 

apenas uma foi buscada/consultada pessoalmente (0,93% dos pedidos). 

É visto que 87 solicitantes são pessoas físicas e apenas um é pessoa 

jurídica (empresa de grande porte). . Sobre o gênero, 47,13% dos solicitantes 

de pessoas físicas são homens, já 45,98% são mulheres e 6,90% não 

informaram.  

Novamente a localização predominante dos solicitantes é o estado do 

Rio de Janeiro e a escolaridade predominante é o ensino superior. Sobre as 

profissões, a maioria é de estudantes, seguidos pelos servidores públicos 

federais. 
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Tabela 17 – Localização dos solicitantes – UNIRIO 

 

    Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 18 – Escolaridade dos solicitantes pessoa fí sica – UNIRIO 

 

                                              Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Tabela 19 – Profissão dos solicitantes pessoa físic a – UNIRIO 

 

                     Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

  

Com a análise do relatório de recursos e reclamações, é visto que dos 

108 pedidos, nove foram a recursos do chefe hierárquico, três à autoridade 

máxima e três à CGU. 

 

5.3 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Su ckow da Fonseca 

(CEFET/RJ) 

 

 A universidade encontra-se na listagem dos SIC’s da página do Governo 

sem nenhuma informação.  

O total de pedidos de acesso foi de 127, com uma média mensal de 

9,77. É possível notar que setembro de 2012 registrou mais pedidos, com 33, 

um grande diferencial com relação aos outros meses e evolução mensal de 

72,73%. Já o mês que menos evoluiu foi o de março, como mostra a tabela 

abaixo. Outubro registrou o menor número, com somente 4. 
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Gráfico 12 – Quantidade de pedidos registrados por mês – CEFET/RJ 

 

               Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 20 – Evolução mensal de pedidos de acesso – CEFET/RJ 

 

             Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Todos os 127 pedidos de acesso à informação foram respondidos. 

O total de perguntas foi o de 146, com a média de 1,16 perguntas por 

pedido, noventa solicitantes, sendo o maior número de pedidos feitos por um 

solicitante o de trinta e 83 solicitantes fizeram um único pedido.  

A maior parte das solicitações é relativa à “Educação – Gestão Escolar” 

– 88 pedidos (69.29% dos casos). 

 

Tabela 21 – Temas das solicitações CEFET/RJ (Top 10 ) 

 
      Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

O tempo médio de respostas foi o de 9,45 dias, ocorrendo três casos de 

prorrogação (2.36% dos pedidos).  

O gráfico a seguir mostra os pedidos por tipo de resposta. Ocorreu uma 

única negativa de acesso, por ser informação sigilosa de acordo com a 

legislação específica; a grande maioria das negativas se deu por órgão não 

competente para responder sobre o assunto (26 respostas), e informação 

inexistente (17 respostas). 
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Gráfico 13 – Pedidos por tipo de resposta – CEFET/R J 

 

   Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Quanto aos meios de envio de resposta, 92 foram pelo sistema (com 

aviso por email (72,44% dos pedidos); 32 por correspondência eletrônica 

(email) (25,20%) e três por correspondência física (com custo, 2,36%).  

A respeito do perfil dos solicitantes, 89 são pessoas físicas e apenas um 

é pessoa jurídica (empresa PME). Sobre o gênero, 55,06% dos solicitantes de 

pessoas físicas são homens, 41,57% são mulheres e 3,37% não informaram.  

A localização dos solicitantes predomina, mais uma vez, no estado do 

Rio de Janeiro, porém, a escolaridade das pessoas físicas tem o ensino médio 

no topo. Profissionalmente, a maioria dos solicitantes é de empregados do 

setor privado. 
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Tabela 22 – Localização dos solicitantes – CEFET/RJ  

 

Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 23 – Escolaridade dos solicitantes pessoa fí sica – CEFET/RJ 

 

                                           Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Tabela 24 – Profissão dos solicitantes pessoa físic a – CEFET/RJ 

 

                  Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Quanto ao relatório de recursos e reclamações, dos 127 pedidos, 39 

foram a recursos do chefe hierárquico, trinta à autoridade máxima e 26 à CGU. 

 

5.4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnol ogia do Rio de Janeiro 

– IFRJ 

 

Essa instituição encontra-se na listagem dos SIC’s da página do 

Governo com informações imcompletas, constando apenas: endereço, email, e 

link para a página do SIC. 

O total de pedidos foi o de 87, com uma média mensal de 6,69. O mês 

que mais recebeu pedidos foi maio, com doze pedidos, seguido por fevereiro, 

agosto e setembro de 2012, com uma mínima diferença, todos com 11 pedidos 

cada. Na tabela abaixo é evidente a maior evolução mensal no mês de janeiro, 

com 66,67%, já a menor foi em novembro, com 83.33%, quando ocorreu 

apenas um registro. 
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Gráfico 14 – Quantidade de pedidos registrados por mês – IFRJ 

 

                    Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 25 – Evolução mensal de pedidos de acesso – IFRJ 

 

                         Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Todos os 87 pedidos de acesso á informação foram respondidos.  

O total de perguntas foi o de 129, com 1,48 perguntas por pedido, um 

total de 73 solicitantes, sendo sete o maior número de pedidos feitos por um 

solicitante e 65 solicitantes com um único pedido.  

Essa instituição possui temas de solicitações em evidência variados. O 

assunto mais procurado foi “Educação – Assistência ao estudante” (41 

pedidos), seguido de “Ciência, Informação e Comunicação - Informação - 

Gestão, preservação e acesso” (39 pedidos).  

 

Tabela 26 – Temas das solicitações – IFRJ 

 

Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Sobre as respostas aos pedidos de acesso á informação, o tempo médio 

foi o de 9,87 dias, não ocorrendo casos de prorrogação. 

 Foram concedidos 78 acessos, um número que pode ser considerado 

como referência de bom atendimento. Apenas nove respostas se dividiram, em 

número iguais, entre órgão sem competência para responder sobre o assunto, 

informações inexistentes e acesso parcialmente concedido. Percebe-se que 

entre todos os órgãos analisados, esse é o único que não apresenta nenhum 

acesso negado, nenhuma pergunta duplicada/repetida e nenhum que não se 

tratasse de solicitação de informação. Nesse caso, é evidente que a regra de 

sigilo como exceção prevalece. 
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Gráfico 15 – Pedidos por tipo de resposta – IFRJ 

 
Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Pelo sistema (com aviso por email), foram realizadas 53 solicitações 

(60,92% dos pedidos); 31 por correspondência eletrônica (email), (35,63%) e 

três foram buscadas/consultadas pessoalmente (3,45%).  

Todos os 73 solicitantes são pessoas físicas, sendo 47,95% mulheres, 

46,58% homens e 5,48% não informaram. A maioria dos solicitantes é do Rio 

de Janeiro, com ensino superior e são servidores públicos federais. 

 

Tabela 27 – Localização dos solicitantes – IFRJ 

 
    Fonte: BRASIL. Governo Federal. 
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Tabela 28 – Escolaridade dos solicitantes pessoa fí sica – IFRJ  

 

                                        Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Tabela 29 – Profissão dos solicitantes pessoa físic a – IFRJ 

 

                              Fonte: BRASIL. Governo Federal. 

 

Dos 87 pedidos, dezesseis recorreram ao chefe hierárquico, cinco à 

autoridade máxima e quatro à CGU. 
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5.5 Síntese das Universidades 

 

Comparando-se as quatro universidades, é visto que a UFRJ obteve o 

maior número de pedidos de acessos, enquanto o IFRJ obteve o menor. 

Todas as universidades atenderam seus pedidos dentro do prazo 

estipulado por lei, porém, a UFRJ foi a que realizou esses atendimentos mais 

rapidamente, servindo como referência.  

É possível observar que três das quatro universidades revelaram como 

meses que menos obtiveram pedidos de acessos, meses de férias (janeiro e 

novembro) – apenas o CEFET mostrou outubro como mês de menor número 

de solicitações. Os meses de maior número de solicitações foram variados em 

cada instituição, o que pode apontar razões específicas e diversar para esse 

fenômeno. 

Todos os assuntos que encontram-se no topo do “top 10” respondidos, 

falam sobre educação.  

Predomina como meio de envio de respostas a encaminhada pelo 

sistema (com por aviso por email). Apenas a UNIRIO teve as respostas 

encaminhadas diretamente por email como destaque. 

Todas as universidades apresentaram solicitantes pessoas físicas em 

grande evidência. 

O ensino superior é outra questão em destaque, já que encontra-se 

como grande maioria, estando apenas o CEFET com o ensino médio 

dominando a escolaridade.  

No tocante ao gênero, há prevalência do masculino em três das quatro 

universidades, apenas o IFRJ foi mais procurado por mulheres. 

Sem nenhuma exceção, a maioria dos solicitantes em todas as 

instituições é do estado do Rio de Janeiro.  

O IFRJ foi a única universidade que não apresentou nenhuma negativa 

de acesso e todas as universidades tiveram recursos enviados a CGU. 

 

6. O Serviço de Informação ao Cidadão na Universida de Federal 

Fluminense 
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 Neste capítulo apresentaremos o principal foco deste trabalho: a análise 

abrangente e detalhada do SIC da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

desde a sua implementação até a apresentação de seu funcionamento 

atualmente e seus principais resultados. Analisaremos esse serviço através 

dos relatórios publicados no site do governo eletrônico e também de uma 

entrevista feita com Leonora Grippi Mendes, ouvidora-geral da UFF e uma das 

principais responsáveis pelo SIC da universidade. 

 A UFF foi fundada oficialmente em 18 de dezembro de 1960 e hoje é 

considerada um dos principais centros de excelência no Brasil, entre as 23 

melhores universidades da América Latina, segundo avaliação publicada pelo 

"Webometrics Ranking of World Universities" em 2009, iniciativa do “Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC), da Espanha. 

De acordo com o Censo da Educação Superior 2009, realizado pelo 

Ministério da Educação, a UFF passou a ser, em número de matrículas 

presenciais de ensino de graduação, a décima sexta maior universidade, a 

sexta maior universidade pública e a terceira maior federal do país. Atualmente, 

a universidade possui mais de 130 cursos de graduação, 163 Lato Sensu, treze 

mestrados profissionais, 54 mestrados Stricto Sensu, 31 doutorados Stricto 

Sensu e mais de 30.000 alunos matriculados (UFF, 2012). Com sede 

localizada em Niterói, também possui campus em Rio das Ostras, Macaé, Volta 

Redonda, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Santo 

Antônio de Pádua. 

 O Serviço de informação da UFF é geral, ou seja, responsável não só 

pelo atendimento no campus de Niterói, mas também por todos os outros. 

Como já visto, a LAI foi sancionada em novembro de 2011 e, segundo Leonora 

Mendes, a UFF recebeu através da CGU, coordenadas para a implementação 

da LAI e criação do SIC na segunda quinzena de março de 2012, com data 

limite para aplicação total em 16 de maio de 2012, aproximadamente dois 

meses depois. O procedimento desenvolvido pela CGU foi a elaboração de um 

cronograma, onde a UFF e todos os outros órgãos deveriam cumprir metas, 

tais como: disponibilização de local apropriado, criação de propaganda, 

designação de responsáveis, envio de portarias, nomeação de grupos de 

trabalho e de funcionários que deveriam ir até Brasília receber treinamento 

sobre a LAI e o SIC. A Casa Civil da Presidência da República geriu todo o 
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processo de implementação da LAI no país, fornecendo suporte quando 

necessário. Caso o órgão ou instituição não cumprisse alguma das metas 

impostas, a situação era exposta via internet, o que não ocorreu com a UFF. 

Na UFF, o SIC ficou agregado à Ouvidoria, que também é um órgão 

recente na instituição, composto por três funcionários. É necessário salientar 

que embora funcione agregado á Ouvidoria, o SIC é um setor diferente, já que 

funciona como pronto atendimento, respondendo a solicitações que são 

encontradas geralmente em documentos, enquanto a Ouvidoria trabalha com 

mediação de conflitos. 

Na UFF, a autoridade responsável pela implementação da Lei nº 12.527, 

designada pelo reitor, é o professor José Marcio Lima. Um grupo de trabalho foi 

designado para planejar e coordenar a execução, formado por servidores do 

Gabinete do Reitor, da Ouvidoria e das superintendências de Comunicação 

Social (SCS), Documentação (SDC) e Tecnologia da Informação (STI) e 

presidido pela já citada ouvidora-geral Leonora Mendes.  

Sobre os critérios para designação do responsável pelo SIC, foi 

explicado que o professor José Márcio é um pesquisador institucional da 

Universidade, referência na área de Informática e que já trabalha com o 

fornecimento de dados para as bases da universidade. Além disso, era 

necessário que esse responsável tivesse amplo conhecimento da 

Universidade, funcionamento dos seus setores, responsabilidade e 

credibilidade junto à Instituição. Hoje, a equipe do SIC é composta por três 

pessoas: o principal responsável, professor José Marcio, também como 

responsável Leonora Mendes e uma auxiliar, que é a secretária Maria Eid. Até 

o momento, as demandas não exigem um número maior de funcionários e não 

houve alteração no quadro de pessoal. Pode-se afirmar que , na maior parte do 

tempo, numa semana, o SIC é acionado de uma a duas vezes, diferente da 

Ouvidoria, que já teve,  em até um dia, cinquenta demandas. 

Sobre os desafios para a implementação no SIC, a UFF apontou a 

questão do espaço físico, já que é exigido um local apropriado, somente para 

comportá-lo, que fosse visível, não possuísse escadas, pudesse expor banners 

e cartilhas. A Universidade não enfrentou grandes problemas, como por 

exemplo, falta de pessoal, já que sua demanda não é considerada alta ,embora 

precisasse dispor funcionários especializados, que fossem capazes de 
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trabalhar com documentos sigilosos, entre outras especificidades. Porém, os 

responsáveis pelo SIC da UFF acreditam que o maior desafio seja tornar a 

informação disponível para que seja fornecida rapidamente quando solicitada. 

Leonora Mendes salientou o fato do SIC ser uma novidade – por essa 

razão, não houve como saber o que realmente seria exigido, poderiam surgir 

muitas demandas presenciais, com pessoas formalizando seus pedidos através 

de formulários em suporte físico, ou poderiam surgir demandas apenas pelo 

sistema. O resultado foi o recebimento de apenas uma solicitação presencial. 

Apesar disso, salienta que estão disponíveis também para esse tipo de acesso, 

em cumprimento a LAI, mas deixam claro que a própria lei faculta a cobrança  

existindo uma Guia de Recolhimento da União específica para o SIC, que 

define o valor dessas cobranças. 

Através da análise do relatório de pedidos de acesso à informação e 

solicitantes, é possível observar que no período de outubro de 2012 a outubro 

de 2013, a UFF recebeu o total de 144 pedidos de acesso, com média mensal 

de 11,08. É notória a baixa no mês de dezembro, a possível razão é por ser um 

mês de férias. Os outros meses podem ser considerados estáveis, e a 

evolução mensal dos pedidos não sofreu grandes oscilações.  

 

Gráfico 16 – Quantidade de pedidos registrados por mês na UFF 

 
       Fonte: Brasil. Governo Federal. 
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Tabela 30 – Evolução mensal do número de pedidos de  acesso à informação na 

UFF 

 

             Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Do total de pedidos, 141 foram respondidos um encontra-se em 

tramitação fora do prazo e dois em tramitação no prazo. 

Foram feitas o total de 264 perguntas, por 124 solicitantes, sendo 1,87 

perguntas por pedido, cinco o maior número de pedidos feitos por um 

solicitante e 111 solicitantes com um único pedido. O tempo médio de 

respostas da universidade é o de 11,22 dias, com onze prorrogações, o que 

equivale a 7,64% dos pedidos. Leonora Mendes considera o tempo para 

responder as solicitações suficiente. Ela afirma que quando precisam de dados 

de outros setores para responder as solicitações, exigem retorno no prazo de 

15 dias, para que tenham ainda cinco dias e assim não ultrapassar o prazo. 

A respeito dos temas das solicitações, pode ser visto que a grande 

maioria é sobre “Educação – Educação Superior”.  
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Tabela 31 – Tema das solicitações (top 10) UFF 

 
Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

O SIC da UFF apresentou apenas uma negativa de acesso e dez 

acessos parcialmente concedidos. A responsável pelo serviço salienta que 

sempre procuram cumprir a regra de que o sigilo é a exceção. O maior 

problema, segundo Leonora, é o de que as pessoas por vezes tem dificuldade 

para explicar o que realmente querem, e realizam pedidos que poderiam ser 

concedidos facilmente em outros setores. Como prova disso, a Universidade 

possui oito pedidos em que o órgão não tem competência para responder 

sobre o assunto, quatro com informação inexistente e uma pergunta 

duplicada/repetida. Leonora afirma que quando o solicitante não fica satisfeito 

com a resposta de sua pergunta, é acionado um recurso, que depois de aberto, 

recebe uma nova pergunta que não foi solicitada anteriormente. Assim, o SIC, 

por vezes, pede que seja aberta uma nova solicitação, e por esse motivo, um 

novo recurso e mais grave, é aberto. Já houve um caso em que foi 

determinada a desclassificação de documentos pela CGU e outros em que a 

Universidade conseguiu provar que cumpriu suas obrigações e que apesar 

disso não pôde atender ao pedido. A UFF teve cinco recursos enviados à CGU, 
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sete à autoridade máxima e dezoito ao chefe hierárquico, de seu total de 144 

solicitações. A única negativa de acesso teve como motivo pedido 

desproporcional ou desarrazoado. Leonora também diz que há dificuldade das 

pessoas entenderem que obtiveram um acesso parcial, e também há falta 

objetividade nas perguntas. 

 

Gráfico 17 – Pedidos por tipo de resposta UFF 

 
                Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Sobre os meios de envio, a UFF teve apenas uma consulta presencial 

(0,69%), sendo praticamente todas as respostas enviadas por correspondência 

eletrônica (email) (50%) e pelo sistema (com avisos por email, 48%). Também 

existiu uma solicitação enviada por correspondência física (com custo). 

 Dos solicitantes, 123 são pessoas físicas (99,19%) e apenas um pessoa 

jurídica. Predomina, entre as das pessoas físicas, o gênero masculino 

(50,41%), 43.90% são do gênero feminino e 5,69% não informaram. A respeito 

da escolaridade dessas pessoas físicas, é visto que a maioria possui ensino 

superior (36,59% do total), logo após vem os que possuem mestrado ou 

doutorado (21,95%), pós-graduação (17,89%), ensino médio (17,07%) e 6,50% 

não informaram. Acerca das profissões desses solicitantes, observa-se que a 

grande maioria é servidor público federal e estudante. Sobre a única pessoa 

jurídica, ela é caracterizada como empresa de grande porte (100%). A 

concentração da localização dos solicitantes está no próprio estado do Rio de 

Janeiro, seguido de longe pelo Distrito Federal.   
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Tabela 32 – Profissões dos solicitantes da UFF 

 
                            Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Tabela 33 – Localização dos solicitantes da UFF  

 
           Fonte: Brasil. Governo Federal. 

 

Com o objetivo de relacionar Arquivologia com o trabalho do SIC, foi 

visto que o serviço não possui um arquivo próprio, já que todos os seus dados 
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estão informatizados e podem ser encontrados em bases de dados ou em seu 

sistema eletrônico. Até mesmo certas respostas foram enviadas diretamente 

através de links. Porém, algumas solicitações foram direcionadas ao arquivo 

próprio da UFF, em cumprimento a LAI, artigo 11, § 1°, inciso lll, que afirma que 

no caso do órgão nos dispor na informação solicitada e se for de seu 

conhecimento onde poderá ser encontrada, deverá indicar o órgão ou entidade 

que a possui, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 

cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. O SIC 

trabalha com informações recentes, arquivos correntes, por isso, quando um 

solicitante necessita de informações mais antigas, como, por exemplo, ligadas 

à criação da instituição e sua história, presentes em documentos microfilmados 

ou dados não informatizados por pertencerem a épocas em que isso ainda não 

era possível, o arquivo é acionado para realizar este tipo de pesquisa, pois é 

local responsável pelo armazenamento desses documentos, entre outros, 

preservando a memória da instituição. 

Também por essa razão, ainda não é feita a gestão de documentos 

dentro do SIC, porém, os responsáveis informaram que na UFF a gestão é 

coordenada  pela Superintendência de Documentação, Arquivos e Bibliotecas, 

que realiza um trabalho sério, organizado e eficiente, com todos os 

procedimentos necessários, e também pode atender a demandas surgidas. 

O Serviço de Informação ao Cidadão funciona como gestor de pedidos e 

mediador da informação. Na página da internet da Universidade, encontra-se o 

ícone do SIC e a aba de acesso á informação, direcionando para os 

procedimentos necessários. O SIC consegue cumprir com o seu papel de 

promover a transparência, e funciona hoje de forma tranquila, no 3° andar do 

prédio da Reitoria, sendo capaz de atender as suas demandas.  
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Figura 3 - Página na internet do SIC da UFF 

 
Brasil, Universidade Federal Fluminense. 

 

7. Conclusão 

O Brasil já possuía leis que tratavam sobre acesso à informação, porém, 

somente em 2011, é que foi promulgada uma lei que trata especificamente do 

assunto, fornecendo meios para a efetivação do acesso e solucionando 

problemas e falhas anteriores. Também muito recentemente, em 2012, é que 

foi publicado o decreto n° 7.724, regulamentando a Lei de acesso. 

A maioria dos desafios impostos pela nova legislação estão sendo 

alcançados e tem havido investimento para a boa execução da lei, porém, o 

número de solicitações ainda é baixo, já que muitas pessoas não possuem 

conhecimento do grande número de benefícios que podem alcançados por 

meio de seu uso. Contudo, essa situação pode mudar, considerando o fato da 

Lei de acesso ser recente. Se isso ocorrer, quanto maior for essa demanda, 

também serão maiores os desafios a serem alcançados, o que sinaliza para a 

necessidade de preparação e também precaução.  

Os profissionais da informação têm um papel muito importante no 

trabalho relacionado ao acesso, principalmente por lidarem com documentos 

sigilosos, possuírem o papel de direcionar a vista da prestação de contas do 
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país e deverem tratar os solicitantes de forma justa e equânime. É fundamental 

a atualização e adequação constante nos serviços de informação ao cidadão e 

os profissionais da informação são importantes atores também nessa questão.  

Vale ressaltar a importância da existência de um órgão de controle, 

neste caso a Controladoria Geral da União, com a responsabilidade de 

acompanhar o processo e evitar desvios na resposta às questões feitas pela 

sociedade ao Governo.  

No SIC da UFF, assim como nos serviços das outras universidades 

analisadas, não foram encontrados grandes problemas no tocante ao prazo 

estipulado por lei para o atendimento das solicitações, por essa razão, esse 

prazo é visto como suficiente. Todos os SIC’s também apresentam em suas 

análises mensais, números de pedidos constantes, sem grandes variações, e 

poucas negativas por questão de sigilo ou dados pessoais, prevalecendo a 

regra do sigilo como exceção.  

Por outro lado, é evidente o despreparo do cidadão no uso do SIC, já 

que todos apresentam problemas nas solicitações, como perguntas duplicadas, 

pedidos que não são solicitações de informação e solicitações encaminhadas 

equivocadamente a esses serviços.  

Ainda não há procedimentos como, por exemplo, gestão de perguntas e 

classificação de documentos, porém, ressalta-se a importância dessas ações e 

do apoio dos arquivos e órgãos detentores de documentos que podem servir 

para o atendimento a pesquisas e o envio de respostas as solicitações, 

trabalhando em paralelo com os SIC’s. É lógico que isso se tornará necessário 

juntamente com o possível crescimento das demandas.  

O fato do órgão não gerir suas perguntas e não as ter no seu arquivo, 

faz com que o SIC não integre o fundo da própria instituição. É importante 

destacar que esse serviço é fundamental para a administração e futuramente 

poderá constituir também sua memória e história, podendo adquirir valor de 

prova, por exemplo. Por essas razões, as informações do SIC devem fazer 

parte da documentação que integra o arquivo. 

Do ponto de vista da recuperação da informação, os descritores 

responsáveis por recuperar as temáticas são muito gerais. Dessa forma, os 

temas das solicitações são apresentados apenas superficialmente, não sendo 
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possível identificar perguntas específicas que foram feitas aos SIC’s. Nesse 

caso, a transparência não é atingida plenamente.  

Sobre o perfil dos solicitantes, foi observado que na UFF e também nas 

outras universidades estudadas, a grande maioria deles é oriunda do próprio 

estado onde o SIC também está localizado, nesses casos, no Rio de Janeiro. É 

evidente que a predominância sempre será essa, porém, os números de 

pedidos de outros estados, se comparados, tornam-se irrelevantes. Foi 

possível constatar que a forma de envio preponderante as respostas das 

solicitações são pelo sistema ou email, e quase nunca as solicitações 

acontecem fisicamente. Por essa razão, é importante observar se o SIC de um 

órgão ou instituição serve a todo país, não somente a pessoas de alguma 

forma ligadas a ele.  

Ora, isso também pode ser comprovado através das profissões desses 

solicitantes – a grande maioria, em todas as universidades analisadas, são 

estudantes ou servidores públicos federais.  

Também foi comprovado que no tocante a escolaridade dos solicitantes, 

prevalece o ensino superior. Dessa maneira, é visto que os usuários do SIC 

são pessoas que já possuem certo entendimento sobre seus direitos, deveres e 

leis em sua totalidade. Isso confirma a necessidade da Lei de acesso e os 

SIC’s serem divulgados e melhor entendidos por outros tipos de cidadãos.  

A maioria dos solicitantes em todas as universidades são pessoas 

físicas, de sexo masculino. O número de pessoas jurídicas que fazem 

solicitações é muito pequeno, o que deixa claro que os benefícios que a Lei de 

acesso também pode trazer a esse tipo de solicitante ainda não são bem 

compreendidos. 

Grande parte dos recursos interpostos ao órgão, autoridade máxima e a 

CGU, alegam o recebimento de informações incompletas. Esse dado é 

referente a síntese de todos os órgãos. Como explicado na entrevista realizada 

com a responsável pelo SIC da UFF, o motivo atribuído a esse fato é a falta de 

compreensão de como fazer o uso do SIC e como identificar a resposta sua 

própria solicitação. Parece existir uma dificuldade dos solicitantes em elaborar 

as perguntas, que quando chegam são consideradas incompletas. A 

insatisfação com a resposta gera recursos, e neles, indevidamente, são feitas 
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novas perguntas, que deveriam ser solicitações realizadas não em recursos, 

mas sim em novas solicitações abertas. 

Embora haja problemas a serem solucionados, no geral, o 

funcionamento dos SIC’s é visto satisfatoriamente. Pode-se afirmar que este é 

apenas o começo de um longo caminho a ser fortalecido e avaliado, e embora 

seja também mais um passo da trajetória sobre acesso à informação, 

transparência e democracia em nosso país, é, até o momento, a mais 

importante conquista nesse processo. 

 

8. Referências 

 

ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância). Artigo 19. Acesso à 

informação e controle social das políticas públicas. Brasília: ANDI/artigo 19, 

2009. 

 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio 

de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 

 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: Tratamento Documental. 

Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. 

 

BRASIL. Controladoria Geral da União. Seminário apresenta implementação do 

acesso à informação em outros países. 07/07/2011. Disponível 

em:<http://www.cgu.gov.br/imprensa/Noticias/2011/noticia11911.asp>. Acesso 

em 20 de julho de 2013. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br.ccivil 

03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 12 de julho de 2013. 

 

BRASIL. Decreto n.4.073, de 3 de janeiro de 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4073.htm> Acesso em 6 de 

agosto de 2013. 



 

88 

 

BRASIL. Decreto n.4.553, de 27 de dezembro de 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4553.htm#art69>.  Acesso 

em 6 de agosto de 2013. 

BRASIL. Decreto n.5482, de 30 de junho de 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-006/2005/Decreto/D5482.htm>. 

Acesso em 6 de agosto de 2013. 

BRASIL. Decreto n.6.932, de 11 de agosto de 2009. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6932.htm> 

Acesso em 6 de agosto de 2013. 

BRASIL. Decreto n.7.724, de 16 de maio de 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm> 

Acesso em 6 de agosto de 2013. 

BRASIL. Decreto n.7.845, de 14 de novembro de 2012. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm> 

Acesso em 6 de agosto de 2013. 

BRASIL. Lei n.8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm> Acesso em 6 de 

agosto de 2013. 

BRASIL. Lei n.8159, de 09 de janeiro de 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccvil 03/leis/L8159.htm> Acesso em 18 de julho de 

2013. 

BRASIL. Lei n.9507, de 12 de novembro de 1997. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9507.htm> Acesso em 6 de agosto de 

2013. 

BRASIL. Lei n.9784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm> Acesso em 6 de agosto de 

2013. 



 

89 

 

BRASIL. Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm> Acesso em 6 de 

agosto de 2013. 

BRASIL. Lei n.11.111, de 5 de maio de 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11111.htm>. 

Acesso em 5 de agosto de 2013. 

BRASIL. Lei n.12.527, 18 de novembro de 2011. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. 

Acesso em 10 de julho de 2013. 

BRASIL. Lei complementar n.101, de 4 de maio de 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm> Acesso em 6 de 

agosto de 2013. 

BRASIL. XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - XIII 

ENANCIB. 2012. Disponível em: <http://obgi.files.wordpress.com>. Acesso em 

20 de julho de 2013. 

COMISSAO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração 

Interamerica na de Princípios de Liberdade de Expressão. Disponível em: < 

http://www.cidh.oas.org>. Acesso em 21 de julho de 2013. 

 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Código de ética do arquivista. 

Disponível em: <http://arquivistasocial.files.wordpress.com>. Acesso em 19 de 

julho de 2013. 

________. Princípios de acesso aos arquivos. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br>. Acesso em 19 de julho de 2013. 

Controladoria-Geral da União (CGU). Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br/acessoainformacoes/>. Acesso em 21 de julho 2013. 

COSTA, Célia Maria Leite, FRAIZ, Priscila Moraes Varella. Acesso à 

informação nos arquivos brasileiros. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, 

n. 3, 1989, p. 63-76. 



 

90 

 

DICIONÁRIO DO AURÉLIO. Disponível em: 

<http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 17 de julho de 2013. 

 

DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>. 

Acesso em 10 de outubro de 2013. 

 

DUCHEIN, Michel. Los obstáculos que se oponen al acceso, a La utilización y a 

La transferência de la información conservada em los archivos: um estudio del 

RAMP. Programa General de Información y Unisist. Paris: UNESCO, 1983.  

DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como provas de 

ação. Estudos Históricos, Rio de. Janeiro, v.7. nº 13, p.49-64, 1994. 

  

FERRARI, Vincenzo. Democracia e informação no final do século XX. In: 

GUIMARÃES, César; JUNIOR, Chico (Org.). Informação e democracia. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2000. 

 

GONÇALVES, Leonardo Augusto. Origens, conceito e características dos 

direitos sociais: uma análise das consequências do déficit na implementação 

dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Disponível em: 

<www.mp.sp.gov.br>. Acesso em 3 de agosto de 2013. 

Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa(INEP). Disponível em: < 

http://portal.inep.gov.br/>. Acesso em 25 de oubro de 2013. 

MALIN, M. Brasil é 90º país a ter lei de acesso à informação. Observatório da 

imprensa, São Paulo, edição 694, mai. 2012. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed694_brasil_e_90_p

ais_a_ter_lei_de_acesso_a_informacao>. Acesso em 28 de agosto de 2013. 

 

MARTINS, Paula Ligia. Acesso à informação: um direito fundamental e 

instrumental.  Acervo, Rio de Janeiro, v.24, nº1, p.233-244, jan/jun 2011. 

 

MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 

UNESCO, 2009. 



 

91 

 

 

ONU. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br>. Acesso em 22 de julho de 2013. 

___. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: < 

http://www.onu.org.br>. Acesso em 20 de julho de 2013.  

___. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Disponível em: < 

http://portal.mj.gov.br>. Acesso em 22 de julho de 2013. 

 

Portal de Informações do Governo do Acre. Disponível em: < 

http://www.ac.gov.br>. Acesso em 10 de outubro de 2013. 

 

Portal do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: < 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/>. Acesso em 10 de outubro de 2013. 

 

REIS, Luiz. O arquivo e arquivística evolução histórica. Biblios, vol.7, núm 24, 

2006.  Disponível em: <http://www.bibliosperu.com/articulos/24/2006_07.pdf>. 

Acesso em 29 de agosto de 2013. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Disponível em: <http://www.uff.br/>. 

Acesso em 21 de outubro de 2013. 


