
 
 
 
 

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
PÚBLICA E AS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS  
 Novos desafios ao profissional da 

Informação 
 

Maria Aparecida Moura –UFMG 



Para começo de conversa... 

 O que é liberdade de informação? 

 O que é informação pública? 

 O que é transparência  pública? 

 Qual é o papel de um Serviço de Informação 
ao cidadão (SIC)? 

 Os profissionais da informação estão 
qualificados para atuar nesse setor?  Por que?  



Declaração Universal dos Direitos Humanos – 
Artigo 19 

● “Todo ser humano tem direito à liberdade de 
opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferência,  ter opiniões e de procurar, 
receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras”. 



Contexto 

• Remanescente de ditadura militar (1964-1985) 

• No período de ditadura Militar  AI-5 (ato 
Institucional  no. 5) 1968-1978 -  incidiu, dentre 
outros, sobre a liberdade de expressão e 
comunicação fortalecendo a expansão da censura 
na imprensa e produção cultural; 

• A relativa sobreposição das fronteiras 
informacionais dos Estados nacionais (ampliação 
dos fluxos, circulação DIGITAL em contextos 
censurados) - 1990 

 



Contexto 

 A Interdependência entre liberdade de expressão 
e direito à informação deveria ser evidente.  
 Todavia verifica-se extrema concentração da informação em 

conglomerados de mídias nas fases de 
produção/registro/conservação/difusão (famílias, 
organizações religiosas e Estado) que estabelecem pactos 
de silêncio em relação a certos temas e agendas; 

 Intensificação  da vigilância internacional  com a 
consequente a reação dos Estados nacionais 

 O conflito com outras leis (exemplo: direitos 
autorais, sigilo bancário e fiscal; sigilo 
concorrencial de economias de sociedade mista) 
com interpretações tendenciosas que omitem a 
questão do interesse público na divulgação das 
informações e na transparência 
 



Contexto de mudanças 

 O conceito de  liberdade de informação foi 
reconhecido pela ONU em sua  primeira sessão  na 
Assembléia  geral em 1946.  

 La libertad de información es un derecho humano 
fundamental y la piedra de toque de todas las libertades a 
las cuales están consagradas las Naciones Unidas.  

 90 países possuem hoje leis que regulamentam o acesso à 
informação pública.  

 



•A regulamentação das garantias da constituição brasileira de 1988 – artigo 5- 

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. 



Contexto Sócio-técnico  

 FOMO - fear of missing out 
 Acesso à web  como  doença mental  (Internet addiction) – 10% 

da população com dependência da web e 20% com dependência 
de tabletes  smartphones e celulares. 

  A conectividade always on (SANTAELLA; LEMOS, 2010), 
fenômeno sociocultural acentuado pelas tecnologias wireless e 
pelos dispositivos móveis.  
 “a conectividade always on é, de forma cada vez mais 

abrangente, o fio invisível que se multiplica entrelaçando 
consciências, espaços, perguntas, desejos”. (SANTAELLA; 
LEMOS, 2010, p.55). 

 Merzeau (2009) assinala que atualmente as possibilidades de 
tratar as pessoas como documento no nível de seus componentes 
específicos agravam os procedimentos de monitoramento e a 
singularidade dos sujeitos pode a todo o momento ser 
identificada pela indexação dos vestígios deixados na Web. 
 



“O problema, porém, transcende o 

relacionamento bilateral de dois países. Afeta 

a própria comunidade internacional e dela 

exige resposta. As tecnologias de 

telecomunicação e informação não podem 

ser o novo campo de batalha entre os 

Estados. Este é o momento de criarmos as 

condições para evitar que o espaço 

cibernético seja instrumentalizado como 

arma de guerra, por meio da espionagem, 

da sabotagem, dos ataques contra 

sistemas e infraestrutura de outros países.”  

  

Dilma Rousseff – 25 /09/2013 



Características de um regime de direito à 
informação 

 Máxima divulgação;  
 Obrigação de publicar;  
 Promoção de um governo aberto;  
 Âmbito limitado de exceções; 
 Processos para facilitar o acesso;  
 Redução de custos para o solicitante; 
 Reuniões abertas dos organismos 

governamentais; 
 Primazia da divulgação com a revogação das leis 

que ferem esse princípio.  
 Proteção de denunciantes (irregularidades, 

condições de trabalho)  
 



Transparência 

 Transparência pública 
 Refere-se à obrigação imposta ao administrador público em 

promover a prestação de contas para a população. O 
governo deve regularmente divulgar o que faz, como faz, 
por que faz, quanto gasta e apresentar o planejamento para 
o futuro. 

 Transparência ativa 
 A transparência ativa ocorre quando os governos divulgam 

dados por iniciativa própria, sem terem sido solicitados. 

 Transparência passiva 
 A transparência passiva é entendida como o acesso aos 

dados públicos fornecidos pelos governos, quando 
solicitados. 

 



Mapa da liberdade de informação na América 
Latina 

Projeto de lei de acesso em 

tramitação 

Lei foi aprovada pelo Congresso e 

aguarda sanção presidencial 

Existência de uma 

lei 

Não tem lei de acesso a informações 

públicas com abrangência nacional 

Fonte: JOURNALISM IN THE AMERICAS, 16 dez. 2010. 

http://knightcenter.utexas.edu/en/node/3998. Acesso em 30 set.2013 

 

http://knightcenter.utexas.edu/en/node/3998


Instrumentos legais de garantias dos direitos 

 Artigos constitucionais,  

 leis ordinárias em diferentes esferas do poder 
(nacional, regional e local) 

 Decretos do poder executivo; 

 Decisões judiciais.  



Informação pública 

 É toda  informação originada de um setor público e 
seus organismos disponíveis na forma de 
documento, dossiê, registro, gravação ou outro 
dispositivo material, produzido pelo organismo 
público ou em cooperação com outras instituições 
ou adquiridos de outras pessoas. (Information 
Commissioner - Republic of Slovenia) 



Política pública e política de 
informação  



Aspectos críticos da noção de Política de 
Informação  (Frohmann, 1995) 

 Processamento da documentação governamental para o 
próprio governo; 

 Foco epistemológico estreito 
(produção,organização,disseminação da informação científica 
e tecnológica) ; 

 Ênfase na maximização técnica  na condução das pesquisas no 
domínio.  

 

 



Política de informação 

 Conjunto de princípios, leis diretrizes,  regras, 
regulamentos e princípios inter-relacionados  
que orientam  a supervisão e a gestão do 
ciclo vital da informação. 



Política pública  

 Compreender o papel do Estado e suas implicações na sociedade. 

 Foco nas diferentes formas de interação Estado – sociedade, atores e 
ação pública 

 Dinâmica, mutante e sujeita a redefinições (negociações, pressões, 
mobilizações, alianças ou coalizões de interesses) 

 “são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 
regras e procedimentos para as relações entre poder público e 
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, 
nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 
documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam 
ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. 
Nem sempre porém, há  compatibilidade entre as intervenções e 
declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser 
consideradas também as “não-ações”, as omissões, como formas de 
manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos 
que ocupam cargos.” (Teixeira, 2002) 



Modalidades de políticas públicas (Teixeira, 
2002) 

Quanto à natureza ou grau da intervenção: 

 a) estrutural – buscam interferir em relações estruturais como renda, 
emprego, propriedade etc. 

 b) conjuntural ou emergencial – objetivam amainar uma situação temporária, 
imediata. 

Quanto à abrangência dos possíveis benefícios: 

 a) universais – para todos os cidadãos 

 b) segmentais – para um segmento da população, caracterizado por um fator 
determinado (idade, condição física, gênero etc.) 

 c) fragmentadas – destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. 

Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu 
papel nas relações sociais: 

 a) distributivas – visam distribuir benefícios individuais; costumam ser 
instrumentalizadas pelo clientelismo; 

 b) redistributivas – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais: 
buscando concreta equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar 
outros, o que provoca conflitos; 

 c) regulatória – visam definir regras e procedimentos que regulem 
comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade; não 
visariam benefícios imediatos para qualquer grupo 



Elementos da política pública 

 Relações de poder e legitimidade; 

 Espaços de trocas; 

 Elementos de valor e conhecimento; 

 Normas, regulamentos e procedimentos; 

 Escolhas, sentidos e valores; 

 Princípios ideológicos; 

 Planejamento e orçamento; 

 Programas e projetos;  

 Representações , mediações, 

 Sistemas de avaliação e correção. 



Política pública de informação 

 Ingenuidade quase  pueril em relação ao 
Estado (neutro, monolítico e sem 
historicidade) – Jardim et al (2009) 

 Necessidade de ver a transversalidade da 
política pública de informação em relação às 
demais políticas públicas. 

 Nunca conseguiu instalar-se em áreas 
preferenciais do governo ( Cubillo, J. – 2004) 

 



Lei de Acesso à Informação Pública - 12.527/2011 

• Visa assegurar o direito fundamental de acesso à informação 
devendo ser executada em conformidade com os princípios da 
administração pública.  

• A lei tem como princípio orientador a publicidade da 
informação pública como regra e o sigilo como exceção, a 
proatividade dos setores públicos na disponibilização da 
informação de interesse público, a ênfase na mediação 
tecnológica como dimensão importante para garantir o fluxo 
de informações com o objetivo precípuo de estimular a cultura 
da transparência e o controle social da administração pública.  

 



Lei de Acesso à Informação Pública - 
12.527/2011 

• A nova legislação vale para a  administração direta 
e indireta  de todos os Poderes e entes  federativos.  

• Sancionada em 18 de novembro de 2011, a teve 
origem em debates no âmbito do Conselho de 
Transparência Pública e Combate  à Corrupção, 
órgão   vinculado à Controladoria-Geral da União 
(CGU).  

• A Lei foi discutida e votada  pelo Congresso 
Nacional entre 2009 e 2011. 

 



Informações passíveis de classificação 

 Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais e planos ou 
operações estratégicos  das Forças Armadas. 

 Prejudicar a condução de negociações ou as relações 
internacionais do país, se as  informações foram fornecidas 
em caráter sigiloso por outros estados e organismos  
internacionais. 

 Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde de terceiros. 
 Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica 

ou monetária do país. Prejudicar ou causar risco a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científico  ou tecnológico.  

 Pôr em risco a segurança de instituições ou ‘altas’ 
autoridades nacionais ou  estrangeiras e seus familiares.  

 Comprometer atividades de inteligência, bem como de 
investigação ou fiscalização  em andamento. 
 





Prazos máximos de restrição de 
acesso à informação 

● Ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

● Secreta: 15 (quinze) anos; e  

● Reservada: 5 (cinco) anos.  

 



Informações divulgadas  
proativamente devem incluir pelo menos: 

 o registro de jurisdição e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e 
horários de funcionamento para o público; 

 o registro de qualquer transferência total ou parcial 
de recursos financeiros; 

 registros de despesas; 

 informações relacionadas com o processo de licitação, 
incluindo  suas publicações e resultados, bem como 
todos os contratos assinados; 

 dados gerais para o acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras de órgãos e entidades, e 
respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. 



Dificuldades de implementação da lei 

• Compreender a noção do que é informação 
pública  

• Necessidade de estímulo à participação do 
cidadão; 

• Custos da política de acesso à informação 
(produção, conservação, treinamento, 
tratamento e difusão); 

• Gestão documental nos órgãos e entidades 
públicas; 
 



Lei 12.527 

● Lei 12.527 representa uma mudança de 
paradigma em matéria de transparência 
pública, pois estabelece que o acesso é a 
regra e o sigilo, a exceção.  

● “Na cultura de acesso, o fluxo de 
informações favorece a tomada de decisões, 
a boa gestão de políticas públicas e a 
inclusão do cidadão.” 

● O desafio é a implementação da lei e o 
acesso orgânico à tais informações. 

● Quem fará essa gestão?   



O alcance da lei  

● A nova legislação vale para a  
administração direta e indireta  de todos 
os Poderes e entes  federativos. 
Sancionada em 18 de novembro de 2011, 
a Lei 12.527 teve origem em debates no 
âmbito do Conselho de Transparência 
Pública e Combate  à Corrupção, órgão   
vinculado à Controladoria-Geral da União 
(CGU). A Lei foi discutida e votada  pelo 
Congresso Nacional entre 2009 e 2011. 



Concepção de tratamento da informação 
na lei  

 

● Conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação, destinação ou controle da informação;  

● Qual é a área de conhecimento que trabalha com  
isso atualmente no Brasil?  



Acesso ao E- SIC  na CGU 
 

 http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Prin
cipal.aspx 

 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx


Alguns artigos da LAI 



 
Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter:  
 

● I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou 
obtida a informação almejada;  

● II - informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos 
ou não a arquivos públicos;  

● III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

● IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

● V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 
serviços;  

● VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;  



Art. 9o   
O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  
 

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

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

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

 c) protocolizar documentos e requerimentos de 
acesso a informações; e  

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

 



 
 

Art. 27.  A classificação do sigilo de informações no âmbito da 
administração pública federal é de competência: 

 
  

 

● I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:  

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;  

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e  

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;  

● II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, 
dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e 
sociedades de economia mista; e  

● III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos 
incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando 
ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de 
acordo com regulamentação específica de cada órgão ou 
entidade, observado o disposto nesta Lei.  

 



 
Art. 41.  O Poder Executivo Federal designará órgão 
da administração pública federal responsável:  

 

● I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de 
fomento à cultura da transparência na administração pública e 
conscientização do direito fundamental de acesso à 
informação;  

● II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere 
ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência 
na administração pública;  

● III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da 
administração pública federal, concentrando e consolidando a 
publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 
30;  

● IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório 
anual com informações atinentes à implementação 
desta Lei.  

 



Requisitos para os sites de órgãos 
públicos 

 

● O site deve ter uma ferramenta de pesquisa e 
indicar meios de contato por via eletrônica ou 
telefônica com o órgão que mantém o site. 

● Deve ser possível realizar o download das 
informações em formato eletrônico (planilhas e 
texto), e o site deve ser aberto à ação de 
mecanismos automáticos de recolhimento de 
informações (ser “machine-readable”). Deve 
também atender às normas de acessibilidade na 
web. 

● A autenticidade e a integridade das informações do 
site devem ser garantidas pelo órgão. 

 



Sigilo é a exceção: informações 
imprescindíveis  à segurança da sociedade 

e do Estado 
• Risco à segurança da sociedade: vida, segurança ou saúde da 

população 
• Risco à segurança do Estado: Defesa, integridade do território 
nacional, planos e operações  estratégicas das Faz 
●Estabilidade financeira, econômica e monetária do país           
Relações internacionais  
●Atividades de inteligência, bem como fiscalizações e investigações  
●em andamento 
●Projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico 
●segurança de instituições ou de altas autoridade nacionais ou 
estrangeiras  



 
Proteção e controle das informações sigilosas 

É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação 

de informações sigilosas produzidas por seus órgãos 

e entidades, assegurando sua proteção. 

• Controle de acesso: necessidade de conhecer, 

credenciamento, 

• Proteção: contra perda, alteração indevida, 

transmissão e divulgação não autorizados 

 



Avaliação das repercussões da LAI – 
2012/2013 











Percepção da sociedade civil  - primeiro 
ano de implementação da LAI 

 O acesso a informações foi ampliado e muitas 
organizações, que não faziam uso de pedidos de 
informação para suas atividades, passaram a fazê-lo. Uma 
organização que atua na área da educação contou que, 
antes da LAI, as informações tinham que ser obtidas  por 
meio do contato direto com as autoridades, que muitas 
vezes se recusavam a fornecer a informação.  

 A partir da LAI, essa relação hierárquica foi superada de 
alguma forma, já que a ONG tem conseguido acesso às 
informações por meio dos pedidos feitos com base na lei;  

 • A LAI permitiu uma maior informalidade na elaboração 
dos pedidos, sem a necessidade de técnica legal na 
argumentação e justificação das demandas, o que pode ter 
ajudado a disseminar o uso de pedidos de informação. 



Percepção da sociedade civil  - primeiro 
ano de implementação da LAI 

 Pontos negativos 
 Aproximadamente metade dos Estados e a vasta maioria dos 

Municípios ainda não adotaram as regulações previstas pela LAI.  
 A qualidade das repostas aos pedidos de informação. A maioria das 

respostas são vagas e incompletas, gerando, em alguns casos, 
principalmente a nível municipal, dúvidas acerca da confiabilidade  dos 
dados liberados; 

 Diferentes posturas dos órgãos públicos com relação ao acesso à 
informação parecem indicar a necessidade de uma melhor 
regulamentação e maior fiscalização da LAI a fim de garantir a 
eficiência da lei em todas as esferas de governo. 

 O formato dos dados, que muitas vezes não são compatíveis com os 
softwares mais utilizados; 

 O conflito com outras leis (exemplo: direitos autorais, sigilo bancário e 
fiscal; sigilo concorrencial de economias de sociedade mista) com 
interpretações tendenciosas que omitem a questão do interesse 
público na divulgação das informações e na transparência;   

 A questão da confiabilidade dos dados também é problemática. 



Percepção da sociedade civil  - primeiro ano 
de implementação da LAI 

 Pontos negativos 
 A integridade física do requerente. A necessidade de identificação do 

requerente representa um entrave para o acesso igualitário às 
informações, principalmente em pequenos municípios em que a lógica 
do poder ainda predomina. As organizações da sociedade civil 
mostraram que é frequente o medo de represálias por fazer um simples 
pedido de informação sobre questões públicas. 

 O conteúdo das respostas é muito genérico. O grau de insatisfação com 
as respostas é alto pois os órgãos públicos, em geral, não respondem ao 
que foi perguntado e parecem estar mais preocupados em cumprir o 
protocolo do que garantir o acesso. Muitas vezes aquilo que foi 
perguntado é ignorado e a resposta diz respeito a uma questão diversa; 

 Outro ponto unânime dentre as organizações que estão fazendo uso da 
LAI diz respeito à ausência da divulgação dos pedidos e respostas mais 
frequentes, exigida na lei, nos sites dos órgãos públicos;  

 A publicação da lista de documentos classificados como sigilosos e suas 
respectivas justificativas, como requer a LAI, também parece ser um 
ponto descumprido de forma generalizada pelos órgãos públicos; 



Organismos de implementação 
e monitoramento   



O serviço de Informação ao Cidadão  - SIC 

• Inaugurados a partir do mês de maio de 
2012. 

• Implementado, mantidos e monitorado 
pela CGU – Controladoria Geral da União. 

•Mantidos em todos os órgãos públicos 
brasileiros por meio digital e atendimento 
presencial;  

•Centralização da demanda e do fluxo de 
informação pela CGU através dos sites 
institucionais.  
 



O Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas 

• O Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas foi fundado em 2003 com o objetivo 
de agregar organizações da sociedade civil sem 
vínculo partidário e pressionar o governo e a 
sociedade pela regulamentação do direito de 
acesso a informação pública, já previsto na 
Constituição Brasileira. 

• Foco: A correta divulgação de todos os 
documentos públicos e o amplo acesso 
garantido a eles é fundamental no combate à 
corrupção.  

• Site: http://www.informacaopublica.org.br 
 

http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/


Artigo 19 

 É uma organização não-governamental de defesa da liberdade 
de expressão e informação em todo o mundo. Criada 
em Londres em 1987 e com atuação em mais de 30 países,  
 sua denominação refere-se ao Artigo 19°. da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que estabelece: 
 "Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 

implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por 
qualquer meio de expressão."  

 O escritório brasileiro da organização foi aberto em 30 de 
março de 2007, em São Paulo. 

 Site: http://artigo19.org/ 
 Endereço: Rua João Adolfo, 118 - conjunto 802  - Edifício das 

Bandeiras  - Centro - São Paulo - SP 01050-020 
Tel: +55 (11) 3057 0042 - 
Email: comunicacao@artigo19.org 
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Mudanças na lei – Avaliação do Artigo 19 

 A necessidade latente de redução das exigências de identificação do 
requerente para a formulação de pedidos de informação. Não deve ser 
exigida nenhuma identificação do requerente a fim de proteger a integridade 
física dos requerentes e garantir igualdade no tratamento; 

 Deve ser ampliado o rol de informações para a transparência ativa. Esse rol 
não deve ser exaustivo e o Estado deve se comprometer com a 
disponibilização mínima de informações sobre serviços públicos e políticas 
públicas, inclusive fornecendo informações sobre mecanismos de 
participação, datas e horários de audiências públicas, etc; 

 Os pedidos de informação e as suas respostas devem ser  publicadas, de 
modo que a sociedade possa fazer uma análise qualitativa de como os órgãos 
estão cumprindo a transparência passiva; 

 Deve ser criado por lei um órgão independente e unificado, com 
representação da sociedade civil, que possa acompanhar, fiscalizar e 
implementar a LAI nas diferentes esferas do poder público; 

 Devem ser criados procedimentos mais simples e acessíveis para  os 
recursos, com fácil identificação da autoridade responsável por julgar a 
negativa de acesso à informação ou omissão. 



Desafios 

Formação humana 

• Reconfiguração dos modelos de formação considerando-
se o acesso público com direito regulamentado;  

• Acompanhar a implementação da lei e seus 
desdobramentos (estudos, reflexões, proposições, 
dentre outros); 

• Ampliar o conceito de organização e gestão da 
informação de interesse público; 

• Produzir conhecimento que auxilie da viabilização, o 
monitoramento e avaliação das leis e seus 
desdobramentos  na compreensão dessa nova etapa da 
história brasileira. 

 



Desafios 

Político 

• Ampliar e popularizar a concepção de 
informação de interesse público como matéria 
de defesa da sociedade. 

Gestão  

• Definir e adequar os aspectos sigilosos da 
informação de interesse público; 

• Fortalecer e especificar  o papel dos SICs e dos 
repositórios institucionais.  
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