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RESUMO 

 

Trabalho de análise da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, sob a égide das cinco 

Leis da Biblioteconomia, proposta por Ranganathan em 1931. Faz breve contextualização da 

Lei, explanando alguns princípios e conceitos jurídicos, com destaque para o Princípio da 

Publicidade. Explora todos os capítulos da Lei de Acesso à Informação, indica outras normas 

correlatas, inserindo em sua discussão revisão da literatura acerca das cinco Leis de 

Ranganathan. Explora resumidamente as implicações e ajustes da prática biblioteconômica 

para atendimento à Lei referida, com algumas indicações e sugestões direcionadas, 

principalmente, ao profissional bibliotecário atuante em bibliotecas ou similares de órgãos 

públicos. 

 

Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação (Brasil). Publicidade (Direito). Ranganathan. 

 

 

ABSTRACT 

 

Analytical work of the Brazilian Law 12.527/2011, Access to Information Act, under the aegis 

of the Five Laws of  Library Science  proposed by Ranganathan, in 1931. Previews 

contextualization of Law, explaining some principles and legal concepts, emphasizing the 

principle of Publicity. Explores all chapters of the Access to Information Act by inserting in 

its scope the Five Laws of Ranganathan. Finally, briefly explores the implications of Library 

Science practice for compliance with the Act, with some pointers and suggestions directed to 

librarians working in public agencies libraries. 

 

Keywords: Access to Information Act (Brazil). Publicity (Law). Ranganathan. 

 

  



3 

 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que ora se apresenta é o resultado de um exame detalhado da Lei 

12.527/2011 e de revisão de literatura sobre as cinco Leis de Ranganathan. Voltada para o 

profissional bibliotecário, a análise da Lei de Acesso à Informação foi realizada amparada nas 

cinco Leis da Biblioteconomia, propostas por Ranganathan em 1931. Perseguiu-se o método 

da comparação, utilizando-se, principalmente, de fontes primárias de informação, como os 

textos legais e a publicação original de Ranganathan. Não obstante, foram utilizados 

publicações de autores consagrados da Ciência do Direito para explanações advindas dessa 

área do conhecimento, bem como textos relacionados não somente à Biblioteconomia em si, 

mas, de forma mais abrangente, à Ciência da Informação.  

O trabalho foi dividido em três partes: a primeira, contextualizando a própria de Lei de 

Acesso à Informação em relação ao princípio jurídico da Publicidade, explanando cada 

capítulo e realizando comentários . A segunda parte do trabalho faz uma revisão das leis de 

Ranganathan, comparando-as com a Lei 12.527/2011. Na terceira parte, são apresentadas 

algumas indicações e sugestões para o bibliotecário atuante em bibliotecas e órgãos públicos 

adaptar-se ao cenário imposto pelo advento da nova legislação de acesso a informações 

públicas. 

 

2 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Antes de se começar a falar da Lei de Acesso à Informação, faz-se necessário 

contextualizá-la dentro do cenário do Direito Público, que é o ramo da Ciência Jurídica que 

trata das obrigações e deveres do Estado e da relação deste com seus próprios entes, bem 

como com as pessoas, de um modo geral. Não se confunde, portanto, com o Direito Privado, 

que rege, por sua vez, a relação entre os civis, pessoas físicas e/ou jurídicas. 

Abarcado pelo Direito Público está o Direito Constitucional, o Direito Financeiro e 

Tributário, o Direito do Trabalho, o Direito Penal, o Direito Processual e o Direito 

Administrativo. Este último, que é o ramo do Direito que regula a função administrativa do 

Estado, independentemente de ser ela exercida ou não pelo Poder Executivo, compreende um 

conjunto de normas e princípios do Direito Público Interno, que regula a organização e 
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atividade da Administração Pública, e as relações que se dão entre esta e os particulares. 

Também regula as relações entre os Poderes e seus órgãos, bem como seu controle. 

Quando se fala em Poderes, há de se entender que se trata dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, cada um exercendo suas funções pertinentes e de forma 

independente, porém harmônicas entre si. Para que suas atividades sejam exercidas, os 

Poderes se dividem em órgãos (uma biblioteca, por exemplo), que não passam de simples 

repartições de atribuições, executadas e personificadas por seus agentes (MELLO, 2013, p. 

144). 

Agentes públicos são todas as pessoas vinculadas ou não ao Estado que prestam 

serviços a este, de forma permanente ou ocasional. Dessa forma, um bibliotecário concursado 

ou contratado pelo Estado, mesmo que temporariamente, se torna um agente público. Como 

tal, o bibliotecário estará submetido às regras do Direito Administrativo, bem como a seus 

princípios. Alguns destes regramentos, no que concerne à Lei de Acesso à Informação, são o 

que se intenta abordar neste artigo.  

Conforme lembra Lenza (2013, p. 1.370), as pessoas naturais podem fazer tudo o que 

a lei não proíbe. Por sua vez, a Administração Pública, personificada pelos seus agentes 

públicos, só poderá fazer o que a lei determinar ou permitir, atuar segundo a lei, nunca além 

dela, exacerbando sua esfera de atuação, e nunca contra a lei – eis, o princípio da Legalidade, 

a que todos os bibliotecários, na qualidade de agentes públicos, estão sujeitos. 

Outros princípios, por coincidência, também cinco, como as Leis de Ranganathan, 

regem a Administração Pública e estão dispostos no artigo 37 da Constituição da República 

de 1988:  

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. (BRASIL, 1988).  

 

 

2.1 O Princípio da Publicidade 

 

Para este trabalho, não se abordará a discussão de todos os princípios da 

Administração Pública, mas tão somente o da Legalidade, explicitado resumidamente no item 
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anterior, e o Princípio da Publicidade, que é o princípio corolário da Lei de Acesso à 

Informação. 

Para Lenza (2013, p. 1.375) o Princípio da Publicidade está muito ligado à 

transparência, que é um direito da sociedade e um dever do Estado. Esse princípio rege a 

divulgação dos atos administrativos, ou seja, todas as ações do Estado devem se tornar 

públicas, exceto em alguns casos extremos: segurança nacional, investigações sigilosas ou 

atos que envolvam a privacidade, como por exemplo, processos judiciais relativos à família 

ou menores de idade. 

No artigo 5º da Constituição da República se dispõe que todos são iguais perante a lei, 

norma esta que define um Estado de Direito, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Inclusive, no inciso XXXIII do mesmo 

artigo, está disposto que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado. 

O artigo 37 da Constituição da República expressamente inseriu o Princípio da 

Publicidade no ordenamento jurídico brasileiro. Este princípio foi regulamentado pela 

importante lei de número 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, que regulamenta o 

acesso à informação sob a guarda do Estado, que é sempre pública, como regra, sendo 

exceção a restrição de acesso. Mello (2013, p. 118), referindo-se ao Princípio da Publicidade, 

ressalta muito bem que “na esfera administrativa o sigilo só se admite, a teor do art. 5º, 

XXXIII, precipitado, quando ‘imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado’”. Isso 

quer dizer que, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei 12.527/2011, a Constituição 

da República de 1988 já previa o acesso à informação pública no Brasil. 

 

2.2 Lei 12.527/2011: A Lei de Acesso à Informação do Brasil 

 

Como exposto anteriormente, a referida Lei 12.527/2011 veio regulamentar o 

Princípio da Publicidade, expresso no artigo 37 da Constituição da República que previa, em 

seu parágrafo 3º, que uma lei disciplinaria as formas de participação do usuário na 

Administração Pública Direta e Indireta, regulando, especialmente, o acesso dos usuários a 
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registros administrativos e a informações sobre atos de governo, desde que observado o 

disposto no artigo 5º, incisos X e XXXIII da mesma Carta Magna. 

Não obstante o artigo 37, por vezes mencionado, também no artigo 216 da 

Constituição da República foi estabelecido que cabe à Administração Pública, na forma da lei, 

a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. Eis, portanto, uma grande responsabilidade para o profissional 

bibliotecário, na qualidade de agente público. O bibliotecário deverá realizar a gestão 

documental, bem como garantir ao público acesso a documentos e informações sob sua 

guarda.  

A Lei 12.527/2011 alterou, ainda, a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos federais, revogou a Lei 11.111/2005, que regulamentava a 

parte final do disposto no inciso XXXIII do caput do artigo 5º da Constituição da República, 

mencionado acima, e revogou o capítulo V da Lei 8.159/1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados. 

Para subsidiar legalmente o profissional bibliotecário, lista-se abaixo outras normas do 

direito brasileiro pertinentes à gestão de informações do Poder Público: 

a) Decreto 7.845, de 14/11/2012 (Regulamenta procedimentos para credenciamento de 

segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e 

dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento); 

b) Decreto 7.724, de 16/05/2012 (Regulamento da Lei 12.527/2011); 

c) Decreto 4.915, de 12/12/2003 (Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - 

SIGA). 

d) Lei 9.507, de 12/11/1997 (Acesso à informação e habeas data). 

e) Lei 8.159, de 08/01/1991 (Arquivos públicos e privados. Acesso. Sigilo). 

f) Constituição da República de 1988, art. 5º (Proteção à intimidade, à vida privada e à 

honra. Dano moral. Direito à informação). 

Uma vez descrito o contexto e normas que subsidiam o assunto ora tratado, passa-se a 

algumas minúcias da Lei 12.527/2011.  

A Lei de Acesso à Informação está estruturada e dividida em seis capítulos. No 

primeiro capítulo, se apresentam as disposições gerais, onde se reafirma ser o acesso à 

informação um direito fundamental, o que já em 1998, Gorman (1998, p. 23) definiu como 

sua quarta nova Lei da Biblioteconomia - Proteção do livre acesso ao conhecimento.  
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É interessante ressaltar, contudo, que as disposições da referida Lei se aplicam, no que 

couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de 

interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções 

sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres.  

No artigo 5
o
 da Lei 12.527/2011 se dispõe que é dever do Estado (subdividido em 

órgãos, personificados por seus agentes públicos, que muitas das vezes são profissionais 

bibliotecários), garantir o direito de acesso à informação que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão. 

No segundo capítulo, a Lei dispõe sobre o acesso a informações, efetivamente, e sua 

divulgação. Destaca-se, contudo, que, embora a observância da publicidade seja um preceito 

geral e o sigilo é exceção, o acesso à informação não compreende as informações referentes a 

projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Determina o texto legal que a informação solicitada por qualquer cidadão deve ser 

providenciada em 20 dias e, se a resposta não for satisfatória, ele poderá recorrer a esferas 

superiores do órgão público demandado. 

Se, por acaso, a informação solicitada não for disponibilizada devido ao extravio de 

algum documento, o cidadão deverá ser informado e poderá requerer à autoridade competente 

a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva 

documentação. No que tange a documentação de responsabilidade do profissional 

bibliotecário, este deverá estar atento, pois, verificado o extravio, o responsável pela guarda 

da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas 

que comprovem sua alegação.  

É dever dos órgãos públicos 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. Assim sendo, onde não há 

ainda uma biblioteca, arquivo ou centro de documentação, deverá ser criado um local 

adequado (ainda que virtual) para divulgação e acesso de informações de interesse do público 

em geral, pois, para cumprimento das exigências da Lei de Acesso à Informação, os órgãos 
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públicos deverão utilizar todos os meios de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação de 

informações públicas em sítios oficiais na Internet.  

Para o caso de disponibilização de informações na Internet, os órgãos públicos 

deverão, por exigência da própria Lei 12.527/2011, atender, entre outros, aos requisitos de 

conter ferramenta de pesquisa de conteúdo, divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação, garantir a autenticidade e a integridade das informações 

disponíveis, manter atualizadas as informações disponíveis para acesso e adotar as medidas 

necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Muito 

trabalho poderá ser gerado se a Lei for efetivamente aplicada e com a devida seriedade que 

requer o assunto. 

No capítulo terceiro da Lei, que trata dos procedimentos de acesso à informação, o 

acesso é subdividido em ativo e passivo. A forma ativa de acesso à informação é aquela em 

que a prestação de informações de interesse público é realizada por parte dos órgãos públicos 

independentemente de solicitação de qualquer pessoa, a chamada transparência ativa. A forma 

passiva, por seu turno, é aquela em que as informações são disponibilizadas mediante 

solicitação de acesso de algum cidadão a qualquer informação ou documento. De qualquer 

forma, em observação à Lei 12.527/2011, o pedido de informações deve ser facilitado através 

de um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), instituído pela própria Lei. 

Além das formas ativa e passiva previstas na Lei, há previsão, como já mencionado, 

de recurso à esfera superior do órgão público, em caso de negativa da disponibilização de 

informação ou mesmo sobre a classificação de restrição atribuída a algum documento. Se, de 

qualquer forma, for negado o acesso à informação por órgão público do Poder Executivo 

Federal, neste caso, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União.  

No capítulo quarto da Lei são tratados os casos de restrição de acesso à informação, ou 

seja, aquelas que poderão ser classificadas como ultrassecretas, secretas ou reservadas. 

As ultrassecretas possuem prazo de restrição de acesso de 25 anos, renovável por mais 

25. A secreta possui prazo de restrição de 15 anos, não renovável, e a reservada possui prazo 

de cinco anos, não renovável. Assim, o prazo máximo para que um documento seja mantido 

em sigilo é de 50 anos.Após a finalização dos prazos acima referidos, o acesso aos 

documentos é automaticamente liberado, sem restrição. Durante esse interregno, o órgão 

detentor de informação sigilosa deverá controlar o acesso e a divulgação, assegurando a sua 

proteção, conforme regulamentado no Decreto 7.845, de 14 de novembro de 2012, que dispõe 
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sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa de 

órgãos públicos do Executivo Federal, com o intuito de protegê-la contra perda, alteração 

indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizada. 

Para os profissionais que interagem com relatórios e documentos públicos, seja para 

tratamento técnico, seja somente para sua custódia, se infere que há também a obrigação de 

resguardar o sigilo. 

No que tange a informações pessoais, o tratamento deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, 

sendo seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 

100 anos a contar da data de sua produção. 

Conforme disposto no capítulo quinto da Lei de Acesso à Informação, caso o agente 

público, incluindo-se bibliotecários que estiverem atuando como tal, se recuse a fornecer 

informação requerida, divulgar ou permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido 

à informação sigilosa ou informação pessoal, entre outros, poderá responder por infrações 

administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, podendo ainda 

responder por improbidade administrativa, bem como regulamentos disciplinares das Forças 

Armadas para os profissionais que trabalharem no âmbito militar. 

Na esfera do Poder Executivo Federal, a regulamentação específica da Lei de Acesso à 

Informação ocorreu com a publicação do Decreto 7.724, em 16 de maio de 2012, que 

estabeleceu os procedimentos para a garantia do acesso à informação pública e para a 

classificação de informações que deveriam estar sob restrição de acesso nos órgãos do 

governo federal. 

 

3 AS LEIS DE RANGANATHAN: RELEMBRANDO OS PRINCÍPIOS 

BIBLIOTECONÔMICOS 

 

Uma vez analisada a Lei 12.527/2011, inicia-se uma breve revisão das Leis de 

Ranganathan e sua comparação com a referida norma. As Leis de Ranganathan, para este 

autor, nunca perdem a contemporaneidade, eis que sempre simples, precisas e basilares. 

Quando se pensa em acesso à informação como direito fundamental, determinado no Brasil 

em 1988 pela Constituição da República e regulamentado em 2011 pela Lei 12.527, verifica-

se a visão de futuro do bibliotecário Shiyali Ramamrita Ranganathan, que em 1931, 



10 

 
 

 

determinou que Books are for use (Os livros são para usar) (RANGANATHAN, 1931, p. 

26). E mais de 50 anos depois, em 1984, Rajagopalan e Rajan (apud FIGUEIREDO, 1999, p. 

130) atualizaram as leis de Ranganathan, explicitando que a informação é para o uso e que 

esta seria a primeira lei da Ciência da Informação. Leiter (1996, p. 72) alerta que a primeira 

Lei da Biblioteconomia muitas vezes é violada na prática e no uso das bibliotecas, como, por 

exemplo, quando se criam coleções com acesso restrito. Lembre-se, porém, que pela Lei de 

Acesso à Informação, tem-se como diretrizes a observância da publicidade como preceito 

geral e do sigilo como exceção, bem como a ação de divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações. 

Para Figueiredo (1999, p. 130-131), a segunda Lei de Ranganathan sugere que as 

necessidades dos solicitantes de informação devem ser satisfeitas em seus requisitos 

específicos. Este entendimento vai ao encontro de Ranganathan (1931, p. 80-134), que dizia 

Books for all (Livros para todos), livros para homens e mulheres, para ricos e pobres, para 

letrados e analfabetos. Pode-se atualizar essa segunda Lei de acordo com o sugerido por 

Rajagolan e Rjan (apud FIGUEIREDO, 199, p. 130) como “a cada usuário sua informação”, 

ou, a cada cidadão a informação de seu interesse, pois segundo a Lei 12.527/2011, em seu 

artigo 10, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações para os 

órgãos e entidades públicos por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 

identificação do requerente e a especificação da informação requerida.  A Lei em referência 

determina que os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso a informações por meio de seus sítios oficiais na 

Internet. São, ainda, legalmente vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos 

determinantes da solicitação de informações de interesse público. Para Ranganathan (1931, p. 

135), livros para poucos escolhidos sempre existiram desde que os livros começaram a ser 

escritos, no entanto, o conceito de informação para todos é um novo conceito, ou, ao menos 

era novo em 1931, portanto não se pode negar o livre acesso à informação em pleno Século 

XXI. Essa segunda Lei de Ranganathan é o princípio que trata da questão fundamental de 

acesso à informação (LEITER, 1996, p 73). 

Quando se parte para explicitar a Lei de Acesso à Informação à luz da terceira Lei de 

Ranganathan, este autor ficou tentando, admite-se, criar ressalvas a ela. Ao pesquisar, 

entretanto, a literatura biblioteconômica e a doutrina jurídica, fazendo uma leitura 

pormenorizada da Lei e do Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta, no 
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âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação, 

percebeu-se que Ranganathan quando escreveu Every book its reader (A cada livro seu leitor) 

(1931, p. 258-259), ele já fora explicando o sistema de livre acesso às estantes, nos quais os 

leitores deveriam examinar os livros com tanta liberdade quanto em sua própria biblioteca 

privada. Dessa forma, ao se deparar com esta afirmação o autor concluiu que a informação é 

dita pública porque ela é de todos os cidadãos, e o sentimento deve ser aquele de propriedade 

da informação como se ela fosse destes. Como se fosse, não. Ela o é. Todo o poder emana do 

povo, é o que diz o parágrafo primeiro do artigo primeiro da Constituição do Brasil, logo 

qualquer informação gerada pelo Poder Público deve ser do povo e para o povo. 

Verificou-se que o Decreto acima mencionado criou um capítulo específico sobre 

transparência ativa e em seu artigo 7º determinou que fosse dever dos órgãos públicos 

promover, independente de requerimento, a divulgação de informações produzidas ou 

custodiadas de interesse público em seus sítios na Internet, tais como sua estrutura 

organizacional, competência, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, 

programas, projetos, ações, repasses ou transferências de recursos financeiros, licitações 

realizadas e em andamento, além de contratos firmados. 

Obviamente, nenhuma dessas orientações causou tanta celeuma quanto a obrigação de 

informar 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. Para se entender o porquê dessa norma é preciso compreender outro princípio, 

não da Biblioteconomia, mas da Ciência do Direito, que é o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado (MELLO, 2013, p. 99). Para atender a este 

princípio, o Poder Público, por representar o interesse público, pode designar, através de lei, 

os cidadãos a certas obrigações e, se assim o é, não seria diferente para seus próprios agentes 

públicos. 

Com isso, visando atender ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, se conclui 

que disponibilizar subsídios e remunerações de agentes públicos não viola o direito à 

privacidade. 

Diante deste cenário, a Lei 12.527/2011 determinou que o acesso a informações 

públicas fosse assegurado mediante a criação de um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) 

nos órgãos do poder público para atender, orientar, informar e protocolizar documentos e 

requerimentos de acesso a informações, o que se assemelha a um serviço de referência que é 
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prestado completamente fora da biblioteca, semelhante ao preconizado por Grogan (1995, p. 

31). Isso vai ao encontro da interpretação quanto à terceira Lei de Ranganathan de que 

bibliotecários são também responsáveis por providenciar guias e instruções sobre o processo 

de pesquisa da instituição (LEITER, 1996, p. 73). No dizer de Grogan (1995, p. 16) o serviço 

de referência inclui tanto funções informacionais quanto instrucionais. 

Obviamente, o acesso a informações não é, sob a égide da Lei de Acesso à 

Informação, tarefa exclusiva de bibliotecários. Esses, contudo, devem sempre estar 

estrategicamente atentos ao que acontece a seu redor, pois “o perfil ideal do profissional 

bibliotecário é contingencial ao ambiente e à sociedade onde atua” (SANTOS, 2000, p. 116) e 

muitas vezes as informações solicitadas através do SIC podem estar localizadas em 

repertórios informacionais sob sua custódia ou gestão. 

Ranganathan (1931, p. 287-288) descreve que sua quarta Lei talvez não seja tão óbvia 

quanto as anteriores. Gorman (1998, p. 21) afirma que ela é um processo mais complicado do 

que aparenta, pois são notórios os exemplos de sítios na Internet que disponibilizam 

informações ativamente para o público, porém de forma confusa, que não atendem ao 

princípio de Ranganathan que visa imprimir maior agilidade ao serviço prestado ao usuário. 

As informações devem ser disponibilizadas de forma organizada, clara, óbvia e convidativa, 

para evitar o desperdício de tempo do usuário em busca das informações de seu interesse 

(LEITER, 1996, p. 73). Para Figueiredo (1999, p. 131) “a quarta lei traz o imperativo de 

desenvolver mecanismos para que o fluxo de informação assegure maior rapidez e eficácia”. 

Pensando-se no Save the time of the reader (Economize o tempo do leitor), verifica-se 

que o Decreto 7.724/2012, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal
1
, os 

procedimentos para a garantia do acesso à informação, determina em seu artigo segundo que 

os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e 

jurídicas o direito de acesso à informação e que este será proporcionado mediante 

procedimentos objetivos e ágeis. 

Na Lei 12.527/2011, por sua vez, foram assegurados alguns prazos que, de certa 

forma, respeitam a esse princípio de se poupar o tempo do cidadão. O mais importante está 

em seu artigo 11, que determina que o órgão do Poder Público deve autorizar ou conceder o 

acesso imediato à informação disponível e que não o sendo possível  de imediato, deverá 

                                                 
1
 Ressalte-se que cada ente federativo, União, estado ou município, pode regulamentar a Lei 12.527/2011 dentro 

de sua esfera de atuação. 
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disponibilizar a informação em prazo não superior a 20 dias. Outros prazos estão também 

definidos, no tocante aos recursos e ao prazo da vigência das classificações de restrição de 

acesso, que sempre é uma exceção, como já mencionado anteriormente.  

Por fim, sobre sua última Lei, Ranganathan descreveu que, enquanto as quatro 

primeiras leis indicavam o espírito que deveria caracterizar a gestão e a administração das 

bibliotecas, a quinta Lei deveria ser o princípio que norteia o planejamento e a organização 

das bibliotecas (RANGANATHAN, 1935, p. 326). Diante dessa afirmação é que os 

profissionais envolvidos com a biblioteca deverão pensar e planejar como atender ao artigo 71 

do Decreto 7.724/2012, que determina que os órgãos do Poder Público adequem suas políticas 

de gestão da informação e promovam os ajustes necessários aos processos de registro, 

processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. 

Dessa forma, vislumbra-se que as bibliotecas, como órgãos colecionadores, deverão 

estar mais atentas à seleção e à aquisição de materiais e informações produzidas pelos órgãos 

onde se inserem; os arquivos, como órgãos receptores, deverão estar atentos a políticas que 

centralizem seus acervos, ou pelo menos à gestão integrada destes, e os centros de 

documentação deverão estar atentos às duas modalidades, porque possui as características de 

colecionar ou referenciar, segundo considerações de Bellotto (2004, p. 38). 

 

4 IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA BIBLIOTECONÔMICA PARA ATENDIMENTO À  

LEI  

 

O profissional da informação deve analisar, planejar, organizar a coleta, 

processamento, armazenamento e recuperação da informação e disponibilizá-la a seu usuário. 

Dessa forma, o bibliotecário deverá observar o que dispõe a Lei de Acesso à 

Informação, anteriormente apresentada, no intuito de que, dentro de suas atividades, o acesso 

às informações seja amplamente facilitado e disponibilizado com precisão e agilidade, 

respeitando-se, não somente o texto legal, mas também as cinco Leis de Ranganathan, e assim 

estará realizando  seu trabalho efetivamente com qualidade. 

A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos públicos, 

quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do 

artigo 32 da Lei 12.527/2011, como já explicitado anteriormente. 
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Bertazzi (2011, p. 25), antes da promulgação da Lei 12.527/2011, já alertava que 

dificuldades poderiam existir no processo de execução das determinações legais, no que se 

referisse à atuação do agente público, possivelmente gerando resistências à implementação da 

Lei, bem como no impacto da própria Lei nas rotinas deste profissional. Três anos depois 

ainda é possível observar empiricamente a necessidade de adaptação das instituições para que 

a lei seja atendida com plenitude, principalmente pelos agentes públicos que “além de cumprir 

com suas tarefas e atividades do dia a dia, ele deve, concomitantemente, produzir informações 

sobre o trabalho desenvolvido” (BERTAZZI, 2011, p.30) 

Haverá de se fazer um planejamento adequado visando à demanda crescente, pois A 

library is a growing organism (A biblioteca é um organismo em crescimento). Como 

Ranganathan (1931, p. 326) descreveu, a biblioteca cria novos serviços, dispensa serviços e 

práticas em desuso, muda de tamanho e toma novas formas.  

Com o advento da Lei de Acesso à Informação, a própria organização da instituição 

pode ser afetada “uma vez que para que certos documentos ou informações possam ser 

disponibilizados é preciso rever processos e procedimentos normalmente relegados a segundo 

plano” (BERTAZZI, 2011, p 30). 

Acontece, porém, que organizar os documentos e informações não é, de maneira 

alguma, uma obrigação nova. O Decreto 4.073/2002, que regulamenta a Lei 8.159/1991, por 

exemplo, em seu artigo 18 determina que:  

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 

comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de 

orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação 

produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos 

documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 

(BRASIL, 2002) 

 

Talvez, não devam ter os profissionais bibliotecários que ter receio em adotar uma 

política de acesso à luz da Lei 12.527/2011, pois, ainda que para isso tenha que se optar por 

novas práticas, o pensar e o agir devem ser os de sempre, de dar acesso e uso a documentos e 

informações dos quais o profissional da informação é guardião.  Na conclusão do estudo de 

Bertazzi (2011), ele discorre que para o atendimento à necessidade de dar acesso às 

informações públicas é preciso:  

[...] novos quadros ou, no mínimo, capacitação técnica dos responsáveis pelo [sic] 

produção e disponibilização da informação. A produção de informação precisará ser 

disponibilizada ao público de maneira compreensível e acessível demandará novos 

esforços e competências, novos processos e procedimentos, como por exemplo, a 
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criação de bancos de dados e de indicadores, bem como da formatação da 

informação para disponibilização em diversos formatos. (BERTAZZI, 2011, p. 35) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo, mesmo que haja muito por se fazer, há que se compreender que  

respeitando-se as cinco Leis de Ranganathan e adaptando-as como fizeram J. S. Rajagopalan e 

T. N. Rajan, Michael Gorman, Richard Leiter e tantos outros, os profissionais bibliotecários 

estarão sempre no estado da arte da Biblioteconomia e oferecendo qualidade em suas 

atividades do dia a dia, utilizando de forma inteligente a tecnologia para melhoria contínua 

dos serviços, como estabelece Gorman (1998, p. 23) em sua terceira Lei da Biblioteconomia 

moderna. E assim conseguirão, sem maiores dificuldades, atuar em conformidade com a Lei 

de Acesso à Informação. 
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