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RESUMO 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a observância de diretrizes da 

transparência ativa nos sítios da rede mundial de computadores (internet) dos três Poderes 

Públicos do Brasil (Executivo, Legislativo e Judiciário), em três âmbitos da federação (União, 

Distrito Federal e Estados), com o advento da Lei de Acesso à Informação Pública (LAI) 

posta em vigor em 2011. Para isso, elaborou-se os padrões indicadores de transparência ativa, 

que foram reunidos em um quadro, utilizado como instrumento de coleta de dados, em 

seguida procedeu-se à coleta. Por meio da análise estatística, identificou-se que a unidade 

federativa que atende ao maior percentual de diretrizes ativas, conforme os padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa estabelecidos, é o Rio Grande do Sul, com 

atendimento a 87,2%, enquanto a que menos atende é o Rio Grande do Norte, com 23,1%. 

Identificou-se ainda que o Poder Público que tem o maior cumprimento às diretrizes da LAI é 

o Executivo, e que dentre os padrões indicadores de transparência ativa elaborados, os mais 

cumpridos são “outros meios de comunicação” e “receitas e despesas”, enquanto os menos 

atendidos são “horário de atendimento” e “denúncia online”. A análise revelou que nenhuma 

unidade federativa cumpre a totalidades das diretrizes, de modo que todos precisam voltar-se 

para o atendimento à LAI. 

 

Palavras-chave:  Ciência da informação.  Brasil [Lei n.12.527 de novembro de 2011].  

Direito à informação.  Acesso.  Transparência.  Informação pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the observance of active transparency guidelines in the World 

Wide Web (internet) sites from the Brazilian branches of government (Executive, Legislative 

and Judicial powers), considering three of Brazilian Federation spheres (Union, Federal 

District and States) in relation to the advent of the Access to Public Information Law (LAI), 

brought into force in 2011. In order to achieve this goal, first, it was created indicative 

patterns of active transparency, which were grouped in a table used as a data collection tool. 

Next, the data was collected. Then, through statistical analysis, it was identified that the 

federated state that meets the highest percentage of active guidelines, based on the minimum 

indicators of active transparency patterns elaborated, was Rio Grande do Sul, complying with 

87.2% of the law guidelines, while the one that least meets it was Rio Grande do Norte, rating 

only 23.1% of observance. It was also found that the government branch that had the greater 

compliance with the guidelines of LAI was the Executive, and that among the indicative 

patterns of active transparency elaborated the most fulfilled were "other means of 

communication" and "income and expenditure", while the least accomplished were "office 

opening hours" and "online reporting". The analysis also revealed that no federative sphere 

follows the law guidelines as a whole, what shows that they all need to comply with the LAI 

requirements more effectively. 

 

Keywords:  Information science.  Brazil.  Right to Information.   Access. Transparency. . 

Public Information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal (CF) de 1988 iniciou uma nova ordem jurídica no Brasil, com 

a promulgação de princípios e direitos aos cidadãos, que lhe conferiu a denominação de 

Constituição Cidadã. Instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos 

direitos individuais e sociais, tendo a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça como valores supremos. 

A Carta Magna de 1988 veio com uma peculiaridade em relação às anteriores, uma do 

Império (1824) e cinco da República (1891, 1834, 1937, 1946 e 1967): abarcou, ao mesmo 

tempo, ideologias do Estado Liberal e valores do Estado Social. No preâmbulo encontra-se 

idealizada uma sociedade plural, justa e igualitária, demonstrando que se trata de uma 

constituição democrática. 

Em atenção ao cunho democrático do Estado brasileiro, o direito de acesso à 

informação pública foi previsto na CF como um direito fundamental, no artigo 5º, inciso 

XXXIII do Capítulo I – dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – que estabelece o 

seguinte: 

 

[...] 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). 

 

Este dispositivo prevê a livre circulação de informação pública, sendo o acesso 

assegurado como um direito do cidadão brasileiro. Dizer que o direito de acesso à informação 

é fundamental significa dizer que é considerado um dos pilares da democracia no Brasil, 

assegurador da liberdade e dignidade dos cidadãos. 

A CF tratou do acesso à informação pública não apenas neste dispositivo, mas também 

no artigo 5º, inciso XIV, no artigo 37, § 3º, inciso II e no artigo 216, § 2º, os quais dispõem 

respectivamente: 

 

Art. 5º, inciso XIV: é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

[...]  
 

Art. 37, § 3º: A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: II - o 

acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; [...]  
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Artigo 216, § 2º: 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). 

 

Tais mandamentos constitucionais são normas de eficácia limitada, ou seja, normas 

constitucionais que, para produzirem seus efeitos, dependem de uma norma 

infraconstitucional que regulamente como se dará a sua efetivação. 

Em que pese serem antigas as previsões constitucionais quanto ao direito ao acesso à 

informação pública no Brasil, a norma infraconstitucional regulamentadora deste direito não 

existia no Brasil até o ano de 2011, de modo que a política informacional que prevaleceu no 

país foi da opacidade informacional (JARDIM, 1999a), caracterizada pela carência de 

informações. Rodrigues (2011, p. 264) confirma que a tradição brasileira é preferencialmente 

de restrição. Pode-se afirmar, portanto, que no Brasil, a tônica sempre foi a “política do 

sigilo”. 

No paradigma da opacidade prevalece a sensação de que na administração pública há 

uma “caixa preta” ou “caixa de Pandora”, ou seja, há a ideia de que a administração pública 

constitui-se um “local que comporta mistérios e segredos (caixa preta) de onde saem, depois 

de aberto, situações desconhecidas e incontroláveis (caixa de Pandora)” (SILVA; EIRÃO; 

CAVALCANTE, 2013, p. 11). 

Como é possível explicar que algo determinado pela Lei Maior do Brasil, a 

Constituição, não fosse parte da realidade do país? A nossa CF é um instrumento de 

transformação, o seu papel não é apenas retratar a realidade, mas também “fundamentar a 

esperança” de um povo, como ensina Haberle (2002). Nesse contexto, as considerações de 

Hesse (1991, p.15) são clarificadoras: 

 

A constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas 
também de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das 

condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e 

políticas. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir 
ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela 

realidade social e ao mesmo tempo determinante em relação a ela, não se 

pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples 
eficácia das condições sociopolíticas e econômicas. A força condicionante 

da realidade e a normatividade da Constituição podem ser diferenciadas; 

elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas. 

 

Conforme estes ensinamentos, a CF traz em seu bojo, não apenas o que é a realidade 

social e política do país, mas também o que “deve ser”. Portanto, para a realização do  
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previsto no texto constitucional dirigente não bastam as palavras escritas, é necessária a 

presença de uma consciência geral do povo brasileiro, bem como a consciência dos principais 

responsáveis pela ordem constitucional. Os gestores públicos devem ter o compromisso de 

concretizar os ditames constitucionais. Sobre o distanciamento entre as normas escritas na CF, 

quanto ao direito de acesso à informação, e a realidade do país até antes da publicação da 

norma regulamentadora, Araújo (2003, p.4) considera que: 

 

Apesar desta iniciativa da Constituinte de 1988, poucas novidades são 

notadas na relação informacional do Estado Brasileiro com o cidadão. No 
geral persistem lacunas, deficiências e descontinuidades de toda ordem, o 

que faz com que a cidadania informacional seja de baixa qualidade. 

 

Somente em 18 de novembro de 2011 foi promulgada, no Brasil, a Lei nº 12.527, 

conhecida como a Lei de Acesso à Informação (LAI), que se propõe a dar eficácia às referidas 

normas constitucionais, ao regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXIII, no artigo 37, § 3

o
, inciso II, e no 

artigo 216, § 2
o
 da CF.  

Assim, é possível observar que foram necessários 23 (vinte e três) anos para o 

surgimento da norma infraconstitucional apta a dar eficácia aos dispositivos constitucionais 

que previam desde 1988 o direito de acesso à informação pública. 

A LAI apenas passou a vigorar a partir de 16 de maio de 2012, pois o legislador previu 

um prazo de 180 (cento e oitenta) dias entre a publicação e a vigência, a fim de possibilitar a 

adaptação dos órgãos públicos às previsões trazidas no bojo da nova legislação. 

O objetivo principal da LAI é estabelecer a transparência pública, ou seja, superar as 

tradições da opacidade e garantir o acesso à informação pública pelo cidadão (BRASIL, 

2011), regulamentando os referidos dispositivos da CF. Isto é, dispondo sobre o direito 

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, estabelecendo requisitos 

mínimos para divulgá-las e procedimentos para facilitar e agilizar o acesso por todos os 

interessados. 

Com a publicação da LAI, “o país dá um importante passo no que concerne ao acesso 

às informações públicas, modificando a maneira de relacionamento entre administração 

pública e cidadão” (VENTURA; SIEBRA; FELL, 2013, p. 2).  

A legislação vigente permite à sociedade brasileira o direito de conhecer a atuação do 

Poder Público (Executivo, Legislativo e Judiciário), prevalecendo que deve haver a 

transparência na gestão das ações empreendidas pelo Estado. 
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A importância da criação da lei relaciona-se diretamente com a possibilidade de 

aumento da participação política dos cidadãos, consequentemente, com a melhoria da atuação 

do Poder Público. Neste espeque, Santos e Souza (2012, p. 3) afirmam que “acessar 

informação oriunda de órgãos públicos constitui um direito humano essencial, representando 

o cerne para participação política”. 

A participação política de uma sociedade bem informada nos processos decisórios de 

um governo possibilita o controle social, inibindo eventuais desvios de conduta (corrupção, 

favorecimento e vantagens pessoais) ou desvio na execução das políticas públicas assumidas 

como compromisso do governo com a sociedade. 

Se por um lado a sociedade tem o direito de receber das instituições e dos órgãos 

públicos informações de seu interesse, com a ressalva das informações cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Por outro lado, significa que é dever do 

Estado garantir o acesso. 

O Estado brasileiro, para assegurar este direito aos cidadãos, necessita de uma política 

pública de acesso à informação pública. A política pública informacional de acesso não se 

restringe apenas à existência de determinação legal impondo a disponibilização da informação 

pelo governo, isto é, não abrange apenas a criação de disposições normativas. 

Para a concretização fática desse direito é imprescindível a prestação efetiva do acesso 

à informação pelo Estado. Ou seja, para o exercício real do direito de acesso à informação 

pelos cidadãos se faz necessária a execução de políticas públicas pelo Poder Público 

(Executivo, Legislativo e Judiciário): é obrigação do Estado garantir não apenas as condições 

jurídicas, mas também as condições materiais aptas a concretizar este direito, formalmente, 

previsto na norma.  

Deste modo, além das condições jurídicas, a operacionalização do acesso à informação 

requer, em primeiro lugar, um conjunto de estratégias, planos e operações estabelecidos pelo 

Poder Público com a finalidade de cumprir o dever legal. Em segundo lugar, abrange a 

disponibilização dos meios educacionais para o desenvolvimento de habilidades e 

competências informacionais, tanto dos profissionais da informação quanto dos cidadãos que 

buscam a informação, contribuindo para a formação de uma cultura informacional e, em 

terceiro lugar, abarca a disponibilização dos meios tecnológicos para o desenvolvimento de 

redes informacionais que permitam o fluxo da informação. Destaque-se que para a 

concretização dessas demandas, será indiscutível a destinação de orçamento para este fim. 

Portanto, a implementação do direito de acesso à informação depende da atuação 

estatal, seja com a regulamentação jurídica, seja com a disponibilidade dos respectivos 
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recursos públicos necessários para satisfazerem as prestações materiais que constituem objeto 

do direito constitucionalmente previsto (sendo necessários recursos para manutenção do 

sistema de gestão de documentos, pagamento de pessoal, treinamento e aperfeiçoamento dos 

servidores, custeio de material e local de trabalho, entre outros), seja com a elaboração de 

políticas públicas etc. Destarte, a implementação de uma política de informação depende de 

fatores socioculturais, a exemplo da vontade política, da conscientização da sociedade civil, 

dos governantes e de infraestrutura tecnológica. A formulação de políticas de acesso à 

informação pública, portanto, envolve inúmeros fatores, relacionados e interdependentes.  

Vê-se, então, que para garantir o acesso à informação pública é necessária a atuação 

do Poder Público, vez que a LAI ao determinar a garantia ao direito de acesso, incumbe a 

Administração Pública de prover os meios para tanto.  

Para o cumprimento das suas finalidades, a LAI prevê duas maneiras pelas quais o 

Estado proporcione o acesso do cidadão à informação púbica: a transparência passiva, 

consubstanciada no atendimento às demandas da sociedade; e a transparência ativa, que é a 

iniciativa do Poder Público na divulgação espontânea de informações (VENTURA; SIEBRA; 

FELL, 2013).  

O cidadão é o agente central da LAI. A legislação foi criada em atenção ao  direito de 

acesso à informação pública, mas é o Estado que tem a atribuição central na aplicação da LAI. 

A ele cabe cumprir as determinações legais e promover ativamente os meios para alcançar os 

objetivos da lei. Segundo Jardim (2012, p. 20): 

 

Embora o cidadão seja um personagem central no cenário da LAI, o papel da 

sociedade é exclusivamente o da “transparência passiva”. Todos os demais 
mecanismos acionados e acionáveis para a implementação da LAI são 

basicamente aparatos do Estado. Se as agências que configuram o aparato 

informacional do Estado, especialmente os arquivos, não construírem 
agendas, políticas e práticas em diálogo com a LAI, provavelmente seguirão 

periféricas. Num país com a complexidade do Brasil é possível estimar os 

obstáculos à implantação da LAI em todos os Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário e suas configurações nos diversos patamares da estrutura 
federalista do país. Para além do âmbito jurídico, trata-se de um processo 

associado a uma cultura política que vem sendo dinamizada, nas últimas 

décadas, em meio às contradições que envolvem tradições autoritárias e uma 
agenda democratizante nas relações Estado e Sociedade. As formas pelas 

quais a produção, fluxo e uso da informação governamental são objeto das 

políticas e práticas de gestão informacional podem finalmente começar a 
esboçar a face do Estado diante de um cidadão ainda sem rosto. Um 

instrumento como a LAI é, sem dúvida, um sinal de um estágio mais 

consolidado de num regime democrático. Porém, considerando os resultados 

preliminares da pesquisa, há muitos territórios a serem explorados pelas 
agências governamentais de informação e seus agentes. 
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O direito à informação é fundamental, isto é, condição elementar para assegurar uma 

vida em liberdade e a dignidade humana, estando consagrado na CF, desde 1988. Contudo, 

diversas situações do cotidiano apontam para que este direito, mesmo com a publicação da 

LAI, não esteja assegurado plenamente aos cidadãos. O fato é que o acesso à informação 

pública é uma questão inadiável, pois todos reconhecem a centralidade desta temática para a 

consolidação da democracia, o combate à corrupção, o aperfeiçoamento da gestão pública, a 

transparência e o controle social (BERNARDES, 2013, p. 10). 

Neste contexto, para a formulação do problema desta pesquisa, considerou-se o 

seguinte: a) o histórico de prevalência da “política do sigilo” contra a transparência no Brasil 

(MALIN; SÁ, 2012, p. 1); b) a vigência da LAI há pouco mais de 02 (dois) anos, no Brasil, 

como um passo em direção ao paradigma da transparência informacional; c) o dever de 

“transparência ativa” do Poder Público nos termos da LAI; e d) a influência de estudos 

existentes na área, especialmente as pesquisas feitas por Jardim (2012 e 2013) e Rodrigues 

(2013). Contudo, verificou-se a ausência de estudos acerca da garantia de acesso à informação 

pública aos cidadãos após a vigência da LAI. 

Segundo Barros e Lehfeld (1986), a escolha do problema de pesquisa não ocorre de 

forma aleatória, sendo influenciada por fatores internos ao próprio investigador, como 

curiosidade, experiência, dentre outros, e por fatores externos, como a realidade circundante 

ou a instituição a que o pesquisador se filia.  

No caso, a pesquisadora, como cidadã, preocupa-se com a garantia dos seus direitos e 

com a responsabilidade do Estado em fornecer o acesso à informação pública. Graduada na 

área jurídica, detém o conhecimento técnico a respeito do ordenamento jurídico brasileiro e da 

legislação relativa ao direito de acesso à informação, bem como sobre a divisão político 

administrativa do Brasil. Ademais, tendo sido estudante de colégio público e de universidade 

pública nos cursos de graduação e mestrado, além de estagiária em dois órgãos públicos, a 

pesquisadora sempre esteve envolvida em contextos de instituições públicas e vivenciou a 

necessidade de acesso às informações sob a custódia destes entes. Fatores que circundam a 

pesquisadora inspiraram-na para a formulação do problema de pesquisa. 

Para Rudio (1979, p. 94): 

 

formular o problema consiste em dizer, de maneira explícita, clara, 

compreensível e operacional, qual a dificuldade com a qual nos 

defrontamos e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e 

apresentando suas características. Desta forma, o objetivo da 

formulação do problema é torná-lo individualizado, específico e 

inconfundível.  
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Concordando com Rudio (1997), definiremos o problema desta pesquisa: 

historicamente, no Brasil, no que se refere ao acesso à informação pública, há prevalência da 

“política do sigilo” contra a transparência. Com a publicação da LAI, há o dever do Poder 

Público de concretizar a garantia constitucional do acesso à informação pública, e o meio 

mais enfatizado pela LAI para garanti-lo é a transparência ativa nos sítios oficiais da internet. 

Resta saber, então, se houve a superação do paradigma do sigilo com a publicação da LAI, 

observando como se encontram os sítios de internet do Poder Público no Brasil, no que se 

refere particularmente às diretrizes de transparência ativa. 

Propõe-se, então, investigar o cenário do acesso à informação pública no Brasil, por 

meio da transparência ativa nos sítios da internet oficiais do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário, após o advento da Lei nº 12.527/2011 e determinações 

relativas ao dever do Poder Público na divulgação ativa das informações. 

Constitui objetivo geral desta pesquisa: verificar a aplicação das diretrizes de 

transparência ativa nos sítios da internet do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e da União. São objetivos específicos:  

a) Construir padrões indicadores de transparência ativa para os sítios da internet, com 

base nas diretrizes da Lei nº 12.527/2011; 

b) Analisar a presença dos padrões indicadores de transparência ativa nos sítios da 

internet do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e da União; 

c) Comparar a transparência ativa entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o 

Poder Judiciário, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e da União, e entre as regiões do 

país; 

d) Apresentar o mapa da transparência ativa dos sítios da internet do Poder Executivo, 

o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, nas órbitas investigadas. 

A literatura específica sobre o tema - políticas de acesso à informação pública no 

Brasil - é recorrente, contudo não dispõe de uma pesquisa acerca do cenário da transparência 

ativa nos sítios da internet do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário no 

país, nas esferas ora investigadas.  

Passa-se agora para apresentação da divisão da presente pesquisa. Esta dissertação 

inicia-se por esta introdução, onde é feita uma apresentação geral do trabalho, explicitando o 

objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa, bem como suas justificativas, a estrutura da 

pesquisa, dentre outros aspectos gerais. 
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Os demais capítulos estão assim distribuídos: o segundo capítulo é intitulado “O 

estado e o acesso à informação pública”, no qual há a conceituação dos termos Informação, 

Estado, Público, Poder Público, Política de Informação, dentre outros. O terceiro capítulo 

apresenta um breve histórico acerca do acesso à informação pública. O quarto capítulo, por 

sua vez, trata da política de informação e acesso à informação pública no Brasil, 

especialmente acerca do conteúdo da LAI e suas diretrizes de transparência ativa.  

Para construção da revisão de literatura (capítulos 2, 3 e 4), foi feito o levantamento de 

bibliografia específica, abarcando consulta a textos publicados em livros, periódicos, 

eletrônicos ou não, sítios, dentre outros. O referencial teórico tem como suporte as 

publicações, relativas às temáticas ora estudadas, apresentadas nos Encontros Nacionais de 

Ciência da Informação no Brasil desde a promulgação da LAI, em 2011, bem como as 

referências indicadas no Guia de Fontes sobre Acesso à Informação Pública disponibilizado 

no sítio eletrônico da Controladoria Geral da União (CGU), órgão do governo federal 

responsável pela defesa do patrimônio público e pelo incremento da transparência da gestão. 

A metodologia é o capítulo quarto, onde se explicita o universo da pesquisa, bem 

como os procedimentos de coleta e análise dos dados. Quanto à metodologia deste estudo, 

trata-se de uma pesquisa descritiva, que visa conhecer as características do objeto investigado. 

É um estudo de caso, que visa investigar um fenômeno social. É ainda uma pesquisa 

documental, pois investiga os sítios.  

Procedeu-se à coleta de dados nos sítios da internet, em seguida, os dados foram 

tabulados resultando na elaboração de quadros e tabelas que permitiram a análise da política 

de acesso à informação pública no que se refere à transparência ativa. Ao final, com base em 

um referencial teórico delimitado e com a análise realizada a partir dos dados coletados, 

fundamentar-se-á as reflexões decorrentes e os resultados encontrados. 

No quinto capítulo é feita a análise de dados, apresentando os resultados da pesquisa e 

refletindo sobre os mesmos. 

Por fim, o último capítulo apresenta as considerações finais com base nas informações 

obtidas no presente estudo de caso e na fundamentação teórica, e onde também são apontadas 

sugestões para aprofundamentos futuros. 
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2 O ESTADO E O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

O presente estudo é uma análise do cenário de transparência ativa nos sítios de internet 

dos Poderes Públicos brasileiros, nos âmbitos estadual, distrital e federal. Trata-se, então, de 

um estudo acerca da política de acesso à informação no Brasil, envolvendo conhecimentos 

sobre informação, o conceito de público, Estados e Poderes Públicos, regime de informação, 

acesso e transparência. Assim, inicialmente, serão traçados conceitos que delineiam a 

pesquisa e, em seguida, feito um levantamento histórico acerca da evolução do Estado e das 

políticas de acesso à informação pública. 

 

 

2.1  INFORMAÇÃO ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO 

 

Poder-se-ia pensar que o termo ‘informação’ surge quando as tecnologias modernas 

abrem o caminho para ter acesso a todo o conhecimento, que se acumula e cresce com 

aceleração logarítmica, o que não é fato, vez que informação já é conhecida e cuidada desde 

milênios atrás, a exemplo da Biblioteca de Alexandria, criada em princípios do século III a.C., 

em plena vigência do reinado de Ptolomeu II do Egito (ROBREDO, 2007).  

A informação é um bem importante no desenvolvimento sociocultural da humanidade, 

em razão do seu emprego para fins utilitários, especialmente quanto à sua aptidão de contar a 

história e servir como um registro do passado, como apontado por Barreto (2007, p. 23):  

 

A informação sintoniza o mundo, pois referencia o homem ao seu passado 
histórico, às suas cognições prévias e ao seu espaço de convivência, 

colocando-o em um ponto do presente, com uma memória do passado e uma 

perspectiva de futuro; o indivíduo do conhecimento se localiza no presente 
continuo que é o espaço de apropriação da informação.  

 

Neste sentido, a informação é um bem valioso ao homem, e, portanto, o homem 

dedica-se a estudá-la. Um marco histórico no estudo da informação foi a II Guerra Mundial, 

período de explosão do conhecimento e das tecnologias voltadas, especialmente, para o setor 

bélico. Com a produção de um grande volume de informação à época, houve uma 

preocupação com o armazenamento e recuperação da informação produzida. 

As novas tecnologias de informação e sua disseminação trouxeram aspectos 

fundamentais em relação à informação e à sua distribuição, isto porque estas tecnologias 

influenciaram radicalmente a qualificação de tempo e espaço entre as relações do emissor, 
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com os estoques e os receptores da informação. Atualmente, a velocidade trazida nestas 

tecnologias reduz o tempo de acesso ao entorno de zero, quando conectados online 

(BARRETO, 2007). 

Com o problema da organização e do acesso à informação em destaque à época da II 

Guerra Mundial, os cientistas de diversas áreas do conhecimento formulavam propostas para 

tentar resolvê-lo. Sobre este problema da informação em ciência e tecnologia e os possíveis 

obstáculos que poderiam ser encontrados na sua organização e repasse à sociedade, em 1945, 

Bush escreveu o ensaio As we may think (Como nós pensamos), apontando os seguintes 

entraves: a) necessidade de recursos humanos adequados para lidar com o volume de 

informação; b) necessidade de instrumentos para armazenamento e recuperação da 

informação; c) arcabouço teórico existente para solucionar as práticas de informação. Ou seja, 

é imprescindível cuidar desses três pilares para possibilitar o acesso à informação: 

profissionais capacitados, instrumentos de trabalho e condições teóricas para embasar a 

representação da informação para processamento e armazenagem e recuperação (BARRETO, 

2007). 

Do mesmo modo que Bush, muitos cientistas passaram a trabalhar com  essa temática 

no período. Neste cenário de discussões acerca dos problemas sobre armazenamento e 

recuperação da informação, criou-se uma nova área de estudos, e para manter o status 

acadêmico, estabeleceu-se, em 1960, o termo “Ciência da Informação” (CI), garantindo o seu 

status de ciência (BARRETO, 2007).  

Robredo (2007) confirma que cunhou-se, nos Estados-Unidos, o termo Ciência da 

Informação, para dar uma chancela ‘científica’ ao manuseio, conservação, organização e uso 

dos registros do conhecimento, afastando-se do termo mais simples, documentação, utilizado 

na Europa com o mesmo significado, e colocando-se de lado o fato de que esse manuseio dos 

documentos ocorre desde os tempos das tabuletas de argila,  por volta de 3.500 a.C, quando já 

se praticava a CI sem o saber.  

A definição de Ciência da Informação surgiu como resultado dos trabalhos realizados 

no quadro das conferências do Georgia Institute of Technology, em 1960, nos seguintes 

termos:  

 

Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as 
forças que governam o fluxo da informação e os meios de processamento da 

informação para um máximo de acessibilidade e uso. Os processos incluem a 

geração, disseminação, coleta, organização, armazenamento, recuperação, 
interpretação e uso da informação (SOUZA, 2007, p. 77). 
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Saracevic (1996, apud SOUZA, 2007, p. 79) traz outro conceito para Ciência da 

Informação, no mesmo sentido do conceito anterior, destacando a participação da tecnologia 

da informação na área: 

 

Ciência da Informação é um campo devotado à investigação científica e à 

prática profissional que trata dos problemas de efetiva comunicação do 

conhecimento e de registros do conhecimento entre seres humanos, no 
contexto de usos e necessidades sociais, institucionais e/ou individuais de 

informação. No tratamento desses problemas tem interesse particular em 

usufruir, o mais possível, da moderna tecnologia da informação. 

 

De acordo com tais conceituações, a CI preocupa-se com os procedimentos que 

governam o fluxo da informação (o que envolve geração, disseminação, coleta, organização, 

armazenamento, recuperação, interpretação e uso), de acordo com as necessidades informacionais, 

e conta com a colaboração da tecnologia da informação para tanto. Vê-se, então, que a 

informação tem uma área de estudos, a chamada Ciência da Informação, voltada 

especificamente para si. 

Observando-se os estudos desta área quanto ao conceito de informação, nota-se que 

este é um conceito camaleônico (LE COADIC, 1996), pois admite funções, papéis e níveis 

variados. Nesse mesmo sentido, Wersig e Neveling (1975) trabalham com seis diferentes 

entendimentos sobre o que é a informação.  

A primeira abordagem é a estrutural, que entende informação como uma estrutura da 

natureza, isto é, a informação independe de sua apreensão pelo ser humano, decorrendo 

apenas das relações estáticas entre os objetos materiais. A segunda abordagem é a do 

conhecimento, que enxerga a informação como o conhecimento percebido, abrangendo, 

portanto, a compreensão do dado, o qual se torna informação dotada de sentido a partir de seu 

processamento. Apesar de ter quem defenda a igualdade de significado dos termos informação 

e conhecimento, prevalece o entendimento de que são conceitos distintos. 

De acordo com a equação fundamental de Brookes (1980), a informação funciona 

como matéria-prima da qual se extrai o conhecimento, isso porque a equação determina que a 

estrutura atual do conhecimento possa gerar uma nova estrutura de conhecimento em razão do 

acréscimo de um novo conhecimento, o qual advém de uma nova informação. Neste sentido, 

os ensinamentos de Targino (2000, p.9) são: 

 

[...] o conhecimento é um corpo sistemático de informações adquiridas e 

organizadas, que permite ao indivíduo compreender a natureza. É através da 

compreensão que o ser humano transmuta informação em conhecimento [...] 
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só é conhecimento a parcela, mesmo que ínfima, dos elementos que causam 

alterações no repertório cognitivo e conceitual do ser humano. Dentre o 

manancial de informações às quais se tem acesso, só o que se tem acesso, só 
o que se consegue reter, apreender e compreender é conhecimento. [...] 

Logo, o perigo é confundir informação com conhecimento. A emissão 

maciça de dados, números e fatos não garante a produção de conhecimento. 

A informação é capaz de produzir conhecimento ou não [...] A informação 
pode atuar como formadora de estoque ou como agente modificador capaz 

de produzir conhecimento. No primeiro caso, registra-se a função estática da 

informação. Estoques per si não geram conhecimento, nem transformam a 
realidade. Tão-somente uma ação que se configure como agente modificador 

pode confirmar a produção do conhecimento. 

 

Ainda sobre a distinção entre conhecimento e informação, complementa Robredo 

(2007, p. 60): “Há, de fato, um processo de transformação do conhecimento (dentro da mente) 

em informação fora da mente. Então, informação seria o conhecimento externalizado, 

mediante algum tipo de codificação”. Nota-se então que o conhecimento é dependente e 

complementar à informação, sendo intercambiáveis. Quando alguém emprega as informações 

de diferentes formas, compreendendo-as, está transformando-as em conhecimento. “Assim, 

pode-se concluir que o conhecimento é acessível através da informação e, desse modo, pode-

se concluir também que informação não é conhecimento e sim a sua matéria prima” (SOUZA, 

2007, p. 76).  

A abordagem da mensagem, por sua vez, entende que informação é sinônimo de 

mensagem, informação é um suporte semântico (isto é, símbolos ordenados) sobre um suporte 

físico. Esta abordagem é usada preferencialmente pelos autores interessados na teoria 

matemática da comunicação (WERSIG; NEVELING, 1975). Também não é este o 

entendimento que prevalece entre os estudiosos, de acordo com Robredo (2007, p. 60): “A 

informação não é, pois, uma entidade física, um objeto tangível, visível, audível. O que se 

toca, se vê ou se ouve é o ‘documento’ escrito, gravado, etc. contendo conhecimento 

registrado, em geral, mediante um código de representação”. 

Já a abordagem do significado entende informação apenas como o significado da 

mensagem. “Como ‘significado’ é, pelo menos, tão ambíguo quanto ‘informação’, poder-se-ia 

supor que os autores que não sabem o que é informação, chamam-na por outro nome que é tão 

obscuro quanto o primeiro” (WERSIG; NEVELING, 1975, p.7). 

A abordagem do efeito percebe a informação como aquilo que altera o que 

conhecemos, é a redução da incerteza, resultado de um processo sobre dados. Se existe uma 

dúvida é porque existem alternativas. Uma ou várias alternativas são aptas a reduzir as 
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incertezas. Assim, conforme este entendimento, só há informação quando há dúvida, e a 

informação serve justamente para reduzir as incertezas.  

Por fim, a abordagem do processo vê a informação como um conjunto de ações 

orientadas para um fim, englobando geração, transmissão, armazenagem e busca. 

As dificuldades encontradas para a conceituação da informação são visíveis na área da 

Ciência da Informação, o que ainda é objeto de estudo da epistemologia. Essa dificuldade de 

estabelecimento de um conceito de informação causa uma confusão interna no âmbito da 

Ciência da Informação: 

 

A literatura da CI é caracterizada pelo caos conceitual. Este caos conceitual 
advém de uma variedade de problemas na literatura conceitual da CI: [...] 

analogias inadequadas, definições circulares e multiplicidade de noções 

vagas e contraditórias e, às vezes, bizarras quanto à natureza do termo 
informação (SCHRADER, 1999, p.83). 

 

A discussão literária sobre o conceito de informação aumenta o nível de confusão na 

área da CI. Deste modo, é necessário observar os estudos mais aprofundados sobre o conceito 

de informação a fim de adotar uma vertente para esta dissertação.  

Capurro e Hjorland (2007), em um estudo histórico e abrangente sobre o conceito de 

informação, resgatam as fontes desta palavra, desde as origens latinas e raízes gregas do 

termo, com análise dos usos modernos e pós-modernos e da sua interdisciplinaridade, 

perpassando pelas ciências naturais, humanas e sociais. De acordo com estes autores, 

informação, de início, significava moldar a matéria, de modo que considerava-se “informado” 

aquele que era “moldado por”; mas os usos modernos do termo indicam uma transição deste 

conceito medieval, refeito sobre premissas empíricas e epistemológicas, quando, então, 

informação veio a significar “relatos recebidos de”. Houve, portanto, uma transição da Idade 

Média para a Modernidade no uso do conceito de informação, de forma que “informar” 

deixou de significar “dar uma forma à matéria”, passando para “comunicar alguma coisa a 

alguém”. 

Por fim, Capurro e Hjorland (2007, p. 155) apresentam o entendimento de que 

“informação é o que é informativo para uma determinada pessoa. O que é informativo 

depende das necessidades interpretativas e habilidades do indivíduo”. Capurro e Hjorland 

(2007, p. 187) acrescentam ainda que: 

 

informação é qualquer coisa que é de importância na resposta a uma questão. 

Qualquer coisa pode ser informação. Na prática, contudo, informação deve 
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ser definida em relação às necessidades dos grupos-alvo servidos pelos 

especialistas em informação [...]. Informação é o que pode responder 

questões importantes relacionadas às atividades do grupo alvo. 

 

Deste modo, informação é aquilo apto a responder às necessidades informacionais de 

alguém. Na atual “sociedade da informação”, caracterizada pelo surgimento da tecnologia da 

informação e seus impactos globais, tem-se atribuído à informação bastante valor, 

especialmente em razão da sua natureza digital (CAPURRO; HJORLAND, 2007). Os 

imensos avanços nas tecnologias da informação e comunicação mudaram por completo a 

relação da sociedade com a informação. Na década de 1990, observou-se a entrada da internet 

no Brasil, assim descrita por Castells (2010): 

 

Em fins da década de 1990, o poder de comunicação da Internet, juntamente 
com os novos progressos em telecomunicações e computação provocaram 

mais uma grande mudança tecnológica, dos microcomputadores e dos 

mainframes descentralizados e autônomos à computação universal por meio 
da interconexão de dispositivos de processamento de dados, existentes em 

diversos formatos. Nesse novo sistema tecnológico o poder de computação é 

distribuído numa rede montada ao redor de servidores da web que usam os 

mesmos protocolos da Internet, e equipados com capacidade de acesso a 
servidores em megacomputadores, em geral diferenciados entre servidores 

de bases de dados e servidores de aplicativos. 

 

Isto é, a informação ganha uma nova relevância na sociedade contemporânea, onde os 

fatores de produção tradicionais — terra, capital e trabalho — deixaram de ser os principais 

criadores de riqueza (OCDE, 1999 apud UNGER, 2006), a qual agora advém da informação, 

utilizada como força produtiva. Braman (1989 apud CAPURRO; HJORLAND, 2007) 

trabalha com esta visão da informação enquanto uma força constitutiva na sociedade. Para 

esta autora, a informação não apenas é afetada pelo ambiente, mas também é um ator que 

afeta elementos do ambiente: a informação é capaz de criar a estrutura social. 

Assim, para este trabalho, adotamos a compreensão de Capurro e Hjorland (2007) 

sobre o que é a informação, como o que é apto a responder às necessidades informacionais, e 

adotamos como uma das suas características a sua força constitutiva na sociedade, isto é, a sua 

capacidade de criar e afetar o ambiente. 
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2.2 O ESTADO E A INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Estabelecido o conceito de informação para o presente estudo, passa-se à conceituação 

de informação pública. Para tanto, serão investigados os conceitos de Estado e de público, que 

colaboram para o entendimento acerca do que é a informação pública. 

O Estado, para Bourdieu (1997, p. 95, apud JARDIM, 2012, p. 4), funciona como “um 

x (a ser determinado) que reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência 

física e simbólica em um território determinado e sobre o conjunto da população 

correspondente”. Assim, Estado é a pessoa jurídica composta por instituições burocráticas, 

com exercício legítimo da violência, propriedade de bens públicos e aptidão para a 

arrecadação.  

Consoante à lição de Meirelles (2013), o conceito de Estado pode ser obtido sob vários 

ângulos. De acordo com o aspecto sociológico, Estado é a corporação territorial dotada de um 

poder de mando originário; pelo aspecto político, é a comunidade de homens, fixada sobre um 

território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção; e conforme o aspecto 

constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana.  

O conceito de Estado decorre do “conceito original de Pólis, que representa a reunião 

de indivíduos em um indivíduo único, o Estado, descrito por Rousseau como um promotor da 

vontade geral” (PINHEIRO, 2011). 

Cada Estado tem seu povo, que é seu elemento humano; seu território, isto é, a base 

física; e o governo soberano, que é o elemento condutor, correspondendo ao comando, à 

direção do Estado. Para que o Estado seja independente, o governo deve ser soberano, o que 

significa ter independência na ordem internacional e supremacia na ordem interna. 

A administração significa o aparelho estatal, isto é, a máquina administrativa que 

move o Estado, e abrange os agentes, os órgãos, a estrutura e os bens que compõem a 

máquina administrativa do Estado.  

O Brasil é um Estado, que tem como visão política a democracia, e quanto à sua visão 

jurídica é um Estado de Direito. Isto é, o Brasil é um Estado Democrático de Direito, que se 

define pela obediência ao princípio da legalidade, caracterizado pela submissão às leis, 

divisão das funções estatais, garantia dos direitos individuais e sociais, participação 

democrática dos cidadãos no processo político do país e justiça como valor supremo da 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

No Estado brasileiro, o Poder Público está dividido, conforme as diversas funções 

estatais, da seguinte forma: o Poder Legislativo tem a função típica de legislar; ao Poder 
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Judiciário compete a função típica de julgar; e ao Poder Executivo cabe a função típica de 

administrar. Assim, diz-se que a divisão do Poder Público no Brasil é tripartite, em que cada 

um exerce predominantemente uma função. Deve-se entender por função o estabelecimento 

de diretrizes e programas de ação governamental, isto é, os planos de atuação do governo 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

Assim, os denominados “Poderes” integram a organização política do Estado e 

“representam uma divisão estrutural interna, visando ao mesmo tempo à especialização no 

exercício das funções estatais e a impedir a concentração de todo o poder do Estado nas mãos 

de uma única pessoa ou órgão” (ALEXANDRINO; PAULO, 2010, p. 14 -15).  

Por fim, destaque-se que os autores mais modernos apontam, ainda, uma quarta função 

do Estado, que é a chamada função de governo (função política), abrangendo as decisões de 

cunho político, de alta relevância para o Estado, proferidas em situações de alto grau de 

discricionariedade, que não se confundem com o dia-a-dia da Administração, pois possuem 

um caráter de excepcionalidade, como por exemplo decretar estado de defesa ou estado de 

sítio; declarar guerra; celebrar a paz; sanção e veto presidencial, dentre outras situações que 

fogem da normalidade. Esta quarta função é exercida pelo Poder Executivo. 

Note-se que, territorialmente, o Brasil também sofre divisões político-administrativas. 

De acordo com essa organização, que refere-se à forma de estado adotada, o Brasil é uma 

Federação, caracterizada pela existência de duas ou mais ordens jurídicas que incidem, 

simultaneamente, sobre o mesmo território, sem que se possa falar em hierarquia entre elas, 

mas em campos diferentes de atuação. 

No caso da federação brasileira, ela é formada pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos estabelecidos na CF, em seus artigos 1º e 18 (BRASIL, 1988), sendo 

todos autônomos, nos termos desta constituição.  

De acordo com esta previsão constitucional, no Brasil há a descentralização política, 

de modo que os diversos entes da federação possuem autonomia entre si e atuam em 

diferentes campos. Dizer que um ente é autônomo significa afirmar que possui capacidade de 

auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação, configurando a 

autonomia financeira, administrativa e política. 

Assim, em qualquer território do país, há a incidência das diferentes ordens jurídicas, 

autônomas entre si. Tome-se, por exemplo, a cidade de Salvador, onde existem as ordem 

municipal, estadual e federal atuando sobre o mesmo território, contudo, com competências 

diferenciadas, previstas entre os artigos 21 e 32 da CF. 
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A repartição de competências entre os entes federativos é estabelecida pela CF, que 

baseia a repartição com a predominância do interesse, de forma que a União cuidará de 

matérias de interesse geral, os estados cuidarão de matérias de interesse regional, os 

municípios cuidarão de matérias de interesse local, e o  Distrito Federal cuidará de matérias 

de interesse regional e local. 

O artigo 1º da CF (BRASIL, 1988, p. 1), por sua vez, prevê que “A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de Direito [...]”. Esta norma é conhecida como o 

“princípio da indissolubilidade do vínculo federativo”, pela qual estabelece-se que inexiste no 

Brasil o direito de secessão, ou seja, não se permite o direito de retirada de qualquer ente da 

federação e também não se admite proposta tendente a abolir a forma federativa de estado, 

nos termos do artigo 60, §4º, I da CF (BRASIL, 1988).  

O mapa abaixo apresenta a divisão político-administrativa da Federação brasileira: 

 

Figura 1 – Federação Brasileira 

 
Fonte: INFOESCOLA Navegando e Aprendendo.   
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Como se vê na figura 1, acima, no Brasil, além da União e do DF, existem vinte e seis 

estados, sendo eles: Acre (AC), Amazonas (AM), Amapá (AP), Pará (PA), Rondônia (RO), 

Roraima (RR) e Tocantins, localizados na região Norte; Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará 

(CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte 

(RN) e Sergipe (SE), na região Nordeste; Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do 

Sul, na região Centro-oeste; Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e 

São Paulo, na região sudeste; e Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), 

na região sul. 

O exercício dos Poderes Públicos se distribui pelos diferentes entes da federação, de 

maneira que há Poder Executivo, Legislativo e Judiciário nos diferentes âmbitos da federação. 

O Poder Executivo é exercido pela Presidência da República no âmbito da União, pelos 

Governos dos Estados nas esferas estadual e distrital, e pelas Prefeituras nos municípios. Já o 

Poder Legislativo incumbe ao Congresso Nacional (que é órgão bicameral, isto é, composto 

por duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal) na esfera federal, às 

Assembleias Legislativas nos âmbitos estadual e distrital, e às Câmaras Municipais, nos 

municípios. O Poder Judiciário, por sua vez, no âmbito federal é exercido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) e pelos tribunais nos Estados e DF, não havendo em âmbito 

municipal. É o que se vê no quadro abaixo que explica a organização dos Poderes Públicos na 

Federação Brasileira:  

 

Quadro 1 – Poderes Públicos na Federação Brasileira 

Três poderes No Município No Estado No País 

Poder Executivo 

(administra de 

acordo com as leis) 

Prefeitura Governo de Estado Presidência 

Poder Legislativo 

(elabora leis e 

fiscaliza a 

administração do 

Poder Executivo) 

Câmara Municipal 
Assembleia 

Legislativa 

Câmara dos 

Deputados e Senado 

Federal 

Poder Judiciário 

(fiscaliza e faz 

cumprir as leis) 

Não há Poder 

Judiciário no âmbito 

municipal 

Tribunais de Justiça 

Estaduais 

Supremo Tribunal 

Federal, dentre 

outros 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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A forma de governo adotada no Brasil é a República, caracterizada pelo controle do 

poder pelo povo. A “idéia de República significa a criação de um espaço público, de um 

espaço de todos” (CRUZ; CADEMARTORI, 2009, p.95). A república traz a ideia de governo 

da maioria. Tem como características: a responsabilidade política dos governantes, de modo 

que os chefes do poder respondem tanto por crimes comuns quanto por crimes de 

responsabilidade; a eletividade, isto é, o poder político é adquirido pelo voto; e a 

temporariedade, de acordo com a qual os governantes são eleitos para ficar no poder por 

determinado período de tempo, havendo, portanto, uma alternância de poder.  

O governo republicano atua em nome da maioria do povo que o elegeu, representando 

o próprio povo, nos seus interesses coletivos, comuns. Assim, a república é a forma de 

governo que, por meio de sua administração, trabalha na gestão do interesse do povo a quem 

representa, isto é, do “interesse público”. 

O interesse público retrata o somatório dos interesses individuais dos seres 

considerados como membros da sociedade, representando, assim, a vontade da maioria. Os 

estudiosos do Direito classificam o interesse público em primário e secundário. O interesse 

público primário corresponde à vontade do povo. O interesse público secundário, por sua vez, 

refere-se à vontade do Estado enquanto pessoa jurídica. O ideal é que os interesses públicos, 

primário e secundário, coincidam. Se não houver a coincidência, em razão de o governo atuar 

como representante do povo, prevalece sempre o interesse primário (vontade do povo) 

(MARINELA, 2013). 

O termo público pode estar relacionado a dois campos sociais. A primeira associação 

possível é com o Governo e com o Estado, de modo que considera-se público o que for 

relativo aos interesses comuns do povo, como já visto nas explicações acima. Esta acepção 

tem um cunho político e estatal e relaciona-se com a estrutura, os serviços, projetos e as 

políticas mantidos pela máquina estatal na representação coletiva do povo (ARAÚJO, 2003; 

BATISTA, 2010). 

Para ratificar este significado de público, analisa-se ainda o conceito de “bem 

público”, formulado pelos estudiosos do Direito. Bens públicos são aqueles pertencentes à 

Administração Pública, da seguinte forma: pertencem às pessoas jurídicas de direito público 

(administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público), independentemente 

de afetação a uma finalidade pública; e às pessoas jurídicas de direito privado (empresas 

públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado) que estejam 

diretamente ligadas à prestação de serviço público (MARINELA, 2013).  
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Neste sentido, pode-se concluir que a informação sob a guarda da Administração 

Pública de um Estado é um bem público, isto porque o Governo, que detém tal informação, 

atua na representação do povo, conforme o interesse público. 

A segunda acepção do termo público é em oposição à ideia de “privado”, ou seja, 

público como aquilo oposto ao secreto. Então, neste sentido, público significa aquilo que é 

manifesto, aquilo a que é dado publicidade (ARAÚJO, 2003; BATISTA, 2010). Dentre os 

princípios que regem a atuação do governo republicano brasileiro, encontra-se o princípio da 

publicidade, que significa conhecimento, divulgação da função pública ao titular do direito, 

que é o povo. 

Analisados o conceito de Estado e as concepções do termo público, passa-se à análise 

de conceito de informação pública. Para Batista (2010, p. 40): 

 

[...] informação pública é um bem público, tangível ou intangível, com 

forma de expressão gráfica, sonora e/ou iconográfica, que consiste num 

patrimônio cultural de uso comum da sociedade e de propriedade das 
entidades/instituições públicas da administração centralizada, das autarquias 

e das fundações públicas. A informação pública pode ser produzida pela 

administração pública ou, simplesmente, estar em poder dela, sem o status 

de sigilo para que esteja disponível ao interesse público/coletivo da 
sociedade. Quando acessível à sociedade, a informação pública tem o poder 

de afetar elementos do ambiente, reconfigurando a estrutura social.  

 

Também segue nessa direção o entendimento de Jardim (2012, p. 6) sobre informação 

pública, para quem:  

 

Toda informação produzida ou acumulada pelo Governo no decorrer da 

administração do Estado é de natureza pública, embora não seja 

eventualmente de acesso irrestrito, por força de restrições legais. Assim, nem 

toda informação considerada “pública” é produzida pelo Governo: um 
relatório de uma empresa privada sobre tendências do mercado financeiro 

pode ser publicizado, embora seja um documento de natureza privada. 

 

Acrescente-se a esta análise o conceito de informação governamental de domínio 

público, trazida pela Recomendação da UNESCO sobre a Promoção e Utilização do 

Multilingüismo e o Acesso Universal ao Ciberespaço (UHLIR, 2006, p. 13):  

 

A informação de domínio público refere-se à informação publicamente 

acessível, cuja utilização não infringe qualquer direito legal, ou qualquer 
obrigação de confidencialidade. Refere-se, portanto, por um lado, ao 

domínio de todos os trabalhos, ou objetos de direitos relativos, que podem 

ser explorados por todos sem qualquer autorização, por exemplo quando a 
proteção não é concedida por lei nacional ou internacional, ou devido à 
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expiração do termo de proteção. Refere-se, por outro lado, a dados públicos 

e informações oficiais produzidos e voluntariamente disponibilizados por 

governos ou organizações internacionais. 

 

Ademais, segundo a CGU (2014, p.1): “A informação sob a guarda do Estado é 

sempre pública, devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos específicos. Isto 

significa que a informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em 

nome da sociedade é um bem público”.  

Em todos estes conceitos levantados, a informação pública é entendida como aquela 

que está sob a guarda dos governos (representantes do povo), tendo sido produzidas por estes 

ou não, de modo que pertencem ao seu povo (sendo esta a primeira acepção do termo 

público), e o seu uso não está protegido por nenhum dever de sigilo nem está acobertada pelos 

direitos autorais, podendo-se dar publicidade (sendo esta a segunda acepção do termo 

público). Assim, conforme os conceitos levantados, considera-se pública a informação sob o 

prisma das duas acepções do conceito de “público” conjuntamente. 

Para a presente pesquisa, adota-se como conceito de público as duas acepções em 

conjunto. Diante do exposto, considera-se informação pública aquela sob a custódia (isto é, 

produzida ou mantida) de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas de 

direito privado que estejam diretamente ligadas à prestação de serviço público, acobertadas 

pelo princípio da publicidade e não  do sigilo. 

 

 

2.3  REGIME DE INFORMAÇÃO, POLÍTICA DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

 

Para compreensão do acesso à informação pública, é necessário conhecer o contexto 

em que este se insere e quais são os fatores que influenciam a sua implementação em uma 

sociedade, isto é, precisa-se conhecer o regime de informação.  

Frohmann (1995) o define como sistema ou rede, estável ou não, em que os fluxos de 

informação circulam por canais específicos, atendendo aos usuários/consumidores de 

informação. Para González de Gómez (2003, p. 3) regime de informação é o:  

 

modo informacional dominante em uma formação social, o qual define quem 

são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades informacionais e 

quais os meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de 
excelência e os modelos de sua organização, interação e distribuição, 

vigentes em certo tempo, lugar e circunstância conforme certas 

possibilidades culturais. 
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Para Braman (2004; 2011; apud MALIN, 2012), o regime de informação envolve três 

dimensões: o governo, com suas instituições formais, regras e práticas históricas das 

entidades; a governança, que abrange as instituições, regras e acordos formais e informais e 

práticas de atores estatais e não estatais; e a governabilidade, isto é, o ambiente cultural e 

social onde os modos de governança acontecem e se sustentam.  

Assim, o regime de informação propõe modos de operacionalizar questões relativas ao 

tratamento da informação, como uma caixa de ferramentas, que abrange os seguintes 

elementos: a) estoques de informação; b) políticas; c) atores; d) ambiente social; e) recursos; 

f) meios físicos para o compartilhamento da informação; g) vocabulário comum; h) valores e 

metas definidos; i) transparência (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013).  

Os estoques de informação representam um conjunto de itens de informação 

organizados ou não segundo um critério técnico, com conteúdo que seja de interesse de uma 

comunidade de receptores (BARRETO, 2000, apud SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013).  

As políticas, por sua vez, direcionam os papéis dos atores políticos no campo da 

informação. A informação pública constitui um bem público, e o Poder Público, enquanto 

possuidor e gestor, traça objetivos a serem alcançados quanto ao tratamento, organização, 

gestão e acesso da informação pública, isto é, elabora políticas públicas de informação. 

Rua (2001) define políticas públicas como o conjunto de decisões políticas e ações 

estratégicas voltadas para um fim público sendo, portanto, imperativo. Neste mesmo sentido, 

para Sousa (2006, p.3), a expressão “políticas públicas” pode ser entendida, em qualquer área: 

 

(...) como o conjunto de planos e programas de ação governamental 
voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são 

traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, 

sobretudo na implementação dos objetivos fundamentais dispostos na 

Constituição. 

 

Contudo, as políticas públicas não devem ser compreendidas apenas como uma 

coleção de leis, mas, sobretudo, como um conjunto de estratégias, planos e operações 

estabelecidos pelo Poder Público com a finalidade de cumprir um objetivo definido. 

Políticas públicas constituem uma temática oriunda da Ciência Política, e os avanços 

dos estudos desta área apontam para o reconhecimento que esta temática não é simplesmente 

uma construção de Governo, mas sim uma construção coletiva, que tem a sociedade como um 

todo atuando para a sua construção; bem como os estudos desmistificam que a política 

pública é apenas tradução de aspectos legais. Em outras palavras, políticas públicas são 
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construções de uma coletividade, que visam a garantia dos direitos sociais dos cidadãos que 

compõem uma sociedade (SOUSA, 2006). 

Em uma sociedade verdadeiramente democrática, a sociedade civil participa 

ativamente na definição e, principalmente, no acompanhamento da implementação de 

políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas têm a ver com o “processo de democratização 

e institucionalização, refletindo a interpretação entre estado e sociedade apontando para novos 

valores na cultura política relativos à publicização de decisões” (KERBAUY, 2006, p. 8). 

Quanto à política pública de informação, Pinheiro (2011) conceitua como: “aquela que 

engloba leis e regulamentos que lidam com qualquer estágio da cadeia de produção da 

informação, desde a sua criação, seu processamento (natural ou artificial), armazenamento, 

transporte, distribuição, recuperação, uso e a sua destruição”.  

Nesta direção, afirmam Magnani e Pinheiro (2011, p. 596): “a noção de política de 

informação está muito ligada à definição e posicionamento político no tratamento de qualquer 

questão que envolva processos e fluxos de informação na sociedade”.  

Em consonância com este entendimento, Jardim (2012, p. 5) define política pública de 

informação governamental como:  

 

o conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e 
inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que 

contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 

tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 
governamental. 

 

O entendimento de Capurro e Hjorland (2007, p. 151) é de que a coisa mais 

importante na Ciência da Informação, no âmbito dos estudos sobre política de informação, “é 

considerar a informação como uma força constitutiva na sociedade”. 

Quanto aos atores, elementos do regime de informação, são os sujeitos, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas, individuais ou representados em grupos, que distribuídos em redes 

formais ou informais, compõem um contexto de informação, sejam eles produtores, gestores 

ou usuários da informação (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013). 

No que se refere ao ambiente social como elemento do regime de informação, trata-se 

da situação social em que se encontram os cidadãos (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 

2013).  

Por recursos entende-se os serviços, mecanismos e instrumentos formais e informais 

de compartilhamento da informação, de modo que podem ser as ferramentas que permitem o 
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acesso, bem como os próprios estoques de informação, como acervos documentais e bases de 

dados.  

No que se refere aos meios físicos para o compartilhamento da informação, destaque-

se a importância da mudança tecnológica ocorrida no período da Segunda Guerra Mundial, 

que promoveu a utilização extensiva das tecnologias da informação e comunicação (TICs). De 

fato, 

[...] a territorialidade dos regimes de informação tem forte ligação com a 

disponibilidade de artefatos tecnológicos permitindo a conectividade entre os 
estoques de informação e a disseminação de seus conteúdos informacionais; 

donde se conclui que quanto mais aparelhagem tecnológica, permitindo e 

possibilitando o rápido trânsito de informações relevantes (conectividade), 
tanto maior a predominância dos regimes (UNGER, 2006, p. 31). 

 

No âmbito de um regime de informação, há uma tentativa de padronização do 

vocabulário, à medida que os canais tentam vulgarizar os jargões. 

Quanto ao conceito de transparência das ações do Estado, por sua vez, este tem origem 

nos pensadores clássicos (Locke, Kant e Stuart Mill) e traz a noção de participação da 

sociedade na vida política, com respeito à garantia dos direitos individuais, sendo a 

informação, neste contexto, um bem de direito do cidadão. Para Jardim (1998, p.44 apud 

JARDIM 2012, p. 5), transparência informacional é: 

 

Um território para o qual confluem práticas informacionais da sociedade 

civil e do Estado. Território “relacional”, por sua vez, construído e 

demarcado por essas mesmas práticas de gestão e uso social da informação 
governamental. Território que, por mecanismos diversos, favorece a 

interação informacional (como prática socialmente emancipatória/ 

transformadora) de duas instâncias: a dos diversos agentes do aparelho de 
Estado e aquela do cidadão-incluído. Ampliam-se assim, por princípio, as 

possibilidades de controle democrático da sociedade política pela sociedade 

civil. 

 

Em oposição ao conceito de transparência informacional, há o conceito de opacidade 

informacional, definido por Jardim (1998, p.45 apud JARDIM 2012, p. 5) como “ausência 

(total ou quase total) de interação informacional envolvendo o aparelho de Estado (via os seus 

agentes) e a sociedade civil”. 

Traçados os conceitos básicos desta pesquisa, a seguir trata-se especificamente da 

política de acesso à informação. 
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2.4 POLÍTICA DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

A política de acesso à informação pública volta-se para a disponibilização pelos 

governos do acesso aberto e irrestrito à informação pública para o povo. Dentre as 

inúmeras vantagens desta política, Uhlir (2006) aponta três: a “transparência” da 

governança e a promoção dos ideais democráticos de igualdade, democracia e abertura, 

diminuindo as chances do governo conseguir ocultar atos ilegais, corrupção e má 

administração; a promoção da melhoria da saúde e segurança públicas e do bem-estar 

social geral, uma vez que os cidadãos se tornam mais informados e aptos a tomar decisões 

sobre sua vida cotidiana, seu ambiente e seu futuro; a utilidade à pesquisa científica e 

técnica, contribuindo para o progresso da ciência, avanço da inovação tecnológica e 

sistema educacional efetivo. 

O acesso às informações públicas permite que a sociedade conheça melhor os 

dados administrados pelo Estado e monitore mais atentamente as motivações privadas e 

políticas das decisões governamentais, tornando mais difíceis o abuso de poder e a prática 

do clientelismo político (ABRAMO, s/d, p. 2). Sobre a disponibilização das informações 

públicas ao povo, Ferreira, Santos e Machado (2012) ressaltam a sua importância para a 

democracia: 

 

As informações governamentais são de fundamental importância para o 

exercício da democracia. A sua disponibilização possibilita um diálogo claro 
e transparente entre o governo e a sociedade civil, permitindo um maior 

controle desta sobre a administração pública, objetivando o aprimoramento 

constante de suas ações.  

 

Neste sentido, a CGU também destaca que o acesso a documentos, arquivos e 

estatísticas de ordem pública constituem-se em um dos fundamentos para a consolidação da 

democracia, uma vez que fortalece a capacidade dos cidadãos em participar de modo efetivo da 

tomada de decisões que os afeta: 

O cidadão bem informado tem melhores condições de conhecer e acessar 
outros direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais. Por 
estes motivos, o acesso à informação pública tem sido, cada vez mais, 

reconhecido como um direito em várias partes do mundo. Cerca de 90 países 

possuem leis que regulam este direito (CGU, 2014, p.1). 
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Quando há ausência do dever legal de garantia do acesso à informação pública, 

ocorrem irresponsabilidades e negligências dos órgãos públicos na divulgação de informações 

relevantes, com consequências negativas para a prestação de contas governamental, porque o 

acesso limitado à informação impede ou dificulta a participação dos cidadãos na discussão e 

produção de políticas públicas. Nas palavras de Abramo (s/d, p. 1): 

 

Quanto mais incompleta é a informação disponível, mais inseguras resultam 

as decisões tomadas e, portanto, maior a probabilidade de prejuízo à 
eficiência na alocação dos recursos. Isso vale tanto para quem vai à feira no 

sábado (não convém comprar limões do primeiro ambulante que aparecer) 

quanto para governos. Com a diferença de que se compro mal meus limões, 
quem sofre é minha família (porque deixarei de comprar alguma outra 

coisa), ao passo que, se o governante decide a partir de informação 

deficiente, o prejuízo econômico afeta toda a sociedade.  

 

O acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na 

gestão pública, pois torna possível uma maior participação popular e o controle das ações do 

governo. 

A participação dos indivíduos no processo político desvela-se essencial para 

influenciar os governos e os representantes políticos. Ao contrário, caso os cidadãos fossem 

cerceados do direito à informação, os debates públicos estariam comprometidos. Deste modo, 

a informação significa um instrumento de controle das instituições democráticas, 

potencializando a capacidade dos cidadãos em contribuir para o processo político do país, 

com combate à corrupção e à conduta ilícita dos governos. Neste sentido, “a informação 

aparece portanto como uma condição chave da construção de processos democráticos de 

tomadas de decisão” (DOWBOR, 2003, p. 7).  

Entende-se que o problema da corrupção pode ser largamente reduzido com políticas 

de promoção da ética, da integridade e da transparência. Conforme afirma F. Kettl (apud 

MENDANHA, 2009, p.61): “como sugere o método americano da década de 70, é possível 

reduzir a corrupção abrindo as portas do governo, colocando-o em foco e dando poder aos 

investigadores para fiscalizá-lo de perto, com o intuito de eliminar gastos desnecessários, 

fraudes e abusos de poder”.  

Assim, para evitar os desvios éticos no trato da coisa pública, sobretudo o abuso de 

poder político e os conflitos de interesses,há a preocupação com o assunto, e são necessários 

instrumentos legais e programas que visem à promoção da transparência e à abertura do 

governo à participação da sociedade (MENDANHA, 2009). 
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Analisando os elementos do regime de informação que permeiam o âmbito da política 

de acesso à informação pública, pode-se afirmar que: a) os estoques de informação são 

compostos pelas informações custodiadas pelo Poder Público, sejam tais informações 

produzidas pelos órgãos públicos ou não; b) as políticas de acesso à informação, por sua vez, 

fornecem à sociedade, de forma democrática, ferramentas para o acesso aos estoques de 

informação, direcionando ao Estado o dever de publicizar as informações sob sua guarda e o 

direito dos cidadãos de acessá-las (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013); c) os principais 

personagens do regime de acesso à informação são o cidadão, como personagem central 

Jardim (2012, p. 20), e o Poder Público, a quem compete o dever de dar publicidade às 

informações; d) o ambiente social é fator que influencia diretamente na implementação de 

uma política de acesso à informação, isto porque esta depende de fatores socioculturais, a 

exemplo da vontade política, da conscientização da sociedade civil, dos governantes e 

infraestrutura tecnológica; e) as TICs são os meios que possibilitam, com eficácia e 

celeridade, a publicização das informações pelo Poder Público, para que elas cheguem aos 

cidadãos, e o acesso seja efetivado; f) há a padronização linguística de alguns termos, como 

“Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, “transparência ativa”, “gestão transparente da 

informação”, dentre outros. Deste aspecto, ressalta-se a importância de glossários que ajudem 

os cidadãos a conhecer o vocabulário que perpassa a política de acesso à informação. 

Levantados os conceitos que norteiam a presente pesquisa e considerando a 

informação pública como elemento imprescindível na relação Estado-sociedade, passa-se para 

a análise do caso em estudo, a política de acesso à informação brasileira, fazendo inicialmente 

um levantamento histórico acerca do acesso à informação no mundo e no Brasil, uma vez que 

é necessário compreender o contexto sociopolítico e seus condicionamentos históricos no qual 

é produzida. 
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3 ESCOPO HISTÓRICO SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

Faz-se importante compreender o passado para ter uma visão ampla acerca da 

atualidade. Nas palavras de Barreto (2007, p. 14): “Contar a história de como se atuava no 

passado é didático e fundamental para o entendimento da evolução das práticas da área e para 

a formação de seus profissionais”. Para compreender a atual política brasileira de acesso à 

informação pública, é necessário conhecer o histórico do acesso à informação no mundo e no 

Brasil. 

 Na antiguidade clássica, a conservação dos arquivos estava vinculada ao exercício do 

poder, e a memória já era considerada um instrumento essencial para governar e administrar, 

de modo que o acesso aos documentos de reis e sacerdotes era limitado exclusivamente aos 

funcionários oficiais, responsáveis pela guarda. 

 Ocorre que, com o nascimento da noção de democracia na cidade-Estado de Atenas no 

século IV a.C., surgiu a ideia de abertura de alguns arquivos guardados pelo Governo nos 

arquivos oficiais, em ocorrências excepcionais, tal como no caso de documentos que 

apoiavam a defesa de indivíduos envolvidos em processos judiciais, ou no caso de acusação 

de um magistrado quanto à traição ou violação de leis (DUCHEIN, 1983 apud BATISTA, 

2010), situação esta que perdurou durante muitos séculos. 

 Partindo da idade média, entre os anos de 900 e 1300, aproximadamente (período 

compreendido entre o fim do Império Romano e o nascimento da civilização Grécia e Roma), 

a informação era privilégio dos eruditos, e era retida, cuidada e vigiada, nos mosteiros, pelos 

monges. 

Além do poder exercido pela Igreja Católica em relação ao acesso à informação, da 

Idade Média até os séculos XV e XVI, o acesso aos arquivos do governo permaneceu 

limitado, sendo um privilégio do monarca, que permitia ou recusava o acesso aos interessados 

conforme a sua discricionariedade. Ademais, as pessoas que conseguiam o acesso aos 

documentos do governo apenas podiam publicar o resultado da sua pesquisa com a anuência 

do governante. 

Após a idade média, começaram a aparecer os primeiros Estados Nações, governados 

pelos reis absolutistas. Nesse período também nasceu a era do iluminismo, movimento 

intelectual surgido no século XVIII, o chamado “século das luzes”, que pregava a valorização 

do homem e da razão, e modificou a relação do pensamento erudito no que diz respeito ao 

acesso à informação. Desta forma, os iluministas defendiam uma sociedade em que se 

oportunizasse a igualdade através do conhecimento. Então, a meta das primeiras academias, 
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que nasceram neste período, era possibilitar a qualquer pessoa do povo saber sobre o que era e 

como era feita a ciência, e nas reuniões acadêmicas eram feitos experimentos científicos, para 

que os leigos vissem. Assim: 

 

O livre fluxo de informação e sua distribuição equitativa tem sido um sonho 

de diversos homens em diversas épocas. A rede de saber universal foi uma 

preocupação desde a Academia de Lince, talvez a mais velha sociedade 
científica de 1603. A luta por uma distribuição adequada do conhecimento 

produzido pela humanidade vem desde o século XVII, passando por antigas 

instituições e grupos europeus e americanos do norte, como a construção da 
Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, Paul Otlet e seu grupo na Bélgica, 

Vannevar Bush e seus pesquisadores na Segunda Guerra Mundial, a aldeia 

global de Marshal McLuhan, as ideias de Roland Barthes, Jaques Derrida, os 

“mitemas” de Claude Levi-Strauss, a Arqueologia do Saber de Michel 
Foucoult e Decuverse globalde Theodore Nelson. [...] A “Encyclopédie”, ou 

“Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” foi uma das 

primeiras redes do saber acumulado [...] Os escritores da enciclopédia viram-
na como a destruição das superstições para o acesso ao conhecimento 

humano. [...] o ideal do acesso ao conhecimento livre e para todos não surgiu 

com a Internet. (BARRETO, 2007, p. 13-19) 

  

O iluminismo, portanto, pela valorização do homem e da razão e pelo princípio da 

publicidade, foi capaz de modificar o entendimento acerca do acesso à informação, 

possibilitando o uso público da informação, como um bem livre “que faria brilhar as luzes 

entre os homens” (BARRETO, 2007, p. 30).  

Estes foram os primeiros passos da luta no sentido de possibilitar o acesso à 

informação ao povo.  Naquele momento, ainda estava-se muito distante de se alcançar uma 

discussão sobre o acesso à informação pública ao povo como um dever do Estado e sobre a 

responsabilidade dos governantes na gestão da informação enquanto bem público, havendo 

apenas encaminhamentos para o direito de acesso à informação e ao conhecimento. O 

processo histórico é lento, e demanda reflexão crítica, como explicado por Robredo (2007, p. 

57): 

 

O progresso científico, como o processo histórico, não acontece de forma 
contínua, mas por saltos, interrupções e mudanças resultantes de 

acontecimentos externos que normalmente acarretam o surgimento de novos 

paradigmas, os quais substituem ou mudam os pré-existentes. A aceitação 
desses novos paradigmas acontece após a reflexão crítica e dialética das 

comunidades envolvidas (políticas, sociais, científicas, artísticas...) e, em 

maior ou menor grau, do povo como um todo.  

 

Até se chegar ao momento histórico de luta pelo direito de acesso à informação 

pública um longo caminho foi trilhado. Iniciou-se pelo direito de acesso à informação, e 
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passou por outros pontos, como a batalha contra a censura e a busca pela liberdade de 

expressão. Isto porque, com o advento da imprensa, na era moderna, o Monarca, que já 

controlava os documentos do governo, também passou a controlar tudo o que era publicado, 

de modo que passou a funcionar também como um agente de censura. Exemplos disto são os 

fatos que ocorreram na Prússia, onde o rei Frederico Guilherme regulamentou inclusive o 

exercício da reflexão pelos professores e proibiu os particulares de divulgarem opiniões 

críticas sobre o governo, e em Viena, onde os redatores de jornais deveriam reunir, 

semanalmente, as notícias para submetê-las ao juízo de adequação ao público, feito pelo 

Governo (BATISTA, 2010). 

O primeiro país a travar luta pela liberdade de expressão do pensamento e da opinião 

foi a Inglaterra, em 1695, com a crítica do jornal North Briton aos Ministros da Coroa e a um 

discurso do Rei George III, quando foi introduzido o direito à crítica acerca dos negócios 

públicos (GARCIA, 2003 apud BATISTA, 2010). 

Desde o século XVIII, em grande parte dos países ocidentais, houve a necessidade de 

fundamentação da representação do governante sobre os governados. Neste período, 

destacam-se as insatisfações sociais, políticas e econômicas com o Governo que mudaram o 

cenário europeu: os cidadãos iniciaram uma reação contra o modelo absolutista de governo, 

no qual os monarcas tinham inúmeros privilégios, inclusive o controle ao acesso à informação 

pública e a censura às publicações. 

Dentre as manifestações contra o regime de governo vigente, ocorreu a Revolução 

Francesa, onde as massas se voltaram contra os antigos ideais da tradição e da hierarquia de 

monarcas, aristocratas e da Igreja Católica, os quais foram derrubados pelos novos princípios 

da liberdade, igualdade e fraternidade. Sobre este período, Batista (2010) ensina: 

 

[...] a Revolução Industrial e a Revolução Francesa estabeleceram um novo 

contexto econômico, político e social que passou a exigir instituições 

diferentes daquelas do Antigo Regime para a condução da coisa pública. A 
ascensão burguesa, impulsionada pelas forças das duas revoluções – o 

liberalismo econômico da Revolução Industrial e o liberalismo político da 

Revolução Francesa – era incompatível com o Absolutismo e pressupunha 
mobilidade no exercício do poder. [...] a ideia de democracia foi resgatada e 

adaptada aos novos parâmetros daquela realidade. 

 

Surgiu, neste período do século XVIII, o Estado Moderno, no qual o poder deixou de 

pertencer aos reis absolutistas, passando a ser exercido e gerenciado pela nova classe 

dominante, a burguesia.  
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Como consequência das revoluções, houve uma grande transformação intelectual, 

quando retomou-se a noção de democracia, isto é, a ideia de que o poder emana do povo, e 

este tem o direito de controlar a ação dos dirigentes a quem tenha confiado a missão de 

governar (BATISTA, 2010).  

Criou-se uma cultura política de participação dos cidadãos no governo, capaz de 

organizar e traduzir em linhas pragmáticas as opiniões, interesses e vontade dos cidadãos. 

Neste período, então, houve a apropriação do ideário grego de participação dos cidadãos no 

governo, ou seja, incorporou-se o ideário da democracia, com a adaptação do modelo 

ateniense à realidade do período. De acordo com este ideal, as instituições públicas 

democráticas contam com a participação dos cidadãos no processo político, que devem 

acompanhar e influenciar nas discussões e decisões do governo. O regime democrático apoia-

se na possibilidade de participação dos indivíduos com o intuito de influenciar o governo. 

Neste cenário, o acesso à informação pública pelo povo constitui um instrumento de controle 

do governo.  

No Estado Moderno, então, o poder do governante passou a ser limitado pelo 

reconhecimento dos direitos aos cidadãos, que passaram a ter, progressivamente, consagrados 

os direitos à liberdade e à participação na esfera política, não sendo mais vistos como meros 

súditos.  

Neste contexto, nasce o constitucionalismo, movimento que tem como ideia principal 

a busca do homem político pelo limite ao poder estatal, cujas ideias principais são: busca pela 

limitação do poder do governante; garantia de direitos aos cidadãos; e separação dos poderes, 

que é a divisão do exercício do poder público para exercício de controle de um poder sobre o 

outro. Assim, o constitucionalismo assegura aos cidadãos o exercício dos seus direitos, a 

divisão dos Poderes Públicos e a limitação do governo pelo direito. 

Em relação à garantia de direitos, eles foram conquistados aos poucos no curso da 

história, de modo que fala-se em “dimensões” ou “gerações” dos direitos fundamentais, assim 

organizadas por Paulo Bonavides (2013): a primeira geração ou dimensão abrange os direitos 

ligados ao valor liberdade; a segunda envolve os direitos ligados ao valor igualdade; e a 

terceira abarca os direitos ligados ao valor fraternidade. Destaque-se que não houve a 

substituição de uma geração de direitos pela outra, apenas houve períodos diferentes em que 

os direitos fundamentais foram sendo consagrados nos textos constitucionais.  

A primeira geração dos direitos fundamentais abrange os direitos de votar e ser 

votado, eleger os seus representantes, direito de propriedade, liberdade religiosa, entre outros, 

e nasceu justamente no final do século XVIII, com as revoluções liberais (Industrial e 
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Francesa), que tinham por objetivo assegurar a liberdade da sociedade perante o Estado, com 

duração até o fim da 1ª Guerra Mundial.  

Em tal período, de conquista dos primeiros direitos fundamentais, apenas um país 

instituiu uma lei de acesso à informação pública, que foi a Suécia, em 1766. 

Outra dentre as inúmeras transformações ocorridas neste período, foi a criação do 

primeiro arquivo nacional do mundo, o Archives Nationales de Paris, onde foram guardados 

os documentos do Antigo Regime, que se tornaram propriedade pública e os documentos do 

novo regime, de modo que o povo passou a ter acesso a toda a documentação nacional, 

conforme a previsão da Lei 7 Mesidor, Ano II de 25 de junho de 1794 (BATISTA, 2010). 

Assim, como consequência das revoluções, o cenário do acesso à informação pública também 

começa a sofrer modificações.  

Destaque-se ainda a publicação do livro “Dos delitos e das penas” de Beccaria, em 

1764, obra na qual o autor promove a ideia de transparência, defendendo que todo acusado 

deve ter acesso ao depoimento dos acusadores, o que, consequentemente, significa a abertura 

dos arquivos públicos judiciais, ou seja, uma exceção ao sigilo (BATISTA, 2010). 

Ocorre que a questão do acesso à informação pública evoluiu lentamente durante o 

século XIX. No final desse século, o Papa Leão XIII (1888, p. 13) ainda defendia o controle 

da imprensa pelo Estado e pela Igreja, buscando evitar a liberdade dos intelectuais e a 

formação de opiniões das massas, que deveria ser reprimida tal como um crime violento: 

 

é quase desnecessário afirmar que não existe o direito à liberdade quando se 

exerce sem alguma moderação, transpassando todo freio e todo limite [...] As 

opiniões falsas, máxima dolência mortal do entendimento humano, e os 
vícios corruptores do espírito e da moral pública devem ser reprimidos pelo 

poder público para impedir sua paulatina propagação, danosa ao extremo 

para a sociedade. Os erros dos intelectuais depravados exercem sobre as 
massas uma verdadeira tirania e devem ser reprimidos por lei com a mesma 

energia que outro qualquer delito inferido com violência aos débeis. Esta 

repressão é ainda mais necessária, porque a grande maioria dos cidadãos não 

pode, de modo algum, ou quando muito com bastante dificuldade, prevenir-
se contra os artifícios do estilo e das sutilezas da dialética. 

 

No século XX, iniciou-se uma crise econômica, agravada com o início da 1ª Guerra. 

Tal crise contribuiu para o aumento das desigualdades sociais e, consequentemente, para o 

declínio do liberalismo. Daí o surgimento da segunda fase do constitucionalismo, conhecido 

como moderno ou social, que iniciou-se no final da 1ª Guerra Mundial e durou até, 

aproximadamente, o final da 2ª Guerra Mundial, com consagração de diversos outros direitos 

fundamentais pelas Constituição Mexicana, de 1917, e Constituição de Weimar, de 1919, 
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sendo, posteriormente, incorporados em outras constituições. Nesse período são consagrados 

os direitos de segunda geração ou dimensão, ligados ao valor igualdade. São eles: os direitos 

sociais, econômicos e culturais, que tem por finalidade reduzir as desigualdades fáticas 

existentes. 

A terceira fase do constitucionalismo, conhecida como constitucionalismo 

contemporâneo, surge após o fim da 2ª Guerra Mundial, com a terceira geração de direitos 

fundamentais, ligados ao valor fraternidade. Para Paulo Bonavides (2013), fazem parte da 

terceira geração: o direito ao desenvolvimento, ao progresso, direito ao meio ambiente, 

autodeterminação dos povos, direito de propriedade sob o patrimônio comum da humanidade 

e direito de comunicação. 

Há a quarta dimensão de direitos, mas não há nenhum valor específico associado a 

essa dimensão. Essa geração, para Bonavides (2013) abarca três direitos, quais sejam, o 

direito à democracia; direito à informação, que decorre dos princípios democrático e 

republicano, previsto no texto constitucional brasileiro; e o pluralismo (não se restringe, 

apenas, à diversidade de concepções políticas ou de partidos políticos; abrange, também, o 

respeito à diversidade artística, cultural, religiosa e de opções de vida – está ligado ao 

chamado direito à diferença). Por fim, Bonavides (2013) defende que o direito à paz vem 

inserido como direito de quinta dimensão. 

Vê-se que o direito à informação é classificado como um direito fundamental, apenas 

reconhecido como tal na quarta geração. Depois de lutas pela conquista e garantia de 

inúmeros direitos, houve a consagração do direito à informação, que, atualmente, está 

presente em diversas constituições, dentre as quais a brasileira. 

Sobre a garantia da informação como um direito dão cidadão, Jardim (1999b, p. 2)  

destaca o seu cunho político e social como uma dimensão para composição da cidadania: “o  

direito à informação carrega em si uma flexibilidade que o situa não apenas como um direito 

civil, mas também como um direito político e um direito social, compondo uma dimensão 

historicamente nova da cidadania”. 

Até 1990, apenas treze países possuíam legislação neste sentido, e o direito à 

informação era visto como medida de governança administrativa. Atualmente, o direito à 

informação é percebido como direito humano fundamental, “como um resultado do avanço da 

democracia, apesar do grau variável de sucesso, ocorrido em diversas regiões do mundo desde 

1990” (SÁ; MALIN, 2012, p. 1).  

Destaque-se que a implementação de lei de acesso à informação se constitui num dos 

mais rápidos processos de disseminação global de uma política legal. É um movimento 
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crescente, que iniciou-se na década de 1960, com a promulgação das leis da Finlândia e dos 

Estados Unidos e teve seu apogeu na década de 2000, quando cinquenta países adotaram leis 

de acesso à informação (SÁ; MALIN, 2012, p. 9). 

Noventa países, atualmente, dispõem de Leis de Acesso à Informação. A primeira 

delas foi instituída no século XVIII, em 1766, pela Suécia (SÁ; MALIN, 2012, p. 8). No 

âmbito da América Latina, em razão dos processos de colonização conturbados, sempre 

houve dificuldades no compartilhamento de informações públicas, e a Colômbia se destaca, 

em 1988, como pioneira a adotar texto legal semelhante, seguida pelo México, Chile, Uruguai 

e outros (FERREIRA; SANTOS; MACHADO, 2012). 

O quadro a seguir traz a relação dos países que adotaram leis de acesso à informação 

pública e o período em que ocorreu: 

 

Quadro 2 – Adoção de leis de acesso no mundo a partir do Right to Information Rating (RTI) 

 
Fonte: MALIN, 2012, p. 6-7. 

 

Em relação a este crescimento da disseminação de legislações de acesso pelo mundo, 

Batista (2010, p.42) afirma: 
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A conscientização da necessidade de se assegurar o acesso à informação 

pública e o direcionamento do Estado para atuar no sentido de garanti-lo tem 

ocorrido, mais significativamente desde o último quarto do século XX. 
Embora não aconteça de maneira uniforme, esse movimento tem-se 

verificado universalmente, não constituindo exclusividade de nenhum país. 

Por conseguinte, há uma meta comum a praticamente todos os legisladores 

democratas da época contemporânea: a garantia do direito à informação, o 
qual, segundo Seclaender (1991, p.151) “não pode mais ser confundido com 

a liberdade de imprensa e muito menos com o direito individual de se 

expressar livremente”. 

 

Dentre os fatores que têm estimulado a demanda pelo direito à informação, nas últimas 

décadas, em várias partes do mundo, Mendel, em entrevista ao Estadão em 29 de março de 

2012, aponta três: o primeiro é o crescimento da importância dos governos participativos, de 

modo que as pessoas não querem apenas votar nas eleições, mas, em verdade, desejam 

participar das administrações, tendo controle sobre as decisões governamentais, pois lhe 

dizem respeito. O segundo fator é a tecnologia, pois as pessoas passam a entender melhor o 

valor das informações, principalmente daquelas que costumam ser retidas pelos governos. O 

terceiro fator é o fenômeno da globalização, uma vez que as pessoas estão conectadas, 

independentemente de fronteiras e podem ver o que os cidadãos de outros países têm e 

exigem os mesmos direitos (ESTADÃO, 2012). 

Malin (2012) aponta como fatores para a criação das legislações de acesso pelo 

mundo: a adoção da democracia em diversos países, apesar do grau variável de sucesso, na 

década de 90; e também os imensos avanços nas tecnologias da informação e comunicação 

(TICs), que mudaram por completo a relação da sociedade com a informação, de modo que o 

processo de disseminação global desta política legal tem como pano de fundo, portanto, o 

avanço da democracia e as inovações tecnológicas. 

Quanto ao avanço das tecnologias, merece destaque a World Wide Web (WWW), que 

pode ser traduzido como “teia de alcance mundial”, que vem se consolidando como o 

principal espaço de troca e disseminação da informação da internet. Foi desenvolvida no 

início da década de 1990, pelo cientista inglês Tim Berners-Lee e permite que os documentos 

escritos na linguagem HyperText MarkupLanguage (HTML) possam ser acessados por vários 

usuários ao mesmo tempo, sem restrições temporais ou geográficas (BERNERS-LEE, 1997 

apud ALVES et al, 2012, p. 5). 

Estudos indicam três direções principais para explicar sobre a constituição do regime 

de acesso à informação pública nos diferentes países (SNELL, 2005; 2006; ROBERTS, 

2001). A primeira considera o acesso à informação como direito humano internacional e o 

direito de acesso às informações pessoais como parte do respeito pela dignidade humana 
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básica, daí surgiria a criação das legislações de acesso. A segunda considera os esforços 

anticorrupção como motivo para criação desta legislação: o direito à informação pública é 

tratado como ferramenta de combate à corrupção e atos ilícitos de governo. E a terceira força 

resulta de um movimento menos visível na mídia, ligado à governança e à aplicação de 

políticas de desenvolvimento, em resposta ao contexto de globalização. Isto porque a ideia de 

globalização implica no acesso crescente à informação, existindo uma interação entre os dois 

fenômenos. 

Nota-se, portanto, a presença de diferentes motivações e interesses que sustentam o 

movimento da criação de leis de acesso a informações públicas pelo mundo. 

O Right to Information Rating (RTI) é uma avaliação comparativa das leis de acesso 

existentes em 89 países no momento da pesquisa. De acordo com esta avaliação, as melhores 

legislações encontram-se em países onde não vigora a democracia ou onde só recentemente 

esta foi implementada, como é o caso da China, Nepal e países do Oriente Médio. Nas 

democracias tradicionais e consolidadas de países ricos, as legislações de acesso aparecem 

mal avaliadas, não apenas quanto à lei, mas também quanto a sua operacionalização, como é o 

caso dos EUA (37ª), Austrália (38ª), Canadá (40ª), França (61ª), Japão (68ª), Alemanha (85ª) 

e, na última posição (89ª), a Áustria (ACESS INFO, 2011 apud MALIN, 2012). 

Existem duas explicações para esta situação. A primeira é o fato de as legislações mais 

antigas se restringirem a documentos oficias e não a informações mantidas pelos órgãos 

públicos, e a segunda decorre do fato de as legislações mais velhas não terem sido criadas na 

era da internet, assim, a legislação americana, por exemplo, foi concebida na época dos 

registros em papel, enquanto a legislação do México tem a vantagem de ter sido criada já com 

a capacidade de garantir o acesso às informações públicas pela internet (MALIN, 2012). 

No âmbito internacional, diversos documentos foram assinados entre os países, com a 

determinação do dever governamental e do direito do povo de acesso à informação pública. 

Neste sentido, encontramos os seguintes exemplos:  

a) Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que em seu artigo 19 prevê: 

“Todos têm direito a liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui a liberdade de 

expressar opiniões sem interferência e de buscar, receber e transmitir informações e idéias por 

quaisquer meios e sem limitações de fronteiras”. 

b) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, datado de 1992, que de acordo 

com o seu artigo 19, 2: “Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, 
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independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha”. 

c) Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão, do ano 2000, 

no item 4: O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. 

Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite 

limitações excepcionais que devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de 

existência de perigo real e iminente que ameace a segurança nacional em sociedades 

democráticas. 

d) Convenção das Nações Unidades Contra a Corrupção, de 2003, em seus artigos 10 e 

13 determina que: “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 (...). 

Feito o levantamento histórico acerca do direito de acesso à informação em âmbito 

internacional, passa-se a conhecer o caso brasileiro. 
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4  O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

O Brasil vivenciou por muito tempo o paradigma do sigilo e opacidade, isto porque o 

acesso à informação era restrito aos colonizadores e à igreja, que resguardavam as 

informações. Ao longo dos anos, houve evoluções no sentido da publicização de informações, 

contudo, com o advento do regime militar, o sigilo era regra absoluta nas ações 

governamentais (FERREIRA; SANTOS; MACHADO, 2012). 

Assim, em razão da herança do regime militar, durante o qual as ações do governo 

ocorriam em segredo, por muito tempo, vigorou a cultura do sigilo no trato da coisa pública, 

(VENTURA; SIEBRA; FELL, 2013). Segundo Jardim (2012), o processo de construção do 

direito à informação no Brasil é longo e surgiu no bojo da redemocratização do país após 

1985. 

Agora que o Brasil caminha em direção à transparência. Os debates sobre mecanismos 

e regulamentos para garantia do acesso à informação pública no Brasil são recentes.  

Destaque-se que, conforme um levantamento do Fórum de Direito de Acesso a 

Informações Públicas, criado em 2003, em Brasília, reunindo vinte instituições, como a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), 

desde 1937 foram assinados 64 instrumentos normativos que de alguma forma regulamentam 

a oferta e, principalmente, o sigilo de informações sob a guarda do Estado brasileiro 

(CANELA; NASCIMENTO, 2009). Nesta pesquisa, foi feito o levantamento dos marcos 

legais brasileiros relativos ao acesso à informação existentes a partir de 1988, quando iniciou-

se uma nova ordem constituinte, voltada ao acesso à informação, sendo eles: 

a) Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXIII, que determina que todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, e no artigo 5º, inciso XIV, 

no artigo 37, § 3º, inciso II e no artigo 216, § 2º. Nas palavras de Jardim (2012, p. 2): “Em 

1988 a CF garantiu à sociedade brasileira o direito à informação, um dos pilares básicos da 

democracia contemporânea. Trata-se de um direito civil, mas também político e social que 

acentua a importância jurídica assumida pela informação nas sociedades democráticas”;  

b) Lei nº 8.159/1991 estabeleceu as diretrizes da política nacional de arquivos 

públicos e privados, conhecida como “Lei de Arquivos”. Nota-se, então, que a primeira 

regulamentação do preceito constitucional ocorreu fora do escopo de uma lei específica para o 

acesso à informação púbica, já que feita no capítulo V da Lei de Arquivos (JARDIM, 2012). 

Nos artigos 4º e 22 desta lei, há a reafirmação do direito de acesso, assegurando a todos o 

direito de pleno acesso a quaisquer documentos públicos, mas sem a previsão de como 
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proceder para garantir este acesso e sem a previsão de prazos no cumprimento. O artigo 23 fez 

a regulação das restrições de acesso, de modo que esta lei, em verdade, “apenas pavimentou o 

caminho para uma sequência de decretos presidenciais estipularem as regras de sigilo de 

documentos públicos” (SÁ; MALIN, 2012, p. 6). 

c) Lei nº 9.051/1995 tratou acerca da expedição de certidões pelos órgãos da 

administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para a defesa de direitos ou 

esclarecimentos de situações dos cidadãos; 

d) Decreto nº 2.134/1997 regulou o referido artigo 23 da Lei nº 8.159/91, dispondo 

sobre a classificação, reprodução e o acesso aos documentos públicos de natureza sigilosa, em 

qualquer suporte, que digam respeito à segurança da sociedade e do Estado à intimidade dos 

indivíduos. De acordo com este decreto, os documentos eram classificados em ultrassecretos, 

secretos, confidenciais e reservados, e a cada uma destas classificações havia agentes públicos 

dotados de poderes classificatórios e prazos de sigilo correspondentes (JARDIM, 1999b); 

e) Lei Ordinária 9.507/1997 regulou o direito de acesso à informação constante de 

registro ou banco de dados de caráter público e o procedimento do habeas data, que consiste 

na ação judicial para garantia do acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam 

parte de arquivos ou bancos de dados públicos, bem como é o meio para solicitar a correção 

dos dados; 

f) Decreto Presidencial 2.910/1998 estabeleceu normas para a salvaguarda de 

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

entre outras providências.  

g) Decreto Presidencial 2.942, de 18 de janeiro de 1999, já revogado, versava sobre 

arquivos públicos de caráter privado, regulamentava a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados.  

h) Decreto Presidencial 4.073, de 3 de janeiro de 2002 sobre o CONARQ (Conselho 

Nacional de Arquivos) e o SINAR (Sistema Nacional de Arquivos). Este decreto determinou 

a criação de Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos em cada órgão e entidade 

da Administração Pública Federal e regulamentou os artigos 7, 11 e 16 da Lei de Arquivos;  

i) Decreto nº 4.553/2002, que revogou os Decretos nº 2.134/1997 e 2.910/1998, 

trazendo novas disposições sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e 

materiais sigilosos. Foi publicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso quatro dias 

antes de terminar o seu governo. Este decreto classificava informações e dados considerados 

sigilosos em quatro grupos: ultrassecretos, secretos, confidenciais e reservados, definindo 

prazos para a liberação de material de cada uma dessas categorias. Especial era a situação das  
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informações consideradas ultrassecretas, cujo período de sigilo era de 50 anos, com a 

possibilidade de renovação por prazo indefinido, de acordo com o interesse da segurança da 

sociedade e do Estado, de modo que este decreto foi apelidado de “lei do sigilo eterno”  

(CANELA; NASCIMENTO, 2009). 

j) Decreto nº 5.301/2004 trouxe uma disposição sobre a ressalva prevista no inciso 

XXXIII do artigo 5º da Constituição. Uma das principais alterações foi a redução dos prazos 

de informações e dados considerados sigilosos. No caso daqueles classificados como 

ultrassecretos, o prazo caiu para um máximo de trinta anos, podendo ser renovado uma vez, 

por igual período. Nas demais classificações, os prazos máximos variavam entre cinco e vinte 

anos, também renováveis por uma vez. Ainda que a eternidade do sigilo tenha sido revogada, 

o Estado assegurou o direito de manter informações em segredo por até sessenta anos 

(CANELA; NASCIMENTO, 2009). Nas palavras de Jardim (2012), este decreto bem como 

os decretos nº 4.553/2002 e nº 2.134/1997 não foram viabilizados, dentre outros motivos, pela 

ausência de políticas públicas arquivísticas; 

k) Lei nº 11.111/2005 regulamentou a parte final do disposto no inciso XXXIII do art. 

5º da Constituição. Esta legislação restringiu ainda mais as possibilidades de acesso às 

informações públicas, pois estabelecia a perspectiva do sigilo perpétuo, nos casos em que o 

acesso pudesse comprometer a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações 

internacionais do país (JARDIM, 2012); 

l) Por fim, a lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que 

regula o acesso a informações, prevista no art. 5º da Constituição, incisos XIV e XXXIII, no 

artigo 37, § 3º, inciso II e no artigo 216, § 2º. Esta legislação representa um importante passo 

no que concerne o acesso às informações custodiadas pelo governo, vez que altera a maneira 

de relacionamento entre os Poderes Públicos e os cidadãos.  

Até o momento da promulgação desta legislação, prevaleceu a regulamentação do 

sigilo no país, de modo que ela representa uma mudança de paradigma quanto à política 

pública de acesso à informação no Brasil.  

Entende-se, portanto, que a aprovação da LAI no Brasil representa um direcionamento 

do país na adoção de um novo regime de informação, qual seja o da garantia de acesso à 

informação pública, superando o regime anterior da opacidade. Segundo Malin, (2012, p. 2):  

 

adesão do país a um novo regime de informações, mais precisamente, ao 

regime jurídico de direito à informação pública que vem se manifestando 
globalmente através de leis nacionais e supranacionais, com força 
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restruturante da ordem social e política brasileira a ser monitorada e 

estudada.  

 

Neste sentido, Sá e Malin (2012, p. 1) afirmam que “mais do que produzir resultados 

imediatos, a nova Lei de Acesso à Informação no Brasil é um marco para um regime de 

transparência pública e democratização”. Nas palavras de Ventura, Siebra e Fell (2013, p. 2): 

“a promulgação da (...) LAI representa uma mudança de paradigma ao estabelecer o acesso 

como regra e o sigilo como exceção”. 

 

 

4.1  LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A Lei de Acesso à Informação brasileira foi finalmente aprovada em 18 de novembro 

de 2011, vinte e três anos depois de estar previsto o direito de acesso à informação pública na 

Constituição Brasileira. 

Essa lei entrou em vigor em 16 de maio de 2012, 180 dias depois da sua publicação. 

Esse período de vacância da lei foi estabelecido no artigo 47 da LAI, tendo sido concedido 

pelo legislador para que os órgãos públicos se adequassem às exigências trazidas no bojo da 

legislação, que demanda ações de adaptações dos órgãos públicos. 

O curto espaço de tempo para a sua aplicação, provavelmente, tenha se constituído em 

um dos primeiros obstáculos ao cumprimento da lei. Em outros países este prazo foi de 02 

(dois) a 05 (cinco) anos, uma experiência que o Estado brasileiro poderia ter considerado. 

A promulgação da LAI decorreu de longo processo histórico, com o aumento das 

pressões sociais em busca de uma relação mais equilibrada entre governo do país e os 

cidadãos. O projeto de lei relativo, de número 219/2003, tramitou por oito anos, até a LAI ser 

sancionada (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013). 

A tramitação do projeto de lei sobre o assunto iniciou-se em 2003, na Câmara dos 

Deputados, onde ficou por seis anos, até maio de 2009, quando o Poder Executivo propôs um 

projeto substitutivo. Em abril de 2010, projeto foi aprovado na primeira Casa do Congresso e 

enviado para a Casa Revisora, o Senado, onde ficou por um ano e meio, até sua aprovação 

final em outubro de 2011, sendo sancionada em novembro desse mesmo ano (MALIN, 2012, 

p. 3). Sobre o assunto, Jardim (2012, p 2-3): 

 

Foram necessários 23 anos para que o Brasil contasse com uma Lei de 

Acesso à Informação Pública que favorecesse a aplicação dos princípios do 

direito à informação presentes na Constituição de 1988, apesar do tema ter 



57 

 

sido contemplado – embora jamais implementado - no artigo 5º da chamada 

Lei de Arquivos de 1991. Após duas décadas de mobilização da sociedade 

civil, o Brasil passou a contar em 2011 com uma Lei de Acesso à 
Informação Pública (LAI). Antes do Brasil, 90 países já haviam adotado 

legislação semelhante. A LAI entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012, 

quando foi regulamentada pelo Poder Executivo Federal. Desde então tem 

sido objeto de regulamentação em outros Poderes da União, bem como nos 
estados e municípios. 

 

O Brasil foi o 90º país do mundo a ter uma lei de acesso à informação e entre os três 

últimos países da América do Sul a promulgar uma legislação deste cunho. 

Esta lei regulamenta o direito de acesso à informação pública previsto nos seguintes 

dispositivos constitucionais: artigo 5º, incisos XIV e XXXIII; artigo 37, § 3º, inciso II; e 

artigo 216, § 2º, estabelecidos desde 1988.  

Assim, a LAI surgiu para regulamentar as normas constitucionais acerca do acesso à 

informações produzidas e controladas por órgãos públicos, dispondo sobre a premissa da 

divulgação extensiva orientada aos indivíduos e sobre os procedimentos a serem observados 

por todos os Poderes Públicos (Executivo, Judiciário e Legislativo), em todos os âmbitos da 

federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo a estes entes federativos, 

por sua vez, a regulamentação da lei, por meio de regramentos específicos. 

Jardim (2012, p.7) aponta que “o cidadão está no epicentro da LAI. A sua lógica 

político-jurídica é a garantia de acesso à informação ao cidadão pelo Estado”. A norma tem 

um viés garantidor ao cidadão. Deste modo, o Estado tem que agir de forma positiva, atuando 

na construção de políticas, programas e ações que efetivem o acesso à informação pública. 

Esta norma tem como premissa a transparência máxima e controle das ações do 

Estado, fazendo com isso a abertura de arquivos até então proibidos para a sociedade, de 

modo que representa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil, e 

também para a eficiência e a qualidade na prestação de serviços públicos (MALIN; SÁ, 2012, 

p.1). Em outras palavras, esta legislação significa mais um passo para o fortalecimento da 

democracia, com o início de uma nova fase para a gestão da informação pública, para o 

Estado e sociedade. Sobre o paradigma estabelecido com a publicação da LAI, Ventura, 

Siebra e Fell (2013, p. 2) afirmam: 

 

No paradigma instaurado por esta legislação prevalece a publicidade, 

havendo como exceção o dever do Estado de proteger informações sigilosas, 
mediante justificativa expressa. Deste modo, a exceção ao direito de acesso 

ocorre na hipótese de a informação, se divulgada, ameaçar o interesse 

público ou privado. O referido instrumento normativo foi organizado de 

modo a atender quatro principais objetivos: a) garantir o pleno acesso às 
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informações públicas; b) assegurar que o Estado não espere demanda; c) 

impedir que a burocracia excessiva impossibilite o acesso; e d) colocar o 

acesso e a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Para isso prevê 
duas maneiras pelas quais o Estado deve proporcionar o acesso: a 

transparência passiva e a transparência ativa.  

 

Malin (2012) aponta três fatores que levaram à criação da LAI no Brasil. O primeiro 

fator para construção da LAI foi a pressão de movimentos da sociedade civil; o segundo 

foram algumas decisões e políticas de Estado; e o terceiro, foram as pressões externas do 

regime global de acesso à informação. 

Dentre os movimentos da sociedade civil estão o Transparência Brasil, fundado em 

2000; o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, fundado em 2003; Contas 

Abertas, fundado em 2005; Movimento Brasil Aberto, criado em 2011; Artigo 19, desde 2005 

no Brasil. 

Em relação à sequência de iniciativas e políticas adotadas pelo Brasil nas últimas 

décadas, em atenção à consolidação democrática e busca da transparência pública, destacam-

se: a criação de novas instituições como os órgãos de controle, como o Ministério Público, os 

Tribunais de Contas e as Controladorias; criação de leis que objetivam a transparência e o 

acesso à informação, como a lei do habeas data, de arquivos, de Responsabilidade Fiscal e do 

pregão eletrônico; além da criação do sistema de páginas de internet voltadas à transparência 

pública, como exemplos: sítio eletrônico do ComprasNet (http://www.comprasnet.gov.br/), da 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (https://www.convenios.gov.br/portal/), do 

Observatório da Despesa Pública (http://www.cgu.gov.br/odp/) e do Cadastro de Empresas 

Inidôneas (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam). 

O terceiro fator para a construção do regime de acesso à informação no Brasil decorre 

das pressões externas, feitas a partir de 1990, em razão das convenções e tratados 

internacionais assinados, representando, portanto, uma adesão do país ao novo regime global 

de informações. 

Com a publicação da LAI parte desse anseio da população de ter acesso a informações 

públicas começou a ser saciado em 2011. Contudo, para cumprimento da LAI, exige-se 

infraestrutura e recursos humanos capacitados disponíveis para atender às demandas da 

sociedade, além de orçamento voltado e políticas públicas tangenciais, de modo que sua 

efetivação demanda um tempo. Neste contexto, não basta a publicação da lei para a garantia 

da transparência pública, exigindo-se novos eventos e ações neste sentido. Deve-se considerar 

especialmente o combate pela LAI à tradição do sigilo no país para concretização do acesso à 

informação pública. Sobre o tema Da Matta (2011, p. 18) afirma: 
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... desafios deverão ser enfrentados para a implementação bem sucedida da 
Lei. O primeiro deles é o enfrentamento da cultura do segredo, identificada 

principalmente na constante preocupação com o “mau uso” das informações 

pelo público, com a “má interpretação” ou “descontextualização das 
informações”. Muitas vezes, as informações sob a guarda da Administração 

Pública são tratadas como sendo de propriedade do Estado, dos 

departamentos e em alguns casos dos próprios servidores... O controle das 

informações, especialmente dos bancos de dados, cria um status diferenciado 
e garante o espaço político dos técnicos dentro de seus órgãos. Por isso, há 

resistência em disponibilizar informações não só para o público, mas às 

vezes até para outras áreas da Administração. 
 

A criação da LAI é apenas um primeiro passo, pois é necessário engajamento dos 

gestores, destinação de orçamento, organização das estruturas técnica e operacional, 

divulgação dos mecanismos de busca e acesso à informação para os cidadãos e o 

desenvolvimento das competências informacionais, para satisfazer às novas demandas sociais 

de acesso e uso das informações públicas, fortalecendo a transparência. Aos cidadãos compete 

fazer uso e participar desse novo contexto (VENTURA; SIEBRA; FELL, 2013), como tem 

ocorrido:  

 
O ano de 2013 será marcado na história brasileira como mais um desses 

eventos de mudança de paradigma: o ano em que a sociedade se uniu e foi 
para as ruas protestar e exigir maior transparência, combate à corrupção dos 

agentes públicos e principalmente mudanças em favor de uma maior 

igualdade social. Todos os eventos de 2013 são reflexos de uma sociedade 
que busca maior acesso à informação pública e combate aos desvios de 

conduta de políticos e órgãos públicos. (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 

2013, p. 2). 

 

Pelos números de solicitações de acesso à informação pública, divulgados logo após a 

entrada em vigor da lei, é notória a necessidade que o cidadão brasileiro tem de ter tais 

informações disponíveis a seu alcance: 

 

[...] Segundo o jornal Correio Braziliense, de 5 de junho de 2012, o governo 
federal recebeu 7.445 pedidos de dados via Lei de Acesso à Informação nos 

primeiros 20 dias desde que a lei entrou em vigor. Segundo números da 

Controladoria-Geral da União (CGU), houve muitos pedidos para órgãos 
econômicos. A autarquia recordista, concentrando 10% das solicitações, é a 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), com 750 registros. Em 

seguida, está o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 491 

pedidos, o que corresponde a 7% do total. O terceiro colocado é o Banco 
Central, que recebeu 360 requerimentos. No entanto, os números 

apresentados pela CGU mostram que os pedidos são pulverizados por toda a 

administração federal. A maioria das solicitações, 61%, está espalhada por 
diferentes ministérios e autarquias (SÁ; MALIN, 2012, p. 4). 
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As inúmeras solicitações de acesso feitas pelos cidadãos demonstram que a sociedade 

fez uso efetivo do quanto previsto no instrumento legal, isto é, evidenciam a importância 

dessa legislação no processo de consolidação de sociedade democrática, vez que as suas 

normas atendem aos anseios do povo de acessar informações que, durante muito tempo, 

ficaram enclausuradas entre as paredes dos órgãos públicos (VENTURA; SIEBRA; FELL, 

2013). 

 Apresentadas as premissas gerais da Lei 12.521/2011, passa-se à apresentação detida 

dos principais aspectos desta nova legislação. 

 

 

4.2  MAPA DA LEI 

 

A LAI prevê que os órgãos e entidades do Poder Público deverão autorizar ou 

conceder o acesso à informação sob sua custodia. Os primeiros artigos definem quem se 

subordina ao regime desta lei. No caso, os Poderes Públicos brasileiros estão sob o regime da 

lei, de modo que o Executivo, Judiciário e Legislativo, nos diversos âmbitos da Federação, 

devem seguir todos os comandos legais. 

Esta legislação contém dispositivos de aplicação imediata a todos os órgãos, bem 

como dispositivos que necessitam de regulamentação específica por cada poder público e ente 

da federação. Assim, atualmente, no âmbito do Poder Executivo, a LAI já foi regulamentada 

pela União, DF e em dezenove estados, como se vê do quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Regulamentação da LAI no Poder Executivo do Brasil                          (continua) 
Entidade da 

Federação 

Regulamentou a 

LAI? Instrumento legal Data de publicação 

Acre NÃO     

Amapá NÃO     

Amazonas NÃO     

Pará NÃO     

Rondônia SIM Decreto Estadual nº. 17.145 01/10/2012 

Roraima NÃO     

Tocantins SIM Decreto Estadual nº 4839 03/07/2013 

Alagoas SIM Decreto Estadual nº 26.320 13/05/2013 

Bahia SIM Lei Estadual nº 12.618 28/12/2012 

Ceará SIM Lei Estadual nº 15.175  28/06/2012 

Maranhão NÃO     

Paraíba SIM Decreto Estadual n° 33.050  25/06/2012 

Pernambuco SIM Lei Estadual nº 14.804 29/10/2012 
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Quadro 3 – Regulamentação da LAI no Poder Executivo do Brasil                        (conclusão) 

Entidade da 

Federação 

Regulamentou a 

LAI? Instrumento legal Data de publicação 

Piauí SIM Decreto Estadual nº 15.188 22/05/2013 

Rio Grande do Norte NÃO     

Sergipe SIM Decreto Estadual nº 28.560 13/06/2012 

Goiás SIM Lei Estadual nº. 18.025 22/05/2013 

Mato Grosso SIM Decreto Estadual nº 1.973 25/10/2013 

Mato Grosso do Sul SIM Lei Estadual nº 4.416 16/10/2013 

Espirito Santo SIM Lei Estadual nº 9.871 09/07/2012 

Minas Gerais SIM Decreto Estadual 45.969 24/05/2012 

Rio de Janeiro SIM Decreto Estadual nº 43.597 16/05/2014 

São Paulo SIM Decreto Estadual nº 58.052 16/05/2012 

Paraná SIM Decreto Estadual nº 10.285 25/02/2014 

Rio Grande do Sul SIM Decreto Estadual nº 49.111 16/05/2012 

Santa Catarina SIM Decreto Estadual Nº 1.048 04/07/2012 

Distrito Federal SIM Lei Distrital nº 4.990 12/12/2012 

União SIM Decreto Federal nº 7.724 16/05/2012 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 No âmbito da União, em que a LAI foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.724 

no mesmo dia em que iniciou a sua vigência, há a previsão de que o monitoramento da 

implementação desta legislação no âmbito federal deve ser feito pela Controladoria-Geral da 

União (CGU). A este órgão, dentre outras atividades, compete:  

 

II - promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da 

transparência na administração pública e conscientização sobre o direito 

fundamental de acesso à informação; III - promover o treinamento dos agentes 
públicos [...] de práticas relacionadas à transparência na administração pública; 

IV - monitorar a implementação da Lei n
o
 12.527, de 2011,[...]; VI - monitorar 

a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e 

procedimentos. (BRASIL, 2012) 

 

Destaque-se que a CGU é um órgão inserido na estrutura da Presidência da República, 

cuja competência está definida na Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, e abrange “o 

incremento da transparência da gestão, atuando como órgão central do Poder Executivo 

Federal para as funções de controle interno e correição”. 

No âmbito dos estados, não há uma padronização para a definição das agências 

responsáveis pela aplicação da LAI, de modo que, no Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, por exemplo, não há definição de nenhum órgão específico para coordenar a aplicação do 

Decreto e tampouco menciona nenhum órgão especializado em gestão da informação. Em 
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Minas Gerais, é a Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais que 

disponibilizará o acesso à informação, ficando a Controladoria‐Geral do Estado (CGE) 

incumbida da coordenação da política de transparência pública (Artigos 7 e 11 do Decreto 

45.969). Em São Paulo, o Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, imputa a 

responsabilidade ao Arquivo do Estado de São Paulo. 

Mas a disparidade de situações não é apenas em razão da falta de padronização dos 

órgãos responsáveis para coordenar a aplicação da LAI. Ainda existem sete estados que 

permanecem sem realizar a regulamentação, sendo cinco deles na região norte (Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará e Roraima) e dois na região nordeste (Maranhão e Piauí), como se vê do 

mapa a seguir: 

 

Figura 2 – Regulamentação da LAI no Brasil 

 
Fonte: BRASIL. CGU, 2014. 

 

A falta de regulamentação em algumas regiões já demonstra a pluralidade de situações 

no país quanto à implementação da LAI e demonstra uma primeira dificuldade no 

cumprimento de suas diretrizes. 
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Para compreensão das normas relativas ao acesso à informação, aprofunda-se o estudo 

do texto legal. A LAI traz em seu bojo regramentos sobre: os princípios que regem o acesso à 

informação pública no país, os modos e meios de divulgação (especialmente as regras de 

divulgação proativa), os procedimentos de solicitações de informações, as diferentes 

categorias de informações, os diferentes níveis de classificação das informações, as exceções 

ao direito de acesso, os procedimentos para reclassificação ou desclassificação, o tratamento 

das informações pessoais, as autoridades responsáveis pelo tratamento e as eventuais punições 

em caso de prática de ilegalidades. Na Figura a seguir, tem-se uma organização do conteúdo 

previsto na LAI: 

 

Figura 3 – Mapa da LAI 

 
Fonte: MELLO, 2012, p. 16. 

 

Uma dessas diretrizes da LAI é o princípio da publicidade máxima da administração 

pública, enquanto o sigilo é a exceção. O artigo terceiro traz todas as diretrizes da LAI, que 

são:  
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I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção;  II - divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações;  III - utilização de meios de 
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  IV - fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  V - 

desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 

2011, p. 1). 

 

Em seguida, o texto legal, em seu artigo 4º, traz algumas conceituações. Por exemplo, 

o conceito de informações, que “são os dados processados ou não, que podem ser utilizados 

para a produção e transmissão de conhecimento, registrados em qualquer suporte ou formato” 

(BRASIL, 2011, p 1). Os demais conceitos são: 

 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;  

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 

acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 

sociedade e do Estado;  
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável;  

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, 

transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação, destinação ou controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 

expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 
ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive 

quanto à origem, trânsito e destino;  
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o 

máximo de detalhamento possível, sem modificações. (BRASIL, 2011, p. 1) 

 

Os artigos seguintes, 5º e 6º, determinam como dever do Estado a garantia do direito 

de acesso à informação ao povo, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 

ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, tanto de forma 

proativa, quanto mediante solicitações. De modo que é imprescindível para a Administração 

Pública a concepção de procedimentos que facilitem o acesso, com o intuito de processar 

rapidamente os pedidos de informação. 

 Para cumprir suas finalidades, a LAI estabelece duas maneiras pelas quais o Estado 

pode proporcionar o acesso à informação pública ao povo: a primeira é a transparência ativa, 

que trata-se da iniciativa do setor público na divulgação espontânea de suas informações, 

independente de provocação; a segunda é a transparência passiva, que ocorre por meio do 
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atendimento às demandas da sociedade, isto é, a resposta do Estado às solicitações feitas pelos 

cidadãos (VENTURA; SIEBRA; FELL, 2013). 

Em outras palavras, conforme estabelecido pela LAI, os órgãos públicos devem 

fornecer a informação disponível proativamente, isto é, independente de solicitações, havendo 

também a possibilidade do cidadão solicitar as informações desejadas, e, neste caso, o 

atendimento deve, prioritariamente, ser imediato. 

Assim, a transparência passiva é a disponibilização de informações públicas em 

atendimento a demandas específicas de uma pessoa física ou jurídica, consistindo na resposta 

a pedidos de informação registrados. 

No que se refere à transparência passiva, o texto da LAI impõe, no artigo 9º, inciso I, a 

criação, nos órgãos e entidades do poder público, do Serviço de Informações ao Cidadão 

(SIC), em local de fácil acesso e aberto ao público, com a responsabilidade de atender e 

orientar quanto ao acesso a informações e tramitação de documentos, bem como protocolizar 

os requerimentos de acesso.  

As solicitações de acesso à informação podem ser encaminhadas pelo cidadão ao SIC, 

por qualquer meio legítimo, como, por exemplo, e-mail ou formulário próprio no sítio da 

instituição. E o referido órgão tem a responsabilidade de registrar o pedido de solicitação ao 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão (e-SIC), já que este é o sistema da 

CGU que controla e acompanha todos os pedidos.  

Diante do pedido de informação, o órgão deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível, mas, na impossibilidade, ele terá um prazo não superior a 

20 dias para responder ao solicitante, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa 

expressa. 

Por outro lado, a transparência ativa é a divulgação de dados por iniciativa do próprio 

setor público, de modo que ocorre quando são tornadas públicas informações, independente 

de requerimento, utilizando principalmente a Internet.  

Nos termos do artigo 8
o
 da LAI (Brasil, 2011), a transparência ativa, por sua vez, é o 

dever do Poder Público, de realizar a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, e independentemente de requerimentos, de informações de interesse coletivo 

ou geral por eles produzidas ou custodiadas, e para isso, deverá utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais 

na internet. 
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Exemplos de adoção da transparência ativa pelo Governo são as seções de acesso à 

informações nos sítios oficiais na internet dos órgãos e entidades, bem como as seções de 

páginas de transparência. 

A divulgação proativa de informações de interesse público traz uma série de 

vantagens: em primeiro lugar, facilita o acesso das pessoas, em segundo, reduz o custo com a 

prestação de informações, e em terceiro, evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre temas 

semelhantes. Por meio da utilização da transparência ativa, há a diminuição do número de 

solicitações demandadas pelos cidadãos, e como consequências, diminuem-se o trabalho e os 

custos do processamento e administração dos pedidos individuais (VENTURA; SIEBRA; 

FELL, 2013). Corroborando, a CGU (2013, p. 15) enfatiza que “quanto mais informações são 

disponibilizadas de forma ativa, menor será a demanda de pedidos de informação”. 

Decorre dessas vantagens a importância de adoção efetiva pelos órgãos das premissas 

da transparência ativa, por meio da disponibilização em seus sítios das informações exigidas 

na lei, e outras que sejam de interesse da sociedade (VENTURA; SIEBRA; FELL, 2013). 

A LAI em seu artigo 8º caput, em combinação com os parágrafos 1º e 2º, determina 

que os Poderes Públicos devem, por meio da transparência ativa, por meio de uma seção 

específica na internet, divulgar, em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), 

no mínimo, informações acerca: do registro de competências e estrutura organizacional das 

unidades; de endereços; telefones; horários de atendimento ao público; repasses ou 

transferências de recursos financeiros; registros de despesas; procedimentos licitatórios; 

contratos celebrados; programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; respostas a 

perguntas frequentes; meios para o cidadão comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; e ainda possibilitar a gravação no formato de 

“dados abertos”, com o intuito de facilitar a análise das informações e adotar as medidas 

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

A relação de informações listada na LAI não é exaustiva, ou seja, os órgãos, na 

medida em que sentirem a necessidade e julgarem ser de interesse da sociedade, devem 

definir outras informações como objeto de iniciativas de transparência ativa. 

É exigido que tais informações sejam disponibilizadas de forma transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão. Esta exigência da LAI de clareza na disponibilidade das 

informações está em consonância com o pensamento de Dowbor (2003, p. 2), para quem “a 

informação adequada e acessível constitui um poderoso racionalizador social”. 

A transparência ativa por meio da internet deve atender aos seguintes requisitos 

presentes no artigo 8º, § 3
o
, da LAI:  
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I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão;  

II - possibilitar a 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;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso;  

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 
por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei 

n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9

o
 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 

n
o
 186, de 9 de julho de 2008. (BRASIL, 2011, p. 2) 

 

A LAI dá centralidade às tecnologias da informação para a obtenção de conteúdos 

informacionais, ao determinar a utilização de medidas de governança eletrônica pela 

Administração Pública para a concretização do acesso à informação. 

As tecnologias da informação fomentam o espaço virtual, que possui funcionamento e 

características próprias, onde as configurações de produção, fluxo e acesso à informação tem 

características peculiares. A internet é um fluxo multimídia incessante. Assim, para o 

profissional da informação e para os usuários, “a ênfase na gestão da informação desloca-se 

do acervo para o acesso, do estoque para o fluxo da informação, dos sistemas para as redes” 

(Jardim, 1999b, p. 1). 

Neste ponto, a legislação foi atenta ao fato de que os avanços tecnológicos modificam 

as relações da sociedade com a informação, uma vez que a internet contribui para o acesso à 

informação política, aprimorando a capacidade dos cidadãos de buscar uma isonomia 

informacional em relação aos governantes, em controlar a corrupção e perquirir os 

administradores públicos. Neste sentido, acerca da influência da internet e demais TICs no 

acesso à informação pública, Santos e Silva (2012, p. 2) esclarecem: 

 

A internet apresenta-se, essencialmente, como facilitadora tecnológica na 

qual simplifica o contato entre os atores do processo político, multiplicando 
as oportunidades de interconexão e instantaneidade de acesso à informação. 

Os governos perceberam gradualmente, ante estas inúmeras transformações, 

a influência que as tecnologias de informação e comunicação exercem nas 
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sociedades contemporâneas. Ancoradas no poder de inserção e circulação, 

tornou-se imperativo alinhar as TIC às práticas políticas, objetivando a 

redução de custos e prestação de contas aos cidadãos. Contudo, 
determinados governos utilizam os recursos viabilizados pela internet de 

forma limitada, amadora, sem interatividade mútua, como uma autêntica 

página destinada à promoção da imagem pública e à propaganda política, 

preterindo as premissas concernentes à consecução de informações públicas 
e à participação política em rede efetiva. 

 

A consecução de informações públicas em rede possibilita uma transparência na 

gestão pública, uma vez que possibilita os cidadãos conhecerem o processo político e 

acompanharem as discussões dos agentes governamentais, neste espeque: 

 

Em linhas gerais, o governo eletrônico expressa uma estratégia pela qual o 

aparelho de Estado faz uso das novas tecnologias para oferecer à sociedade 

melhores condições de acesso à informação e serviços governamentais, 
ampliando a qualidade desses serviços e garantindo maiores oportunidade de 

participação social no processo democrático (JARDIM, 2000, p.7). 

 

As barreiras à consolidação da presença do estado brasileiro na Internet são as 

seguintes: atendimento precário ao público, tanto na dimensão real, como na virtual; tradição 

da cultura organizacional do serviço público brasileiro, onde a disponibilização de informação 

para o cidadão é visto como algo desnecessário ou de menor valor; e ausência de políticas de 

atualização das informações disponibilizadas e de atendimento via Internet de pedidos de 

informação por parte do cidadão (Rezende, 2000 apud ARAÚJO, 2003). 

No artigo 8º, no inciso VIII, nota-se ainda à atenção da legislação à acessibilidade, 

cujo objetivo é promover o acesso irrestrito e indiscriminado pelos cidadãos, isto é, de acordo 

com a acessibilidade, o sítio eletrônico deve poder ser utilizado por todos os perfis de 

usuários, independentemente de suas capacidades físicas. Para tanto, são utilizadas as 

tecnologias assistivas, isto é, os artefatos que auxiliam, de alguma forma, as pessoas com 

algum tipo de deficiência. Dentre as tecnologias mais utilizadas, especialmente por deficientes 

visuais, estão os chamados leitores de tela. Entretanto, para que essas tecnologias assistivas 

possam auxiliar os usuários de maneira eficaz, o documento deve ser construído dentro das 

diretrizes internacionais de acessibilidade. Inspirado nestas normas, o Ministério do 

Planejamento lançou o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) (ALVES 

et al, 2012). 

Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 10, § 8° da LAI, é proibido exigir que o 

solicitante informe os motivos de sua solicitação. Entretanto, o órgão pode dialogar com o 
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cidadão para entender melhor a demanda, de modo a fornecer a informação mais adequada à 

solicitação. 

Conforme dispõe o artigo 12 da LAI, o serviço de busca e fornecimento da informação 

é gratuito. Entretanto, podem ser cobrados os custos dos serviços e dos materiais utilizados na 

reprodução e envio de documentos. Neste caso, o órgão deverá disponibilizar ao solicitante 

uma Guia de Recolhimento da União (GRU) ou documento equivalente para que ele possa 

realizar o pagamento. 

Além disso, foram estabelecidos prazos e punições para os órgãos públicos que 

desrespeitarem as solicitações de informação feitas pelos cidadãos. Se a informação estiver 

disponível, ela deve ser entregue imediatamente ao solicitante. Não sendo possível o pronto 

atendimento  a uma solicitação de um cidadão, o pedido do interessado deve ser respondido 

em prazo não superior a vinte dias, prorrogável por mais dez, se houver justificativa expressa. 

Os prazos de resposta começam a contar no dia seguinte ao registro da solicitação 

realizada no sistema, segundo a Lei do Processo Administrativo, Lei nº 9.784/99. Porém, é 

necessário atentar a alguns aspectos: a) o horário de funcionamento dos protocolos, de modo 

que os pedidos, recursos e reclamações realizados entre 19h e 23h59 serão considerados como 

se tivessem sido realizados no dia útil seguinte e, consequentemente, a contagem apenas 

começa a partir do primeiro dia útil posterior ao dia considerado; b) as solicitações cujo prazo 

inicial comece no final de semana e feriado terão a contagem iniciada no primeiro dia útil 

seguinte; e c) quando o prazo final para responder a solicitação coincidir com final de semana 

ou feriado, será postergado para o próximo dia útil. Por estas razões, o prazo para resposta à 

solicitação de informação pelo cidadão pode não ser exatamente o de 20 (vinte) dias corridos. 

No artigo 9º da LAI, ainda foi elencada uma série de preceitos e exigências que órgãos 

públicos devem seguir para fornecer e possibilitar o acesso às informações para todos os 

cidadãos, como exemplo, a exigência de criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 

em cada órgão público, que deve funcionar como um ponto de contato entre a sociedade e o 

setor público, incumbido de realizar a recepção, o atendimento e respostas acerca das 

demandas de informação (SILVA; EIRÃO; CAVALCANTE, 2013).  

São funções do SIC: a) atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação; b) 

informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à informação; c) 

receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes. Cada órgão e 

entidade do poder público deve se estruturar para tornar efetivo o direito de acesso à 

informação, sendo obrigatória a instalação do SIC pelo menos em sua sede, em local de fácil 

acesso e identificação pela sociedade. 
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Para que o direito de acesso seja respeitado, a LAI estabeleceu que todos os órgãos e 

entidades públicos devem também indicar um dirigente para verificar o seu cumprimento na 

instituição. Esta autoridade deve ser diretamente subordinada ao dirigente máximo do órgão e 

deverá exercer as seguintes atribuições: a) assegurar o cumprimento eficiente e adequado das 

normas de acesso à informação; b) avaliar e monitorar a implementação da LAI e apresentar 

relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à CGU; c) recomendar as medidas 

indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos 

necessários para o cumprimento da LAI; d) orientar unidades no que se refere ao 

cumprimento do disposto na LAI e seus regulamentos; e) manifestar-se sobre a reclamação 

apresentada em caso de omissão de resposta ao solicitante.  

Por fim, destaque-se que o direito constitucional de solicitar e receber informação 

custodiada pelos organismos públicos, regulamentado pela LAI, está sujeito  a exceções. 

Assim, estabelece-se que o povo pode ter acesso a qualquer informação produzida ou 

custodiada pelos órgãos públicos, salvo as exceções, notadamente aquelas cuja divulgação 

indiscriminada possa trazer riscos à sociedade ou ao Estado, caso em que, apesar de serem 

públicas, o acesso a tais informações deve ser restringido por um período determinado. 

Portanto a LAI prevê que deve ser realizada uma avaliação e categorização das 

informações quanto ao seu sigilo, conforme o risco que sua divulgação proporcionaria à 

sociedade ou ao Estado, de modo que aquelas que apresentarem riscos são classificáveis como 

reservadas, secretas ou ultrassecretas. 

Conforme o artigo 23 da Lei, pode ser classificada como sigilosa a informação que: 

coloca em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

prejudica a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou que tenha sido 

fornecida em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; coloca em risco 

a vida, a segurança ou a saúde da população; oferece grande risco à estabilidade econômica, 

financeira ou monetária do país; causa risco a planos ou operações estratégicos das Forças 

Armadas; causa risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, ou a 

sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; põe em risco a 

segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 

compromete atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, 

relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 

De acordo com o artigo 24, § 5° da LAI, para a classificação da informação em 

determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e 

utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: a) a gravidade do risco ou dano à 
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segurança da sociedade e do Estado; e b) o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento 

que defina seu termo final.  

O prazo máximo para classificação, de acordo com a Lei de Acesso, é de vinte e cinco 

anos para as informações ultrassecretas, e pode ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período; de quinze anos para as informações secretas, sem possibilidade de prorrogação; e 

de cinco anos para as informações reservadas, sem a possibilidade de prorrogação. Destaque-

se que o prazo de sigilo é contado a partir da data de produção da informação, e não de sua 

classificação. 

A LAI também traz proteção às informações pessoais, que são aquelas relacionadas à 

pessoa natural identificada ou identificável. As informações relativas à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas devem ter seu acesso restrito por 100 anos, nos termos 

do artigo 31, §1°, I, independentemente de classificação, e só podem ser acessadas pela 

própria pessoa, por agentes públicos legalmente autorizados, por terceiros autorizados diante 

de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que as informações se referirem. 

A LAI não excluiu as demais hipóteses legais de sigilo. Portanto, se houver outra lei 

que imponha hipóteses de obrigatoriedade de sigilo, os órgãos e entidades poderão invocá-la 

para negar o acesso à informação, desde que a negativa seja devidamente justificada, com a 

indicação expressa da lei que embasou o sigilo. 

Nesses casos de sigilo baseados em outras hipóteses legais, as informações não 

precisam ser classificadas, pois já têm seu sigilo garantido por outras legislações. Exemplo: 

sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo comercial, entre outros. 

Eventual recusa de divulgação de informação dos órgãos públicos ou a ausência de 

respostas às solicitações devem estar sujeitas ao direito de apelação. Os órgãos públicos que 

estorvem o acesso à informação devem assumir o ônus de provar a legitimidade da recusa, 

vez que o acesso à informação pública constitui um direito. 

Caso o solicitante discorde da classificação de uma informação, acreditando que ela 

não se enquadra nas hipóteses de sigilo previstas na Lei de Acesso ou que ela deveria estar 

classificada em outra categoria, é possível pleitear a desclassificação ou reavaliação da 

classificação para a autoridade classificadora, que terá trinta dias para decidir. Caso o pedido 

seja indeferido, o solicitante tem o direito de recorrer, no prazo de dez dias, contados da 

ciência da decisão, ao Ministro de Estado ou equivalente, ou ao dirigente máximo das 

entidades da administração indireta, que também terá trinta dias para decidir. Caso a negativa 

permaneça, o solicitante tem ainda o direito de recorrer à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações (CMRI), ainda no prazo de dez dias contados da ciência da decisão.  Atente-se 
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que o pedido de desclassificação e o de reavaliação da classificação são autônomos, isto é, 

independem de uma negativa de acesso. 

Diante destas colocações, pode-se ver que este tema apresenta como desafio a 

necessidade de um maior aprofundamento teórico, e a implementação de políticas de 

informação pública com novos formatos (ARAÚJO, 2003). 
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5 METODOLOGIA 

 

Ander-Egg (1978, p. 28) define a pesquisa como um “procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, 

em qualquer campo do conhecimento”. Assim, a pesquisa é uma atividade que possibilita ao 

estudioso conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais, com a utilização de um 

método. 

Para realizar uma pesquisa é preciso promover um confronto entre os dados, as 

evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico 

acumulado a respeito dele, isto é, faz-se necessária a realização de diversas etapas para a 

construção da pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Destaque-se ainda que a elaboração do 

conhecimento é fruto não apenas da curiosidade, inquietação, inteligência ou da at ividade 

investigativa do pesquisador, mas também da continuação do que foi criado e sistematizado 

pelos pesquisadores que já trabalharam a temática anteriormente. 

Neste contexto, é a metodologia que estabelece as estratégias práticas e teóricas para a 

realização da pesquisa, ou seja, dá subsídios para elaboração do percurso a ser seguido para a 

construção de um estudo, portanto, a metodologia é fundamental para a construção do 

trabalho acadêmico-científico. 

O método de pesquisa, segundo Lakatos e Marconi (2010), é o conjunto de tarefas 

organizadas que, com economia e segurança, possibilita ao pesquisador alcançar o seu 

objetivo. De acordo com González de Gómez (2000, p.1) a metodologia da pesquisa: 

 

[...] designa, de maneira ampla, o início e orientação de um movimento de 
pensamento, cujo esforço e intenção direcionam-se à produção de um novo 

conhecimento, num horizonte de possibilidades sociais e historicamente 

definidas. Os métodos, quantitativos, qualitativos, comparativos, assim como 

as técnicas de coleta e análise da informação, definem a direção e 
modalidade das ações de pesquisa de modo secundário, estando já ancorados 

num domínio epistemológico e político que acolhe e legitima as condições 

de produção do objeto da pesquisa. Uma metodologia de pesquisa teria, para 
nós, e como primeira tarefa, a tematização dessas condições de produção do 

objeto de conhecimento. 

 

A metodologia, portanto, conduz os procedimentos das atividades de pesquisa, dentre 

as quais o delimitar do objeto, a configuração do problema de pesquisa, a elaboração de 

justificativa e dos objetivos da pesquisa, bem como orienta na busca da fundamentação 

teórica e bibliográfica e na utilização de métodos e técnicas de pesquisa. 
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Neste capítulo, será apresentada a metodologia desta pesquisa, com a descrição do seu 

universo, bem como os métodos e as técnicas de coleta e análise dos dados utilizados. 

De início, quanto à natureza da pesquisa, esta é descritiva, pois tem como objetivo 

principal conhecer traços e características de uma determinada comunidade (TRIVIÑOS, 

2009). No caso específico deste estudo, o objeto de pesquisa está relacionado à verificação da 

aplicação das diretrizes de transparência ativa nos sítios de internet dos Poderes Públicos 

brasileiros, dos âmbitos estadual, distrital e federal, buscando conhecer traços e características 

da transparência ativa nos sítios de internet investigados. 

Goldenberg (1997) define o método como a observação sistemática dos fenômenos 

por meio de uma série de passos, ou seja, é a investigação organizada com o controle rigoroso 

das observações, orientada por conhecimentos teóricos, buscando explicar a causa desses 

fenômenos, suas correlações e aspectos não revelados.  

No que se refere ao método, a presente pesquisa consiste em um estudo de casos 

múltiplos. Este método é utilizado como estratégia para investigar um fenômeno social, por 

meio de estratégias selecionadas, e proporciona a busca por respostas do questionamento da 

pesquisa. Para Goldenberg (1997, p. 34):  

 

O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio 
de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade 

de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através 

de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de 
caso possibilita a penetração na realidade social [...].  

 

Nesse mesmo sentido, explica Gil (1996, p.58) que o método do estudo de caso 

envolve o entendimento profundo e exaustivo de determinado objeto de pesquisa, de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Para a coleta de dados é utilizada a técnica de pesquisa documental que tem como 

característica a coleta de dados restritos a documentos, escritos ou não (LAKATOS; 

MARCONI, 2010, p.157), no caso os documentos em análise são os sítios da internet dos 

Poderes Públicos. Ademais, quanto aos procedimentos, além de pesquisa documental, 

enquadra-se como pesquisa bibliográfica, vez que discute um tema com base em referências 

teóricas já publicadas em vários tipos de literatura (SILVA, 2003, p. 60) e pesquisa de 

levantamento, pois “consiste na coleta de dados referentes a uma dada população com base 

em uma amostra selecionada, de forma clara e direta, dos quais se deseja saber o 

comportamento” (SILVA, 2003, p. 62). 
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Quanto ao tratamento dos dados coletados, a pesquisa é caracterizada como uma 

abordagem quali-quantitativa, já que consiste na análise predominante de pesquisa 

quantitativa, contudo há uma análise qualitativa. 

 

 

5.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar a aplicação pelos Poderes Públicos 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) brasileiros, dos âmbitos estadual, distrital e federal, das 

diretrizes de transparência ativa nos sítios de internet oficiais, com a construção de um mapa 

da transparência ativa no país. 

O universo desta pesquisa destaca-se pela sua amplitude: abrange os três Poderes 

Públicos brasileiros, possibilitando conhecer o cenário de cada um deles, e traçar 

comparações entre os mesmo. Além disto, o universo escolhido possibilita conhecer a atual 

situação de cada um dos estados brasileiros, do DF e da União, de modo que também é 

possível estabelecer comparações entre as diversas entidades federativas do país.  

Sendo este o universo da pesquisa escolhido, foram pesquisados os órgãos 

independentes representante de cada um dos três poderes em cada unidade federativa. Órgãos 

independentes, conforme a classificação de Alexandrino e Paulo (2010) são os diretamente 

previstos no texto constitucional representando os três Poderes (Congresso Nacional, STF e 

Presidência da República no âmbito da União, e seus simétricos nas demais esferas da 

Federação). 

Assim, foram investigados: em relação ao Poder Executivo, os órgãos dos Governos 

estaduais, o Governo do DF e a Presidência da República; no que diz respeito ao Poder 

Legislativo, as Assembleias Legislativas estaduais, a Assembleia Legislativa distrital e o 

Senado Federal; já no que se refere ao Poder Judiciário, os Tribunais de Justiça Estaduais, o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o STF. 

Destaque-se que o Poder Legislativo, em âmbito federal, é exercido no Congresso 

Nacional, que é composto por duas casas: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, diz-

se, então, que é bicameral. Contudo, como todos os demais entes apenas compõem-se de uma 

casa, para esta pesquisa e para a construção do mapa da transparência ativa objetivado, optou-

se por pesquisar apenas uma das casas do Congresso Nacional, no caso, o Senado Federal. 

Destaca-se a situação do Poder Judiciário. Além do STF, existem outros tribunais 

federais, contudo, como recorte metodológico, optou-se pelo estudo do STF, por ser o órgão 
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supremo do Poder Judiciário no país. Nos estados, além dos tribunais estaduais, existem os 

tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais e tribunais militares, porém, como 

recorte metodológico, optou-se pelo estudo dos tribunais de justiça dos estados. 

Ademais, considerando esse universo, foram levantados os sítios de internet relativos 

ao acesso à informação ou à transparência pública destes Poderes Públicos. Optou-se por 

investigar as páginas de transparência e de acesso à informação, pois são os canais virtuais 

utilizados pelos Poderes Públicos para atendimento às demandas determinadas pela LAI. 

Para realizar o levantamento dos sítios da internet dos órgãos públicos pesquisados, 

adotou-se o seguinte procedimento: em primeiro lugar, realizou-se o acesso a cada sítio de 

internet oficial de cada um dos órgãos públicos pesquisados. Então, na página inicial do sítio 

oficial dos respectivos órgãos, identificou-se a existência (ou não) de atalho relativo ao 

“acesso à informação” e/ou à “transparência pública”.  

Então, os sítios oficiais relativos ao “acesso à informação” e/ou à “transparência 

pública” localizados por atalho na página inicial do sítio de internet dos órgãos pesquisados 

constituem os objetos da presente pesquisa. 

A maioria dos poderes públicos, nas diversas esferas da Federação, possui 

exclusivamente a página de transparência pública; outros, por sua vez, possuem 

exclusivamente a página relativa ao “acesso à informação”, e, por fim, alguns possuem ambas 

as páginas de “transparência” e de “acesso à informação”.  

Todos os sítios de internet relativos ao “acesso à informação” e/ou à “transparência 

pública” identificados nos sítios de internet oficiais de cada um dos órgãos públicos 

pesquisados são considerados na presente pesquisa. 

Nos quadros 4, 5 e 6, abaixo, estão organizados todos os sítios de internet sobre 

“transparência pública” e “acesso à informação”, identificados a partir dos sítios oficiais dos 

Poderes Públicos pesquisados: 

 

Quadro 4 – Sítios de internet do Poder Judiciário         (continua) 

PODER JUDICIÁRIO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

AC www.tjac.jus.br/transparência www.tjac.jus.br/acessoainformacao 

AP www.tjap.jus.br/portal/transparência.html Não identificado 

AM www.transparencia.am.gov.br/transpprd/ 

www.tjam.jus.br/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=2948&Itemid=572 

PA 

www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/ 

Portal-da-Transparencia/389-Portal-da-

Transparencia-do-Poder-Judiciario.xhtml Não identificado 

RO www.tjro.jus.br/m-adm-transparente Não identificado 

http://www.tjac.jus.br/transparência
http://www.tjac.jus.br/acessoainformacao
http://www.tjap.jus.br/portal/transparência.html
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Quadro 4 – Sítios de internet do Poder Judiciário       (conclusão) 

PODER JUDICIÁRIO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

RR www.transparencia.tjrr.jus.br www.transparencia.tjrr.jus.br 

TO wwa.tjto.jus.br/portal_transparencia Não identificado 

AL 

www.tjal.jus.br/?pag=transparenciatj/ 

transparência Não identificado 

BA 
www5.tjba.jus.br/index.php?option=com 
content&view=article&id=92489&Itemid=804 Não identificado 

CE Não identificado www.tjce.jus.br/serviços/sic.asp 

MA Não identificado 

www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessão/427/ 

publicacao/400430 

PB www.tjpb.jus.br/transparencia/ Não identificado 

PE 

www.tjpe.jus.br/poderjudiciário/portal-da- 

transparência Não Identificado 

PI 

www.tjpi.jus.br/site/modules/htmlcontent/ 

Page.portalTransparencia.mtw Não identificado 

RN 

ww4.tjrn.jus.br/portalTransparencia/despesas 

.aspx Não identificado 

SE 

www.tjse.jus.br/portal/transparencia/financas-

publicas Não identificado 

GO 

www.tjgo.jus.br/index.php/tribunal/tribunal-

portaldatransparencia Não identificado 

MT Não identificado 

www.tjmt.jus.br/AcessoInformação/C/ 

26364/#.U7RolfldXWQ 

MS www.tjms.jus.br/transparencia/# Não identificado 

ES 

www.tjes.jus.br/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=3830&Itemid=63 Não identificado 

MG www.tjmg.jus.br/portal/transparencia/ Não identificado 

RJ portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/transparência Não identificado 

SP 

www.tjsp.jus.br/Institucional/Canais 

Comunicacao/Transparencia/Default.aspx?f=2 Não identificado 

PR www.tjpr.jus.br/portal-da-transparencia Não identificado 

RS transparencia.tjrs.jus.br/ Não identificado 

SC www.tjsc.jus.br/transparencia/ Não identificado 

DF www.tjdft.jus.br/transparencia Não identificado 

STF 

www.stf.jus.br/portal/contaPublicaCompra/ 

pesquisarCompra.asp 

www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp/servico 

=centralDoCidadaoAcessoInformacao 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quadro 5 – Sítios de internet do Poder Executivo         (continua) 

PODER EXECUTIVO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

AC 

sefaznet.ac.gov.br/transparencia/ 

servlet/portaltransparencia www.acessoainformacao.ac.gov.br/ 

AP www.al.ap.gov.br/transparencia/ www.sic.ap.gov.br/ 

AM www.transparencia.am.gov.br/transpprd/ Não identificado 

PA  www.transparencia.pa.gov.br/ Não identificado 

RO www.transparencia.ro.gov.br/ Não identificado 

http://www.transparencia.tjrr.jus.br/
http://www.transparencia.tjrr.jus.br/
http://www.tjce.jus.br/serviços/sic.asp
http://www.tjse.jus.br/portal/transparencia/financas-publicas
http://www.tjse.jus.br/portal/transparencia/financas-publicas
http://www.tjgo.jus.br/index.php/tribunal/tribunal-portaldatransparencia
http://www.tjgo.jus.br/index.php/tribunal/tribunal-portaldatransparencia
http://www.tjmt.jus.br/AcessoInformação/C/
http://www.tjpr.jus.br/portal-da-transparencia
http://www.tjdft.jus.br/transparencia
http://www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp/servico
http://sefaznet.ac.gov.br/transparencia/
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Quadro 5 – Sítios de internet do Poder Executivo       (conclusão) 

PODER EXECUTIVO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

RR www.transparencia.rr.gov.br/ Não identificado 

TO transparencia.to.gov.br/ www.cge.to.gov.br/acesso-a-informacao/ 

AL www.transparencia.al.gov.br/ Não identificado 

BA 

sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/ 

tbweb/modulos/home/main.aspx Não identificado 

CE transparencia.ce.gov.br/ Não identificado 

MA www.portaldatransparencia.ma.gov.br/ www.acessoainformacao.ma.gov.br 

PB transparencia.pb.gov.br/ 
paraiba.pb.gov.br/ecosistema/sic/orgao/ 
informacao/id/16 

PE 

www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-

da-transparencia/home Não identificado  

PI transparencia.pi.gov.br/ Não identificado 

RN www.transparencia.rn.gov.br/ Não identificado  

SE www.transparenciasergipe.se.gov.br/ www.lai.se.gov.br/ 

GO www.transparencia.goias.gov.br/ Não identificado  

MT www.transparencia.mt.gov.br/ Não identificado   

MS www.portaldatransparencia.ms.gov.br/ Não identificado  

ES www.transparencia.es.gov.br/ Não identificado   

MG www.transparencia.mg.gov.br/ Não identificado  

RJ 

www.rj.gov.br/web/informacaopublica/ 

principal Não identificado   

SP www.transparencia.sp.gov.br/ www.acessoainformacao.sp.gov.br/ 

PR www.portaldatransparencia.pr.gov.br/ Não identificado  

RS 

www.transparencia.rs.gov.br/webpart/syst

m/PaginaInicial.aspx  www.centraldocidadao.rs.gov.br/inicial 

SC www.sef.sc.gov.br/transparencia Não identificado  

DF www.transparencia.df.gov.br 

www.distritofederal.df.gov.br/acesso-a-

informacao.html     
UNIÃ

O www.portaltransparencia.gov.br/ www.brasil.gov.br/barra#acesso-informacao 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quadro 6 – Sítios de internet do Poder Legislativo         (continua) 

PODER LEGISLATIVO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

AC Não identificado Não disponível 

AP www.al.ap.gov.br/transparencia/ Não identificado 

AM www.ale.am.gov.br/transparencia/ Não identificado 

PA  

www.alepa.pa.gov.br/portal/trp 

Apresentacao.php Não identificado 

RO Não identificado 177.1.212.47:8080/SIPLE 

RR 
www.al.rr.gov.br/publico/setores/000/2/ 
download/portal/ Não identificado 

TO www.al.to.gov.br/transparencia Não identificado 

http://paraiba.pb.gov.br/ecosistema/
http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sef.sc.gov.br/transparencia
http://www.transparencia.df.gov.br/
http://www.distritofederal.df.gov.br/
http://www.alepa.pa.gov.br/portal/trp
http://www.al.rr.gov.br/publico/setores/000/2/
http://www.al.to.gov.br/transparencia
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Quadro 6 – Sítios de internet do Poder Legislativo       (conclusão) 

PODER LEGISLATIVO 

UF PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA PÁGINA DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

AL 
www.assembleia.al.gov.br/index.php/ 
transparência Não identificado 

BA www.al.ba.gov.br/transparencia/o-que-e.php Não identificado 

CE 

www.al.ce.gov.br/index.php/portal- 

da-transparencia/portal-da-transparencia Não identificado 

MA www.al.ma.leg.br/page.php?id=57 Não identificado 

PB www.al.pb.gov.br/transparencia Não identificado 

PE Não identificado Não identificado 

PI 

ccheque.hospedagemdesites.ws/transparencia/ 

portaltransparencia.php?idMenu=31 Não identificado 

RN www.al.rn.gov.br/portal/transparencia/ Não identificado 

SE www.al.se.gov.br/transparencia.asp Não identificado 

GO al.go.leg.br/transparencia/ Não identificado 

MT www.al.mt.gov.br/TNX/index2.php?sid=287 Não identificado 

MS www.transparencia.al.ms.gov.br/ Não identificado 

ES www.al.es.gov.br/sptl/frmPortal.aspx Não identificado 

MG 

www.almg.gov.br/sobre/transparencia/index. 

HTML Não identificado 

RJ Não identificado www.alerj.rj.gov.br/leideacesso/default.asp 

SP www.al.sp.gov.br/assembleia/transparencia/ Não identificado 

PR www.alep.pr.gov.br/transparencia/ 

www.alep.pr.gov.br/a_assembleia/ 

fale_com_o_legislativo 

RS www2.al.rs.gov.br/transparenciaalrs/ Não identificado 

SC http://transparencia.alesc.sc.gov.br/ Não identificado 

DF www.cl.df.gov.br/transparencia Não identificado 

UNIÃO Não identificado Não identificado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Feito o levantamento os sítios de internet sobre “transparência pública” e “acesso à 

informação” a serem analisados, passa-se à explicação acerca dos procedimentos de coleta e 

análise de dados. 

 

 

5.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para dar cumprimento ao objetivo geral desta dissertação, que consiste em verificar a 

aplicação das diretrizes de transparência ativa nos sítios de internet dos Poderes Públicos foi 

necessário elaborar uma metodologia para investigação deste problema.  

http://www.assembleia.al.gov.br/index.php/
http://www.al.ba.gov.br/transparencia/o-que-e.php
http://www.al.ce.gov.br/index.php/portal-
http://www.al.ma.leg.br/page.php?id=57
http://www.al.pb.gov.br/transparencia
http://ccheque.hospedagemdesites.ws/
http://www.al.se.gov.br/transparencia.asp
http://www.al.mt.gov.br/TNX/index2.php?sid=287
http://www.al.es.gov.br/sptl/frmPortal.aspx
http://www.cl.df.gov.br/transparencia
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5.2.1 Padronização das diretrizes de transparência ativa 

 

O primeiro passo consistiu na criação de critérios de avaliação sobre a aplicação das 

diretrizes de transparência ativa nos sítios da internet investigados, aqui chamados de 

“padrões indicadores de transparência ativa”.  

Tais padrões foram criados com base nas diretrizes de transparência ativa da Lei nº 

12.527/2011, especialmente no quanto previsto no artigo 8º da LAI, onde estão definidas 

quais as informações que devem, no mínimo, ser divulgadas na internet pelos Poderes 

Públicos em seus sítios oficiais. 

Com base neste dispositivo legal, foram criados treze padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa que consistem na disponibilização de informações sobre: 1) estrutura do 

órgão e sua competência; 2) endereço; 3) horário de funcionamento; 4) telefone; 5) existência 

de outros meios de comunicação (tais como E-sic e ouvidoria); 6) programas, ações, projetos 

e obras realizadas; 7) perguntas frequentes; 8) receitas e despesas; 9) repasses ou 

transferências; 10) licitações; 11) contratos; 12) disponibilização das informações em formato 

de dados abertos; e 13) garantia de acessibilidade. 

Estes são compreendidos como os padrões indicadores mínimos, uma vez que a LAI, 

expressamente, determina que estes são os conteúdos mínimos a serem apresentados aos 

cidadãos usuários da informação, o que não impede a divulgação de outras informações de 

forma proativa. 

Assim, além dos padrões indicadores de transparência ativa mínimos para os sítios da 

internet (que são os trazidos expressamente na LAI, em seu artigo 8º), foram criados padrões 

indicadores de transparência ativa complementares. 

Estes padrões complementares foram criados pela pesquisadora, que, por observação, 

dos sites pesquisados notou que a presença dos mesmos trazem benefícios aos cidadãos que 

necessitam do acesso à informação pública. 

Deste modo, são considerados “padrões indicadores de transparência ativa 

complementares”, para esta pesquisa, as informações sobre: convênios; orçamentos e as leis 

orçamentárias; relatório de gestão fiscal; remuneração de servidores; informações sobre a 

LAI, com explicações aos cidadãos acerca dos seus ditames legais; manual sobre como 

utilizar o site, apto a dar subsídios ao cidadão para utilização do mesmo; glossário, que traga 

esclarecimentos acerca do vocabulário (jargões presentes no regime de informação) para 

facilitar a compreensão das informações disponíveis pelos usuários; Diário Oficial, que é o 

meio de comunicação oficial dos Poderes Públicos; canal de denúncia online, claro e fácil 



81 

 

para o uso pelo cidadão, por onde as irregularidades cometidas pelos agentes dos Poderes 

Públicos possam ser comunicadas; símbolo/logomarca que represente visualmente que trata-

se de canal de acesso à informação, o que facilita a percepção pelo cidadão e dá uma 

padronização ao sistema de acesso à informação. 

Abaixo, apresenta-se a relação completa dos padrões indicadores construídos, bem 

como a norma legal que inspirou a sua criação: 

 

Quadro 7 - Padrões indicadores de transparência ativa x Previsão Legal  

Padrões indicadores de transparência ativa 

Mínimos Previsão na LAI Complementares Previsão na LAI 

Estrutura e competência Art. 8 º, § 1º, I Convênios  Não há 

Endereço Art. 8 º, § 1º, I Orçamento  Não há 

Horário de funcionamento Art. 8 º, § 1º, I Responsabilidade Fiscal  Não há 

Telefone Art. 8 º, § 1º, I 

Remuneração de 

servidores   Não há 

Outros meios de comunicação Art. 8 º, § 3º, VII Explicações sobre a LAI  Não há 

Programas e ações  Art. 8 º, § 1º, V Explicações sobre o sítio  Não há 

Perguntas frequentes Art. 8 º, § 1º, VI Glossário  Não há 

Receitas e despesas Art. 8 º, § 1º, III Diário Oficial  Não há 

Repasses ou transferências Art. 8 º, § 1º, II Denúncia online  Não há 

Licitações Art. 8 º, § 1º, IV Símbolo  Não há 

Contratos Art. 8 º, § 1º, IV     

Dados abertos Art. 8 º, § 3º, II e III     

Acessibilidade Art. 8 º, § 3º, VIII     

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 O quadro a seguir apresenta o que foi observado nos sítios da internet pesquisados em 

razão de cada um dos padrões indicadores de transparência ativa elaborados nesta dissertação, 

ou seja, indica o que cada um dos padrões indicadores de transparência ativa objetivava 

identificar nos sítios pesquisados: 

 

Quadro 8 – Padrões indicadores de transparência ativa        (continua) 

Padrões indicadores 

de transparência 
 Analisa se há informações sobre 

Estrutura 

A organização do órgão, com explicações sobre sua estrutura organizacional 

e as funções que exerce 

Endereço O endereço onde localiza-se o órgão e seus anexos 

Telefone 

Os telefones pelos quais o cidadão possa ser atendido diretamente pelo 

órgão 
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Quadro 8 – Padrões indicadores de transparência ativa       (continua) 

Padrões indicadores 

de transparência 
 Analisa se há informações sobre 

Outros Meios de 
Comunicação 

Outros meios não especificados pela LAI pelos quais os cidadãos possam 

entrar em contato com os órgãos, tais como carta, e-mail, fax, fale conosco, 
ouvidoria e E-sic. 

Programas 

Programas, ações ou obras que estão sendo ou foram desenvolvidos pelos 

órgãos  

Perguntas frequentes As perguntas que costumam ser repetidas pelos usuários e suas respostas 

Dados Abertos 

As informações disponíveis estão no formato de Dados abertos, isto 

é, se estão livremente disponíveis para todos utilizarem e 

redestribuírem como desejarem, sem restrição de licenças, patentes 

ou mecanismo de controle, existindo algumas exigências tecnológicas 

para que os dados sejam legíveis por máquina. 

Acessibilidade 

As informações disponíveis atendem à acessibilidade, ou seja, atende às 

recomendações do World Content Accessibility Guide do W3C e no caso 
do Governo Brasileiro ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico 

(e-MAG), que está alinhado as recomendações internacionais, 

estabelecendo padrões de comportamento acessível para sites 
governamentais. 

Receitas e despesas As verbas arrecadadas e os gastos dos órgãos 

Repasses ou 

transferências 

Os repasses ou transferências, que compreendem a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 

auxílio ou assistência financeira (podendo ser voluntários ou previsto 

obrigatoriamente na CF, tais como os repasses constitucionais obrigatórios 

para os municípios relativos à ICMS, IPVA e IPI) 

Licitações 

Os procedimentos licitatórios, para aquisição de bens e serviços, realizados 

pelos órgãos e entidades do Estado 

Contratos Os contratos celebrados pelos órgãos públicos 

Horário de atendimento Qual o horário de funcionamento do órgão 

Convênios 

Convênios celebrados pelos órgãos, que são acordos de mútua colaboração 

entre as partes para atingimento de objetivo comum 

Orçamento 

A execução orçamentária, com informações sobre a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano 

Plurianual (PPA) 

Gestão Fiscal 
As atividades ficais do órgão, isto é, fornecer informações contábeis, em 
atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

Servidores 

O detalhamento da folha de pagamento de pessoal (nos termos da 

decisão do STF, de 10 de julho de 2012, no processo de suspensão de 

liminar 623 do Distrito Federal) 

Sobre a LAI 

A legislação de acesso à informação pública e os direitos dos cidadãos 

resguardados pela mesma 

Manual Sobre o site 

Como utilizar o site, isto é, um manual que oriente ao usuário quais 

informações estão disponibilizadas e como ele pode acessá-las 

Glossário 

Explicações sobre conceitos que ajudem aos cidadãos conhecer o 

vocabulário que perpassa a política de acesso à informação. 

Diário Oficial 

Comunicação oficial das atividades desenvolvidas pelos Poderes públicos, 

ou seja, publicação na qual são publicadas as leis, licitações, atas de 

plenário e todas as demais atividades de uma divisão administrativa 

brasileira 
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Quadro 8 – Padrões indicadores de transparência ativa      (conclusão) 

Padrões indicadores 

de transparência 
 Analisa se há informações sobre 

Denúncia 

Canal de denúncia online, onde o cidadão possa fazer diretamente a 

comunicação via internet sobre alguma irregularidade do órgão ou de algum 
servidor 

Símbolo 

Presença da imagem (logomarca) que caracteriza o acesso à informação, 

para facilitar a comunicação visual do usuário do sítio de internet  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A criação do quadro de análise de dados atende ao primeiro objetivo específico da 

presente pesquisa que consiste em “construir padrões indicadores de transparência ativa para 

os sítios de internet, com base nas diretrizes da Lei nº 12.527/2011”. 

 

 

5.2.2 Criação do instrumento de coleta de dados 

 

Após a criação dos padrões indicadores de transparência ativa, o segundo passo 

consistiu na elaboração de um quadro de avaliação dos sítios de internet, em que são reunidos 

os padrões indicadores de transparência ativa elaborados, chamado quadro de padrões 

indicadores de transparência ativa.Então, confeccionado o instrumento de coleta de dados, 

procedeu-se à coleta dos mesmos. 

 

 

5.2.3  Técnica de coleta de dados 

 

 Visando coletar os dados para construção da presente pesquisa, foram utilizadas 

técnicas observacionais, que consistem “em um exame minucioso que requer atenção na 

coleta e análise das informações, dados e evidências”, conforme ensinam Martins e Theophilo 

(2007, p. 84). 

Por meio da observação direta, verificou-se a presença ou não dos padrões indicadores 

de transparência ativa nos sítios de internet pesquisados, em atendimento ao segundo objetivo 

específico da presente pesquisa, que é identificar e analisar a presença dos padrões 

indicadores de transparência ativa nos sítios de internet dos três Poderes Públicos brasileiros, 

nas órbitas federal, distrital e estadual.  

A coleta de dados foi realizada no período entre 05 de junho a 05 de julho de 2014. 
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5.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Em seguida à coleta de dados, procedeu-se à análise dos dados, a fim de alcançar os 

dois últimos objetivos específicos da presente pesquisa, que são: comparar a transparência 

ativa entre os Poderes Públicos, entre os Estados brasileiros, DF e União, e entre as regiões do 

país; e apresentar o mapa da transparência ativa dos sítios de internet dos Poderes Públicos 

brasileiros, nas órbitas federal, distrital e estadual. 

Assim, foi feita uma análise estatística dos resultados através da elaboração de gráficos 

e quadros capazes de permitir extrair conclusões sobre os padrões indicadores de 

transparência ativa nos sítios de internet investigados. 

A análise quantitativa é uma maneira de obter informação sobre um grande conjunto 

de elementos, os quais permitem identificar o quanto as diretrizes de transparência ativa estão 

sendo aplicadas pelos sítios oficiais dos Poderes Públicos na internet, através do uso de 

indicadores estatísticos. Os métodos matemáticos e estatísticos foram empregados para 

auxiliar a análise dos dados coletados. 

A ciência, que busca se desenvolver de maneira segura e confiável, cria leis para 

basear suas previsões (PINHEIRO, 1997). Assim, dentre estas leis científicas, técnicas de 

medição são utilizadas para entender a evolução do conhecimento humano. Neste sentido: 

 
A necessidade de mensurar e quantificar os fenômenos sempre acompanhou 

o Homem desde a sua origem: a altura, o peso, a temperatura, a distância, 

entre outros, todos com escalas de medidas e padrões de normalidade. 

Entretanto nas ciências humanas e sociais existe o imponderável, onde os 
resultados encontrados pela utilização de determinados indicadores podem 

fornecer tendências; devem ser analisados em um contexto para evitar riscos 

de interpretações errôneas ou injustas (CAMPANATTI-OSTIZ; 
CARVALHO; MUGNAINI, 2006, p.315). 

 

A eficácia do método estatístico está conjugada com a capacidade de traduzir o que os 

dados revelam. Após a construção dos gráficos e quadros, foi realizada a análise qualitativa 

por meio da interpretação dos dados. A análise de dados é feita em partes, como explicado 

abaixo. 
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5.3.1 Índices de transparência ativa nos sítios dos Poderes Públicos 

  

De início, para cumprimento do terceiro objetivo específico desta dissertação, que 

consiste em comparar a transparência ativa entre os Poderes Públicos, entre os Estados 

brasileiros, Distrito federal (DF) e União, e entre as regiões do país, busca-se encontrar os 

índices de cumprimento das diretrizes de transparência ativa pelos sítios de internet 

investigados. Então, verificou-se em cada um dos sítios de internet dos Poderes Públicos, de 

cada entidade da federação, o atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa 

delineados na pesquisa.  

Note-se que, primeiro, é feita exclusivamente a análise dos sítios de internet 

investigados conforme os padrões mínimos indicadores de transparência ativa e, em seguida, 

a análise é feita com base em todos os padrões indicadores de transparência ativa (ou seja, 

considera-se os mínimos em conjunto com os complementares). 

Assim, no primeiro momento desta análise computam-se apenas os treze “padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa”. Os gráficos elaborados, a partir daí, apontam os 

índices de transparência em cada um dos Poderes Públicos em cada uma das entidades 

Federativas (UF), conforme os padrões indicadores mínimos.  

Em um segundo momento da análise, acrescenta-se aos treze “padrões indicadores 

mínimos de transparência ativa” os dez “padrões indicadores complementares de 

transparência ativa”. Então, os gráficos construídos, com base nessas especificações, apontam 

os índices de transparência, em cada uma das Unidades Federativas (UF) relativas a cada um 

dos Poderes Públicos, conforme todos os vinte e três padrões indicadores de transparência 

ativa (mínimos e complementares). 

 

 

5.3.2 Índices de transparência ativa por região do país 

 

Após a apresentação dos índices de transparência em cada um dos Poderes Públicos, 

por unidade federativa, de acordo com “padrões indicadores mínimos de transparência ativa” 

e conforme todos padrões indicadores de transparência ativa delineados (isto é, mínimos e 

complementares), foi realizada outra etapa da análise dos dados, que visa realizar a 

comparação entre os índices de transparência nas diferentes regiões do país.  
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Para realizar esta análise, foram criados cinco gráficos, sendo um destinado a cada 

região do país, pelos quais é possível visualizar os índices de transparência em cada um dos 

estados das regiões do país. 

Nessa etapa da análise, em que se divide os gráficos por regiões do país, o foco 

principal é apresentar o cenário de transparência ativa dos estados brasileiros. Então, mostra-

se, por estado, os índices de transparência de cada um dos três Poderes Públicos existentes em 

seu território.  

Na construção desses gráficos, foram considerados os maiores índices de transparência 

para os Poderes Públicos dos Estados que apresentassem dois sítios da internet destinados ao 

atendimento dos padrões indicadores de transparência. Isto é, para aqueles órgãos públicos 

que apresentassem tanto o sítio de transparência quanto o sítio de acesso à informação, foi 

computado o de maior índice de transparência ativa.  

Assim, no Poder Judiciário, na análise conforme os padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa, por exemplo, em que o Amazonas e o Acre têm ambos os sítios de acesso 

à informação e transparência pública, considerou-se (para a criação dos gráficos nesta etapa 

da análise) exclusivamente o índice de transparência ativa dos sítios de acesso à informação 

de cada um destes estados, por serem índices superiores aos encontrados nas páginas de 

transparência.  

Cite-se, ainda como exemplo, o caso do Poder Executivo no Acre, em que existem 

ambos sítios (transparência pública e acesso à informação), e considerou-se (para a criação 

dos gráficos nesta etapa da análise), o índice do sítio de acesso à informação, por ser mais 

elevado do que o encontrado no sítio da transparência pública.  

No caso do Poder Executivo nos estados do AP, PB, MA, RS e SP, os sítios de 

transparência ativa têm índices de transparência ativa mais elevados do que os sítios de acesso 

à informação correspondentes, e, portanto, os sítios de transparência desses estados foram 

considerados para a construção dos gráficos da transparência ativas por regiões do país. 

Neste momento, do mesmo modo, analisa-se também, conjuntamente, os três poderes 

públicos no âmbito da União. 

 

 

5.3.3 Mapa da transparência ativa 

 

Por fim, elaborou-se o mapa da transparência ativa, para cumprimento do quarto 

objetivo específico da presente pesquisa, que consiste em: apresentar o mapa da transparência 
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ativa dos sítios da internet dos Poderes Públicos brasileiros, nas órbitas federal, distrital e 

estadual. 

Esse mapa, então, foi elaborado para apresentar os índices de atendimento às diretrizes 

de transparência ativa em cada uma das unidades federativas do país. 

Para se chegar ao percentual de atendimento às diretrizes de transparência ativa em 

cada unidade da federação, considerou-se os mais elevados índices de transparência para as 

unidades que apresentavam mais de um sítio da internet para um único Poder Público. 

Destaque-se que foram considerados os percentuais de acordo com análise feita conforme os 

indicadores mínimos de transparência. 

Com os percentuais de cada um dos três Poderes Públicos, de cada uma das unidades 

da federação, somou-se tais percentuais, e dividiu-se por três (por serem três Poderes), 

chegando-se a uma média para cada unidade federativa. Após isto desenhou-se o mapa com as 

médias encontradas. 

 

 

5.3.4 Outras análises 

 

Após a realização das análises que atendem aos objetivos desta pesquisa, foram 

elaboradas outras análises com base nos dados coletados. Neste contexto, verificou-se: quais 

os padrões indicadores de transparência ativa mais recorrentes, bem como os menos 

recorrentes, identificou-se a média da transparência pelos Poderes Públicos e identificou-se 

quais os órgãos que já mantém E-sic. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos, bem como a interpretação e discussão 

dos dados
1
 coletados, de modo a responder a problemática que norteou o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

 

6.1 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA ATIVA CONFORME OS PADRÕES 

INDICADORES MÍNIMOS 

 

Inicialmente será apresentada e discutida a análise da transparência ativa nos sítios da 

internet conforme os chamados “padrões indicadores mínimos de transparência ativa”, que 

são aqueles criados com base no texto do artigo 8ª da LAI. 

Para tanto, foram construídos três gráficos de análise, um relativo a cada um dos 

Poderes Públicos: Executivo, Judiciário e Legislativo.  

Nos gráficos elaborados para a análise da transparência ativa em cada um dos Poderes 

Públicos, foram considerados tanto os sítios de transparência pública quanto os sítios de 

acesso à informação identificados no âmbito da pesquisa. Nos gráficos, os primeiros sítios 

(transparência) estão representados na cor vermelha, e os segundos (acesso à informação)  na 

cor azul. Critério que possibilitou visualizar a participação dos diferentes sítios no 

atendimento às diretrizes de transparência ativa em cada uma das unidades da federação. 

A seguir, encontra-se a análise relativa à transparência ativa, conforme “padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa”, no Poder Judiciário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 O levantamento dos dados desta pesquisa encontra-se no Apêndice A – Quadro de Dados Coletados 

Relativos aos Padrões Indicadores Mínimos de Transparência Ativa e no Apêndice B – Quadro de 

Dados Coletados Relativos aos Padrões Indicadores de Transparência Ativa Complementares. Estes 

quadros apresentam o ente da federação e os indicadores de transparência ativa identificados nos sítios 

de transparência ou acesso à informação de cada um dos entes. Assim, é possível por estes quadros 
verificar quais os padrões indicadores de transparência ativa encontrados em cada um dos sítios de 

internet pesquisados. 
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Gráfico 1 – Padrões indicadores mínimos de transparência ativa no Poder Judiciário 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No Gráfico 1 é possível observar que no Poder Judiciário, em todas as unidades da 

federação pesquisadas, existem sítios de transparência e/ou acesso à informação, canais que 

proporcionam o atendimento às diretrizes de transparência ativa.  

Dentre as vinte e oito unidades da federação pesquisadas, foram identificadas vinte e 

cinco páginas de transparência e apenas sete sítios de acesso à informação relativas ao Poder 

Judiciário. Os estados do Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem apenas os sítios 

de acesso à informação. Já no Acre, Amazonas e Roraima e na União existem tanto as páginas 

de transparência pública quanto os sítios de acesso à informação. Assim, os dados 

demonstram que poucas unidades da federação criaram sítios de internet para atender às 

diretrizes da LAI, tendo a maioria adaptado os sítios da transparência para tanto. 

Dentre os sítios de internet que mais atendem aos padrões mínimos indicadores de 

transparência ativa estão as páginas da transparência dos estados do Rio Grande do Sul, que 

atende a 92,3% dos padrões, e Bahia e Paraná, equiparados com 84,6%. 

Já entre os sítios do Poder Judiciário que menos atendem às diretrizes de 

transparência, conforme os padrões indicadores mínimos, estão os sítios dos estados do Rio 

Grande do Norte, com somente 23,1% de cumprimento, e do Amapá, com 30,8%. 

Quanto aos “padrões indicadores mínimos de transparência ativa” nos sítios de 

transparência e acesso à informação do Poder Executivo nas unidades federativas 

pesquisadas, elaborou-se o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 – Padrões indicadores mínimos de transparência ativa no Poder Executivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No Poder Executivo, todas as unidades da federação pesquisadas possuem sítios de 

transparência. Dentre as vinte e oito unidades analisadas, apenas dez possuem os sítios de 

acesso à informação no Poder Executivo, sendo elas: Acre, Amapá, Distrito Federal, 

Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins e União.  

É importante destacar a indisponibilidade parcial do sítio de acesso à informação do 

Poder Executivo do estado de São Paulo. Ocorreu que no início da coleta de dados, o sítio 

encontrava-se disponível. Contudo, quando seria finalizada a coleta de dados, notou-se que, 

em atendimento à legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997), a partir de 5 de julho de 2014, até o 

final da eleição estadual, alguns conteúdos do sítio ficaram indisponíveis. Assim não foi 

possível realizar a análise completa da presença dos padrões indicadores de transparência 

ativa neste sítio.  

Do mesmo modo que ocorreu no Poder Judiciário, no Poder Executivo, poucas 

unidades da federação criaram sítios de internet específicos para atender às diretrizes da LAI, 

de modo que a maioria continuou utilizando os sítios da transparência para tanto. 

O Gráfico 2 indica que dentre os sítios que atendem a maior quantidade dos padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa no Poder Executivo estão as páginas da 

transparência dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, equiparados com 92,3%. 

Poder Executivo

Padrões indicadores mínimos de transparência ativa

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

A
C

A
L

A
M

A
P

B
A

C
E

D
F

E
S

G
O

M
A

M
G

M
S

M
T

P
A

P
B

P
E P
I

P
R R
J

R
N

R
O

R
R

R
S

S
C

S
E

S
P

T
O

U
n

iã
o

Acesso

Transparência



91 

 

Os sítios do Poder Executivo que menos atendem às diretrizes de transparência são os 

sítios de acesso à informação do Maranhão e Amapá, com atendimento a 7,7% e 15,4%, 

respectivamente, dos padrões mínimos de transparência, além do sítio da transparência do 

Acre, também com atendimento a somente 15,4%. 

Contudo, os Poderes Executivos dos estados do Maranhão, Amapá e Acre não 

possuem somente estes sítios para atendimento às diretrizes de transparência ativa.  

O Maranhão e o Amapá, além dos sítios de acesso à informação (que apresentaram 

baixas porcentagens de atendimento aos padrões), também têm os sítios de transparência, que 

por sua vez, apresentam índices mais elevados de transparência ativa. O Acre, por seu turno, 

além de possuir o sítio da transparência, conta também com o sítio de acesso à informação, 

que apresenta um índice maior de atendimento à transparência ativa.  

Deste modo, a unidade da federação que tem o menor atendimento aos “padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa” em seu Poder Executivo é o Rio Grande do 

Norte, com apenas 23,1% no seu sítio da transparência, e em segundo lugar está o Maranhão, 

cujo maior índice de cumprimento às diretrizes da LAI é de 38,5%, no sítio da transparência. 

Em relação aos “padrões indicadores mínimos de transparência ativa” nos sítios de 

transparência e acesso à informação do Poder Legislativo nas unidades federativas 

pesquisadas, construiu-se o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Padrões indicadores mínimos de transparência ativa no Poder Legislativo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Conforme o Gráfico 3, percebe-se que no Poder Legislativo, existem entes federativos 

sem sítio de transparência e/ou acesso à informação, como é o caso dos estados do Acre e 

Pernambuco. Ou seja, nestes estados, as assembleias legislativas não têm sítios de internet 

destinados ao fornecimento do acesso à informação, nos termos da LAI. O Piauí, por sua vez, 

possui sítio de transparência, contudo não disponibiliza as informações, sendo este o motivo 

de não atender a nenhum índice de transparência ativa conforme os padrões mínimos. 

Dentre os vinte e oito entes federativos pesquisados, existem vinte e três páginas de 

transparência, existindo somente três sítios de acesso à informação, que estão nos estados do 

Rio de Janeiro, Rondônia e Paraná, sendo que os dois primeiros apenas ocorrem os sítios de 

acesso à informação, enquanto no Paraná existe tanto o sítio de transparência pública quanto o 

sítio de acesso à informação. Este cenário demonstra que, assim como nos outros Poderes, 

poucos entes federativos criaram sítios de internet exclusivos para atendimento das diretrizes 

da LAI, tendo a maioria continuado a utilizar os sítios da transparência pública para fornecer 

as informações de forma ativa, adaptando-os às exigências legais da LAI. 

Dentre os sítios de internet do Poder Legislativo que atendem a maior quantidade dos 

padrões indicadores mínimos de transparência ativa estão as páginas de transparência dos 

estados de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a União, que atendem a 84,6% destes 

padrões. Já entre os sítios do Poder Legislativo que menos atendem às diretrizes de 

transparência estão as páginas de transparência do Rio Grande do Norte e Amapá, com 

médias de 23,1% e 30,8%, respectivamente. Ressaltando, ainda, que Acre, Pernambuco e 

Piauí zeraram esta análise, como explicado acima. 

 

 

6.2 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA ATIVA CONFORME OS PADRÕES 

INDICADORES 

  

Por meio da análise quantitativa, no mesmo sentido da análise anterior, verifica-se o 

atendimento às diretrizes de transparência ativa. Contudo, aqui a análise é feita conforme os 

vinte e três “padrões indicadores de transparência ativa” identificados nos sítios de 

transparência pública e sítios de acesso à informação de cada um dos Poderes Públicos, em 

cada um dos entes federativos. Então, no momento, foram considerados todos os “padrões 

indicadores de transparência ativa”, não apenas os mínimos. 

Três gráficos de análise foram construídos. Cada gráfico corresponde a um dos três 

Poderes Públicos. 
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Os gráficos mostram tanto os sítios de transparência pública quanto os sítios de acesso 

à informação, identificados previamente. Do mesmo modo que na análise anterior, também 

nestes gráficos, os sítios relativos à transparência estão representados pela cor vermelha, e os 

sítios de acesso à informação estão representados pela cor azul. Assim, é possível visualizar a 

participação dos diferentes sítios (de transparência ou acesso à informação) no atendimento às 

diretrizes de transparência ativa em cada um dos entes da federação. 

Abaixo, apresenta-se o gráfico relativo à transparência ativa, conforme “padrões 

indicadores de transparência ativa”, no Poder Judiciário: 

 

Gráfico 4 – Padrões indicadores de transparência ativa no Poder Judiciário 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Retomando o conteúdo do Gráfico 1 e reafirmado no Gráfico 4, o Poder Judiciário tem 

sítios de transparência e/ou acesso à informação em todos os entes federativos pesquisados, 

sendo vinte e cinco páginas de transparência e apenas sete sítios de acesso à informação, 

sendo que no Acre, Amazonas, Roraima e União existem ambos os sítios. 

Como se pode observar no Gráfico 4, considerando os vinte e três padrões indicadores 

de transparência ativa elaborados nesta pesquisa, os sítios de internet do Poder Judiciário que 

atendem a maior quantidade dos padrões são os sítios dos estados do Rio Grande do Sul e 

Bahia, empatados com atendimento a 73,9% dos padrões de transparência ativa estabelecidos. 
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Já entre os sítios do Poder Judiciário que menos atendem às diretrizes de 

transparência, conforme os vinte três padrões indicadores de transparência ativa analisados, 

estão os sítios dos estados do Rio Grande do Norte e Amapá, ambos com atendimento apenas 

a 26,1% dos padrões. 

Comparando o Gráfico 4 (onde se apresenta a análise de atendimento às diretrizes de 

transparência ativa do Poder Judiciário, conforme os vinte e três padrões indicadores), com o 

Gráfico 1 (em que é feita a análise da transparência ativa do Poder Judiciário apenas com os 

padrões indicadores mínimos), observa-se que continuam com as melhores porcentagens de 

transparência ativa os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia, bem como continuam com os 

menores índices os estados do Rio Grande do Norte e Amapá. 

Feita a análise do Poder Judiciário, passa-se à analise do Poder Executivo,  sobre o 

qual construiu-se o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 – Padrões indicadores de transparência ativa no Poder Executivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 2 revela que, no Poder Executivo, todos os entes da federação pesquisados 

possuem sítios de transparência e apenas dez deles possuem os sítios de acesso à informação. 

Conforme demonstrado no Gráfico 5, dentre os sítios de internet que atendem à maior 

quantidade dos padrões indicadores de transparência ativa no Poder Executivo está o sítio da 

transparência do estado de Goiás, com 95,7% de atendimento, seguido por Paraná e São 

Paulo, que estão empatados com 87%. 
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Conforme os vinte e três padrões indicadores de transparência ativa, o sítio do Poder 

Executivo que menos atende às diretrizes de transparência ativa é a página da transparência 

do Acre, com 8,7% de atendimento, seguido pelos sites de acesso à informação do Maranhão 

e Amapá, ambos com 13%. 

Lembra-se aqui a indisponibilidade parcial do sítio de acesso à informação do Poder 

Executivo do estado de São Paulo, em atendimento à legislação eleitoral (Lei 9.504/1997), 

que impossibilitou a coleta de dados completa neste sítio. 

O Poder Executivo no Maranhão é, dentre os entes federativos, o que registra o menor 

atendimento aos “padrões indicadores de transparência ativa”, pois ambos os sítios 

(transparência e acesso à informação) do referido estado possuem baixos índices de 

atendimento às diretrizes de transparência ativa, quais sejam: 13% no sítio de acesso à 

informação e 34,8% na página da transparência. Em segundo lugar de pior atendimento às 

diretrizes de transparência ativa, nesta região, está o Rio Grande do Norte com o cumprimento 

de 39,1% das diretrizes. 

Fazendo uma comparação entre o Gráfico 5 (vinte e três padrões indicadores) e o 

Gráfico 2 (padrões indicadores mínimos), nota-se que continuam nas melhores posições os 

estados de Goiás e São Paulo, e com os menores índices os estados do Maranhão e Rio 

Grande do Norte. 

No que diz respeito aos “padrões indicadores de transparência ativa” nos sítios de 

transparência e acesso à informação do Poder Legislativo, nas entes federativos pesquisados, 

construiu-se o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 6 – Padrões indicadores de transparência ativa no Poder Legislativo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Conforme visto no Gráfico 3, alguns entes federativos não possuem sítio de 

transparência e/ou sítio de acesso à informação no Poder Legislativo, sendo elas os estados do 

Acre e de Pernambuco; existem vinte e três páginas de transparência e somente três sítios de 

acesso à informação, estes últimos nos estados do Rio de Janeiro, Roraima e Paraná. 

Dentre os sítios de internet do Poder Legislativo que atendem a maior quantidade dos 

padrões indicadores de transparência ativa estão as páginas de transparência dos estados de 

Goiás, com 73,9%, Minas Gerais, com 69,6%, e Rio Grande do Sul, com 65,2%. Já entre os 

sítios do Poder Legislativo que menos atendem às diretrizes de transparência, segundo os 

vinte e três padrões indicadores de transparência ativa, estão Acre e Pernambuco, que não 

possuem sequer sítios para divulgação ativa das informações públicas, e a página da 

transparência do Piauí, com atendimento de somente 8,7% dos padrões indicadores de 

transparência ativa. 

Estabelecendo uma comparação entre o Gráfico 6 (que considera os vinte e três 

padrões indicadores) e o Gráfico 3 (que considera apenas os padrões indicadores mínimos), 

nota-se que continuam com as melhores porcentagens de transparência ativa os estados de 

Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, bem como continuam com os menores índices de 

transparência ativa os estados do Acre, de Pernambuco e Piauí. 

Por fim, considerando todos os sítios levantados em todos os Poderes Públicos, é 

possível verificar que o sítio que apresentou o melhor desempenho foi o do Poder Executivo 

do estado de Goiás, com atendimento a 95,7% de todos os padrões indicadores de 

transparência ativa. Em segundo lugar, estão empatados os sítios do Poder Judiciário do Rio 

Grande do Sul e do Poder Executivo dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que 

apresentaram cumprimento a 92,3% dos padrões mínimos. Merecem destaque estes sítios por 

terem elevados percentuais de atendimento às diretrizes de transparência ativa. 

Dentre os piores desempenhos estão os Poderes Legislativos do Acre e Pernambuco, 

que não possuem sequer um sítio para atendimento à LAI. Em segundo lugar, encontra-se o 

Poder Executivo do Maranhão que atende a somente 7,7% dos padrões indicadores mínimos 

de transparência ativa. 

 

 

 

6.3 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA ATIVA NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

No que diz respeito à análise da transparência ativa nas regiões brasileiras os gráficos 

que se seguem esclarecem a transparência ativa em cada um dos estados, quanto aos três 
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Poderes Públicos. Assim é possível visualizar os índices de transparência ativa dos Poderes 

Públicos em cada ente da federação, dividido em cinco gráficos, um para cada região do país. 

Para os estados que em quaisquer dos poderes públicos possuem mais de um sítio de 

atendimento às diretrizes de transparência ativa, foram considerados os índices mais elevados  

de transparência dentre eles, quer seja o sítio de acesso à informação, quer seja o sítio de 

transparência pública, como já explicado na metodologia. 

Ademais, esta análise também é feita em duas etapas, onde a primeira computa apenas 

os dez padrões indicadores mínimos de transparência ativa. A segunda considera todos os 

vinte três padrões de indicadores de transparência ativa. 

Inicia-se aqui, então, a análise baseada nos dez padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa. Abaixo, encontra-se o gráfico relativo aos índices de transparência ativa 

nos estados da região Norte do país: 

 

Gráfico 7 – Transparência ativa na Região Norte conforme os padrões indicadores mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Como se vê do Gráfico 7, acima, na região Norte, o Estado de Rondônia destaca-se no 

atendimento às diretrizes de transparência ativa da LAI. Isto porque, quando comparado com 

os demais estados da região, possui as maiores médias nos Poderes Executivo e Legislativo, 

que são de 84,6% e 53,8%, respectivamente. O Poder Judiciário deste estado fica em segundo 

lugar, com 69,2% de cumprimento dos padrões indicadores mínimos de transparência, 

perdendo para o Tribunal de Justiça do Acre, que atende a 76,9% dos padrões mínimos.  
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Por outro lado, o Amapá apresenta os índices mais baixos nos Poderes Judiciário e 

Legislativo, ambos com atendimento de apenas 30,7% dos padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa. 

Também é possível verificar que dentre os sete estados desta região, em cinco, o Poder 

Público que mais atende às diretrizes de transparência ativa é o Poder Executivo. Enquanto 

isso, o Poder Legislativo apresenta-se em pior situação, sendo o que menos atende às 

diretrizes em dois dos estados da região (quais sejam, Rondônia e Roraima), empatando em 

quatro estados (Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins) com o Poder Judiciário, e inexiste em 

um deles (Acre). 

Observando-se as médias de atendimento aos padrões indicadores mínimos dos três 

poderes em cada estado, destaca-se o melhor desempenho geral do estado de Rondônia, visto 

que neste estado existem os mais elevados índices de cumprimento às diretrizes da LAI nos 

três poderes. O pior cenário encontra-se no Amapá, estado que possui os mais baixos índices 

de cumprimento. 

Considerando as porcentagens de atendimento aos padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa de cada estado da região Norte, apresentados no Gráfico 7, somando todas 

estas porcentagens, e dividindo pelo número de estados da região, identifica-se a média de 

atendimento aos padrões indicadores mínimos de transparência ativa desta região, que é de 

52,7%. 

Apresenta-se, em seguida, o gráfico relativo aos índices de transparência ativa, 

conforme os padrões indicadores mínimos, nos estados da região Nordeste do país: 

 

Gráfico 8 – Transparência ativa na Região Nordeste conforme os padrões indicadores 

mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No Gráfico 8, observa-se os índices de transparência ativa nos três Poderes em cada 

um dos estados da Região Nordeste, conforme os padrões indicadores mínimos.  

O mais elevado percentual de transparência ativa na região Nordeste está no sítio da 

internet do Poder Executivo de Pernambuco, com 92,3% de atendimento aos padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa. Contudo, o estado de Pernambuco não possui um 

sítio de transparência pública ou de acesso à informação no seu Poder Legislativo. Em que 

pese a existência de um sítio oficial para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, 

não há um atalho relativo ao “acesso à informação” e/ou à “transparência pública”. Assim, 

conforme a metodologia adotada considera-se a sua inexistência.  

A Bahia, Paraíba e Ceará apresentam os maiores índices de transparência ativa 

considerado-se os três Poderes Públicos conjuntamente. A Bahia tem os seguintes percentuais 

de atendimento aos padrões mínimos de transparência ativa: 84,6% no Poder Judiciário, 

76,9% no Poder Legislativo e 69,2% no Poder Executivo; o Ceará apresenta 84,6% no Poder 

Executivo, 69,2% no Judiciário, e 61,5% no Poder Legislativo; e a Paraíba apresenta 76,9% 

nos Poderes Executivo e Judiciário, e 61,5% no Poder Legislativo. 

Destaca-se a situação do Rio Grande do Norte, em que os três poderes tem baixos 

índices de transparência ativa, atendendo a somente 23% dos padrões mínimos. 

Comparando-se os três poderes na região Nordeste, conforme o Gráfico 8, observa-se 

que o Poder Legislativo possui o pior desempenho no atendimento às diretrizes de 

transparência ativa, pois apresenta índices em zero em dois dos estados, Pernambuco e Piauí. 

Para identificar a média de atendimento aos padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa desta região, considera-se as porcentagens de cada estado da região,  

somam-se todas elas, e faz a divisão pelo número de estados. Ao fim do cálculo, computa-se 

que a média desta região é de 55,6%. 

A seguir, é apresentado o gráfico sobre os índices de transparência ativa da região 

Centro-Oeste, incluindo seus três estados e o Distrito Federal: 
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Gráfico 9 – Transparência ativa na Região Centro-Oeste conforme os padrões indicadores 

mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 9 indica que na região Centro-Oeste, o Estado de Goiás destaca-se no 

atendimento às diretrizes de transparência ativa da LAI, porque quando comparado com os 

demais estados da região, possui as maiores médias de transparência ativa nos Poderes 

Executivo e Legislativo, que são de 92,3% e 84,6%, respectivamente. O Poder Judiciário do 

referido estado está em último lugar em relação aos demais estados da região, com somente 

53,8% de cumprimento dos padrões indicadores mínimos de transparência ativa.  

O Distrito Federal é o segundo colocado nos percentuais de transparência ativa, sendo 

que o Poder Executivo atende a 84,6% dos padrões indicadores mínimos de transparência 

ativa, o Poder Judiciário atende a 76,9%, e o Legislativo a 61,5%.  

O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul apresentam os menores índice da região, 

sendo de 69,2% para o Poder Executivo e 61,5% para o Poder Judiciário de ambos. Quanto ao 

Poder Legislativo, no Mato Grosso identifica-se 61,5% de atendimento aos padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa, enquanto no Mato Grosso do Sul apenas 46,1%. 

Conforme o Gráfico 9 também pode-se verificar que o Poder Público que mais atende 

às diretrizes de transparência ativa na região Centro-Oeste é o Executivo. Apresenta as 

maiores porcentagens de atendimento em todos os entes federativos da região. 

Considerando as porcentagens obtidas por cada estado da região, é possível calcular 

que a média de atendimento aos padrões indicadores mínimos de transparência ativa da região 

Centro-Oeste é de 68,6%. 
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Encontra-se no gráfico que se segue, os índices de transparência ativa, sob o critério 

dos padrões indicadores mínimos de transparência ativa, nos estados da região Sudeste do 

país: 

 

Gráfico 10 – Transparência ativa na Região Sudeste conforme os padrões indicadores 

mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

No Gráfico 10 nota-se que, na região Sudeste, os estados de Minas Gerais e São Paulo 

possuem os maiores níveis de transparência ativa em seus sítios da internet, conforme os 

padrões mínimos de transparência ativa. Em Minas Gerais merece destaque a transparência 

ativa nos sítios do Poder Executivo, que é atinge 92,3% e no Poder Legislativo, que é de 

84,6%. Já em São Paulo, destaca-se, especialmente, o Poder Executivo, também apresentando 

92,3% de transparência ativa.  

O Rio de Janeiro, nesta região, é o estado que está com os percentuais de transparência 

ativa mais baixos em seus Poderes Públicos, com atendimento a 53,8% dos padrões mínimos 

de transparência ativa nos Poderes Executivo e Judiciário, e 46,1% no Poder Legislativo. 

Ainda, utilizando o Gráfico 10, entre os quatro estados desta região, é o Poder 

Executivo que mais atende às diretrizes de transparência ativa, enquanto o Poder Legislativo 

apresenta-se em pior situação, sendo o que menos atende às diretrizes da transparência ativa 

em três estados que compõem a região em questão: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 
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Considerando os índices de cumprimento aos padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa de cada estado da região Sudeste, apresentados no Gráfico 10, identifica-

se a média de atendimento aos padrões indicadores mínimos de transparência ativa desta 

região, que é de 64,7%. 

Os índices de transparência ativa nos Estados da região Sul do país, conforme os 

padrões indicadores mínimos encontram-se tal como se vê no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 11 – Transparência ativa na Região Sul conforme os padrões indicadores mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O Rio Grande do Sul apresenta os maiores percentuais de transparência ativa, 

conforme os padrões indicadores mínimos, sendo de 92,3% no Poder Judiciário e de 84,6% 

nos Poderes Executivo e Legislativo. Enquanto isso, Paraná tem os seguintes percentuais: 

84,6% no Poder Judiciário, 76,9% no Poder Executivo, e 53,8% no Poder Legislativo; e Santa 

Catarina apresenta: 69,2% nos Poderes Executivo e Legislativo, e 61,5% no Poder Judiciário. 

De modo diferente das demais regiões, em que o Poder Executivo estava com 

melhores percentuais de transparência ativa, na região Sul, o Poder Judiciário apresenta 

índices de transparência ativa mais elevados do que o Poder Executivo, na maior parte dos 

Estados. Isto porque,  na totalidade de três Estados, em dois deles, o Poder Judiciário atende a 

mais padrões indicadores de transparência ativa do que o Poder Executivo. 

A média de atendimento aos padrões indicadores mínimos de transparência ativa desta 

região é de 75,2%, considerando as porcentagens de atendimento aos padrões indicadores 

mínimos de transparência ativa de cada estado da região, conforme o Gráfico 11. 
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Apresentadas as médias de atendimento às diretrizes da LAI por cada região do país, 

verifica-se que o Sul destaca-se com o melhor desempenho, por ter 75,2% de cumprimento. 

Em segundo lugar está a região Centro-Oeste, com 68,6% de atendimento. Após está a região 

Sudeste, com 64,7%. O Nordeste apresenta 55,6% de cumprimento. Em último lugar, 

apresentando o pior atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa, está a região 

Norte, com 52,7%. 

Concluída a análise da transparência ativa dos Poderes Públicos nas cinco regiões do 

país, conforme padrões indicadores mínimos, passa-se à análise da transparência ativa, 

também por regiões do país, conforme todos os vinte e três padrões indicadores de 

transparência ativa estabelecidos nesta pesquisa. 

O gráfico a seguir diz respeito aos índices nos estados da região Norte do país: 

 

Gráfico 12 – Transparência ativa na Região Norte 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

A análise de todos os padrões indicadores de transparência ativa, na região Norte, 

comprova que o Estado de Roraima se destaca. O referido estado, no Poder Executivo registra 

o atendimento a 82,6% dos padrões indicadores de transparência ativa. Por outro lado, o 

Amapá apresenta os índices mais baixos no Poder Judiciário com atendimento de apenas 

30,4% dos padrões de transparência ativa. 

O mais alto atendimento à transparência ativa, dentre os Poderes Judiciários na região 

Norte ocorre no estado do Acre, com 65,2% de cumprimento das diretrizes. 
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Dentre os sete estados da região, em cinco deles, o Poder Executivo é o que mais 

atende às diretrizes de transparência ativa. Enquanto isso, o Poder Legislativo apresenta o pior 

desempenho, sendo o que menos atende às diretrizes da transparência ativa em três dos 

estados da região, quais sejam Rondônia, Roraima e Tocantins; empatando em dois estados 

(Amazonas e Pará) com o Poder Judiciário; e inexiste no Acre. 

Os resultados da região Norte registrados no Gráfico 12, onde se analisa a 

transparência ativa conforme todos os padrões indicadores, assemelham-se com os registrados 

no Gráfico 7, onde se analisa a transparência ativa conforme os padrões indicadores mínimos. 

Em que pese pequenas alterações nas médias encontradas, são os mesmos sítios que 

encontram-se nos destaques positivos e negativos. 

A média atendimento a todos os padrões indicadores de transparência ativa, da região 

Norte, é de 45,8% . 

Apresenta-se, em seguida, o gráfico relativo aos estados da região Nordeste do país, 

conforme o cumprimento a todos os padrões indicadores de transparência ativa: 

 

Gráfico 13 – Transparência ativa na Região Nordeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 13 acima permite a visualização dos índices de transparência ativa nos três 

Poderes de cada um dos estados da Região Nordeste, conforme os padrões indicadores de 

transparência ativa. Seus resultados assemelham-se com os resultados do gráfico 8, em que a 

análise se concentra no mesmo universo, porém com base somente nos padrões indicadores 

mínimos de transparência ativa. Entre os Gráficos 8 e 13 existem diferenças de percentuais. 
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Assim, o mais elevado percentual de transparência ativa na região Nordeste continua 

sendo o do sítio da internet do Poder Executivo de Pernambuco, desta vez com 82,6% de 

atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa. A Bahia, Paraíba e Ceará 

continuam a apresentar os maiores índices de transparência ativa considerando-se os três 

Poderes Públicos em  conjunto. Porém, desta vez, a Bahia tem os seguintes percentuais de 

atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa: 73,9% no Poder Judiciário, 

56,5% nos Poderes Legislativo e Executivo; o Ceará, por sua vez, apresenta 73,9% no Poder 

Executivo, 60,8% no Judiciário, e 43,4% no Poder Legislativo; e a Paraíba apresenta 65,2% 

no Poder Executivo, 56,5% no Poder Judiciário, e 43,4% no Poder Legislativo. 

Destaca-se que o Rio Grande do Norte continua com o pior desempenho na região 

Nordeste, também sob o critério de análise que abarca todos os padrões indicadores de 

transparência ativa e não apenas os padrões mínimos. Contudo seus resultados elevaram-se, 

passando de somente 23% em todos os Poderes para: 39,1% no Executivo, 34,7% no 

Legislativo e 26% no Judiciário, se considerados separadamente. 

No Nordeste, atende-se a 48,1% dos padrões indicadores de transparência ativa. 

A seguir, o gráfico relativo aos estados da região Centro-Oeste do país, sob a análise 

de atendimento a todos os padrões indicadores de transparência ativa: 

 

Gráfico 14 – Transparência ativa na Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 14 apresenta os índices de atendimento à transparência ativa nos Poderes 

Públicos dos estados da Região Centro-Oeste, conforme todos os padrões indicadores de 

transparência ativa. Seus resultados assemelham-se com os resultados do Gráfico 9, onde se 

analisa o mesmo universo. Contudo, no Gráfico 9 a análise baseou-se exclusivamente nos 
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padrões indicadores mínimos de transparência ativa. A diferença entre os Gráficos 9 e 14 é de 

alguns percentuais. 

Como é possível observar que no Gráfico 14, o Estado de Goiás continua em destaque 

na região, quanto ao atendimento às diretrizes de transparência ativa da LAI, porque apresenta 

os mais altos percentuais de transparência ativa nos Poderes Executivo e Legislativo, que são 

de 95,7% e 73,9%, respectivamente. O Poder Judiciário deste estado, quando comparado ao 

dos demais estados da região, continua em pior posição, com apenas 43,4% de cumprimento 

dos padrões indicadores de transparência ativa.  

O Distrito Federal também permanece como segundo colocado entre as unidades 

federativas da região, tendo os seguintes percentuais de transparência ativa: 82,6% no Poder 

Executivo, 56,5% no Poder Judiciário, e 52,1% no Legislativo.  

Sob ambas análises, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul registram os menores 

índices da região. Sob o enfoque de todos os padrões indicadores de transparência ativa, o 

Mato Grosso apresenta os seguintes percentuais: 73,9% no Poder Executivo, e 47,8% no 

Poderes Judiciário e Legislativo. No Mato Grosso do Sul, os percentuais são: 65,2% no Poder 

Executivo, 52,1% no Poder Judiciário e 39,1% no Poder  Legislativo. Conforme Gráfico 14, 

ainda pode-se verificar que o Poder Executivo, segundo todos os padrões indicadores, 

continua sendo o que mais atende às diretrizes de transparência ativa na região. 

A média da região Centro-Oeste de atendimento a todos os padrões indicadores de 

transparência ativa  é de 60,9% . 

O gráfico a seguir apresenta os índices de transparência ativa nos estados da região 

Sudeste do país: 

 

Gráfico 15 – Transparência ativa na Região Sudeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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No Gráfico 15, os índices de atendimento à transparência ativa nos Poderes Públicos 

dos Estados da Região Sudeste fundamenta-se em todos os padrões indicadores. Os seus 

resultados aproximam-se dos resultados da análise feita considerando apenas os padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa. Assim, a diferença entre os Gráficos 10 e 15 é de 

alguns percentuais. 

No Gráfico 15, observa-se, como no Gráfico 10, que na região Sudeste: sob ambos 

critérios de análise (padrões mínimos e todos padrões) os estados de Minas Gerais e São 

Paulo possuem os maiores níveis de transparência ativa em seus sítios da internet. O Rio de 

Janeiro, na região, é o estado que está com os percentuais de transparência ativa mais baixos 

nos Poderes Públicos. 

Verifica-se, pelos Gráficos 10 e 15, que o Poder Público que mais atende às diretrizes 

de transparência ativa é o Executivo, pois conta com os maiores índices de transparência em 

todos os quatro estados da região Sudeste, enquanto o Poder Legislativo apresenta-se em pior 

situação, sendo o que menos atende às diretrizes da transparência ativa em três dos estados. 

A média do Sudeste no atendimento a todos os padrões indicadores de transparência 

ativa é de 54% . 

Nos estados da região Sul do país, os índices de transparência ativa, conforme todos 

padrões indicadores, encontram-se tal como se vê no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 16 – Transparência ativa na Região Sul 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

PR RS SC 

Transparência ativa na Região Sul 

Poder Executivo 

Poder Judiciário 

Poder Legislativo 



108 

 

No caso da região Sul, igualmente, as análises feitas com base em todos os padrões 

indicadores de transparência ativa e as realizadas com base nos padrões indicadores mínimos 

de transparência ativa tem resultados próximos, existindo algumas modificações se 

comparado aos resultados do Gráfico 11. 

Sob esta perspectiva, conforme todos os padrões indicadores de transparência ativa, o 

maior percentual deixou de ser do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, passando a ser do 

Poder Executivo do Paraná, com 86,9% de atendimento às diretrizes. Ademais, 

diferentemente da análise feita no Gráfico 11, o Poder Executivo aqui apresenta os melhores 

percentuais de transparência ativa, na região Sul. 

A média da região Sul em relação ao cumprimento de todos os padrões indicadores de 

transparência ativa é de 64,7% . 

Considerando as médias de atendimento a todos os padrões indicadores de 

transparência ativa por cada uma das regiões do país, nota-se que a Região Sul destaca-se 

como a região que mais cumpre, apresentando índice de 64,7%. Em segundo lugar está a 

região Centro-Oeste, com 60,9%. Após está a região Sudeste, com 54%. Seguida da região 

Nordeste, com 48,1%. Em último lugar, com o pior atendimento aos padrões indicadores de 

transparência ativa está a região Norte, com média de atendimento a 45,8%. 

A ordem de classificação das regiões do país, quanto ao atendimento à transparência 

ativa, quando das análises feitas com base nos padrões indicadores mínimos e com base em 

todos os padrões indicadores de transparência ativa, permanece a mesma. 

Por fim, realizou-se a análise do atendimento às diretrizes de transparência pública no 

âmbito da União, conforme os padrões indicadores mínimos de transparência ativa e 

conforme todos os padrões. Deste modo, dois gráficos foram elaborados, sendo um para cada 

análise: 
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Gráfico 17 – Transparência ativa na União conforme os padrões indicadores mínimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

De modo diferente da maior parte dos estados analisados, na União, o Poder 

Legislativo apresenta o maior índice de atendimento às diretrizes de transparência ativa, que é 

de 84,6%, conforme os padrões indicadores mínimos, como se vê do Gráfico 17. 

O Poder Executivo apresenta o mesmo desempenho de 69,2% tanto em seu sítio de 

acesso à informação quanto no sítio da transparência pública. Já o Poder Judiciário tem 

porcentagens diferenciadas, sendo também de 69,2% no sítio de acesso à informação, e de 

53,8% na página da transparência. 

Assim, o melhor desempenho entre os três Poderes é o do Legislativo, e, em segundo 

lugar, estão empatados os Poderes Executivo e Judiciário, que atendem a 69,2% dos padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa. 

Considerando os melhores desempenhos no atendimento às diretrizes de transparência 

ativa nos três poderes, no âmbito da União, e feita a média entre eles para encontrar o índice 

médio de cumprimento às diretrizes, chega-se à conclusão de que este ente federativo atende a 

74,33% dos padrões indicadores mínimos. 

Abaixo, está o gráfico sobre os índices de transparência ativa na União, conforme 

todos padrões indicadores: 
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Gráfico 18 – Transparência ativa na União 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quando considerados todos os padrões de transparência ativa, conforme o Gráfico 18, 

apresenta uma alteração nos resultados, se comparado ao Gráfico 17, de modo que o Poder 

Executivo passa a atender a maior parte dos padrões indicadores de transparência ativa, com o 

percentual de 73,9%, à frente dos demais poderes, que empatam nos seus melhores 

desempenhos, com o cumprimento de 56,5% dos padrões indicadores de transparência. 

Concluída a análise da transparência ativa dos Poderes Públicos brasileiros nas cinco 

regiões do país, conforme padrões indicadores de transparência ativa, apresenta-se um mapa 

síntese da transparência ativa, cumprindo-se então o quarto objetivo específico da presente 

pesquisa. 

 

 

6.4 MAPA DA TRANSPARÊNCIA ATIVA NO PAÍS 

 

O mapa que se segue foi elaborado para demonstrar os índices de atendimento às 

diretrizes de transparência ativa em cada uma das unidades da federação brasileira.  

Para se chegar ao percentual de atendimento às diretrizes de transparência ativa em 

cada ente da federação, somaram-se os percentuais de cada um dos Poderes Públicos de cada 

um dos entes, e dividiu-se por três (três Poderes), obtendo-se uma média para cada ente 

federativo. Identificados os valores, elaborou-se o mapa a seguir: 
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Figura 4 – Mapa da transparência ativa conforme os padrões indicadores mínimos  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Conforme a figura 4, nota-se que o estado que possui a melhor média de atendimento 

às diretrizes de transparência ativa é o Rio Grande do Sul. Isto é, o Rio Grande do Sul obteve 

os maiores percentuais de atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa em seus 

Poderes Públicos, com a média de 87,2%, considerando os seus três Poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

Depois do Rio Grande do Sul, as maiores médias ficaram com os seguintes entes 

federativos: Minas Gerais (79,5%); Bahia e Goiás (ambas com 76,9%); Distrito Federal 

(74,4%); Ceará, Paraíba e Paraná (com 71,8%). Em seguida estão: São Paulo e Rondônia 

(ambos com 69,2%), Santa Catarina (66,7) e Mato Grosso (64,1%). Após estes, estão: Mato 

Grosso do Sul e Espírito Santo (ambos com 59%), Alagoas e Pernambuco (ambos com 
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56,4%), Acre e Pará (ambos com 53,8%), Tocantins, Roraima e Rio de Janeiro (com 51,3%). 

Por fim, encontram-se com as médias mais baixas de atendimento às diretrizes de 

transparência ativa: Amazonas, Maranhão e Sergipe (48,7%), Piauí (46,2%) e Amapá (41%). 

E em último lugar, com o menor cumprimento às diretrizes de transparência ativa está o Rio 

Grande do Norte, com média de apenas 23,1%. 

No que se refere à média da União, como visto na análise do Gráfico 17, esta atende a 

74,33% dos padrões indicadores mínimos. Nota-se, então, que a União possui um dos índices 

mais elevados entre todas as unidades federativas pesquisadas. 

Por este mapa, é possível afirmar que a região norte encontra-se ainda em estágio de 

reduzido avanço institucional na disponibilização das informações públicas, vez que todos os 

seus estados encontram-se com índices de transparência ativa inferiores a 60%, enquanto a 

região sul apresenta um cenário de maior atendimento às diretrizes de transparência ativa, 

pois todos os seus estados exibem percentuais superiores a 60%. 

 

 

6.5 OUTRAS ANÁLISES 

 

Outras análises se fizeram necessárias sobre os dados coletados, quais sejam: análise 

sobre a recorrência dos padrões indicadores de transparência ativa; a média da transparência 

ativa pelos Poderes Públicos; e o levantamento dos órgãos que já mantém E-sic. 

Para o cálculo da média de atendimento às diretrizes de transparência ativa nos 

Poderes, foram considerados os seguintes itens: as porcentagens de transparência ativa de 

cada Poder Público em cada um dos entes federativos; as porcentagens de transparência 

conforme os padrões indicadores mínimos; e os maiores índices no caso de dois sítios da 

internet para o mesmo órgão.  

O Poder Executivo aparece como aquele que atende ao maior número de padrões 

indicadores mínimos de transparência ativa, alcançando a pontuação de 69,5%, enquanto o 

Poder Judiciário obteve a média geral de 62,6%, e o Poder Legislativo teve a menor 

porcentagem, com apenas 49,7% de atendimento. 

Esta análise, quando feita com base em todos os padrões indicadores de transparência 

ativa, apresenta os seguintes resultados: a ordem de classificação é a mesma, contudo, as 

porcentagens são alteradas: o Poder Executivo aparece, em primeiro lugar, atendendo a 68,8% 

dos padrões indicadores, enquanto o Poder Judiciário atende a 49,5%, e o Poder Legislativo a 
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apenas 39,1%. Demonstra-se que há mais encaminhamentos para o cumprimento da LAI no 

Poder Executivo, no que devem se espelhar os demais Poderes. 

Como as médias gerais são menores quando considerados todos os padrões 

indicadores de transparência ativa, e não apenas os mínimos, nota-se que o atendimento aos 

padrões indicadores complementares é inferior ao cumprimento dos padrões indicadores 

mínimos. 

O quadro abaixo apresenta a ocorrência de cada um dos padrões indicadores de 

transparência ativa nos sítios analisados. Observe-se que os padrões mínimos encontram-se 

em verde, enquanto os complementares estão em azul: 

 

Quadro 9 – Ocorrência dos padrões indicadores de transparência ativa 

Padrões indicadores Ocorrência % 

Outros Meios de Comunicação 83 53,9% 

Receitas e despesas 83 53,9% 

Licitações 77 50,0% 

Telefone 76 49,4% 

Endereço 74 48,1% 

Orçamento 69 44,8% 

Estrutura 66 42,9% 

Contratos 59 38,3% 

Perguntas frequentes 51 33,1% 

Programas 47 30,5% 

Convênios 45 29,2% 

LRF 44 28,6% 

Diário Oficial 44 28,6% 

Repasses ou transferências 42 27,3% 

Servidores 42 27,3% 

Glossário 39 25,3% 

Acessibilidade 37 24,0% 

Dados Abertos 36 23,4% 

Sobre a LAI 35 22,7% 

Símbolo de acesso à informação 29 18,8% 

Manual sobre o site 28 18,2% 

Horário de atendimento 23 14,9% 

Denúncia 22 14,3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Inicialmente, destaca-se que nenhum dos padrões indicadores de transparência ativa 

foi encontrado na totalidade dos sítios buscados, bem como nenhum foi inteiramente 

ignorado. 

Dentre os padrões indicadores de transparência mais frequentes encontram-se os meios 

de comunicação, justamente pela pluralidade de possibilidades de ocorrência (ouvidoria, e-

mail, E-sic, fax, carta, etc.). 

Nota-se que em segundo lugar nesta avaliação está a disponibilização das receitas e 

despesas, isto é, há uma preocupação maior dos poderes públicos nas unidades federativas em 

apresentarem aos cidadãos as arrecadações e suas destinações.  

Em último lugar está o padrão da denúncia online, o que demonstra que ainda são 

poucos os casos de atenção à fiscalização das ações do agente público. Destaque-se que este é 

um padrão indicador complementar, e como tal não é exigência da LAI, o que influência 

diretamente na sua existência ou não nos sítios da internet. A existência deste canal de 

comunicação específico é uma medida que assegura maior transparência na administração 

pública, ao se garantir que os cidadãos possam dispor de um instrumento de contato para 

formalizar denúncias, vez que uma gestão crítica e participativa é influência direta na 

probidade dos seus servidores. 

O horário de funcionamento dos órgãos públicos, em que pese ser informação que 

deve estar disponibilizada de forma ativa, é pouco cumprida, o que demonstra a ausência da 

devida atenção a este comando legal. Os órgãos optam por cumprir em maior parte as 

exigências de transparência ativa financeira (receitas e despesas, licitações, etc). De modo que 

o padrão de transparência “orçamento” não é mínimo, mas é o sexto colocado dentre as 

maiores recorrências, justamente porque tem um cunho financeiro. 

Nota-se, então, que os órgãos públicos preocupam-se mais em transparecer as finanças 

do que os seus programas e ações de governo, por exemplo. 

Os meios de comunicação também são itens bem cumpridos, como se vê das 

colocações dos seguintes padrões indicadores mínimos de transparência ativa: “Outros Meios 

de Comunicação”, “endereço” e “telefone”.  

Vê-se ainda que o símbolo (logomarca) utilizado pelos órgãos públicos para indicar a 

disponibilização das informações em cumprimento às diretrizes da LAI ainda não se 

popularizou entre todos. A ampliação da sua utilização influencia diretamente em uma 

divulgação mais fácil dos sítios de transparência e acesso à informação à população, isto é, a 

padronização do símbolo facilitaria a identificação dos sites pelos cidadãos. 
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Ademais, no que se refere ao contato entre os cidadãos e os órgãos, levantamos todos 

os E-sic encontrados nos sítios pesquisados. A frequência deles nos órgãos públicos 

pesquisados ainda é baixa. A seguir estão listados todos os E-sic encontrados, apresentando o 

Poder e o estado a que se referem: 

 

Quadro 10 – E-sic                    

UF PODER EXECUTIVO 

RO <http://esic.sistemas.ro.gov.br/site/index.php> 

TO <http://ai.to.gov.br/> 

AL 

<http://www.controladoria.al.gov.br/acesso-a-informacao/sic-acesso-informacao-

interno> 

PB <www.sic.pb.gov.br> 

PI <http://acessoainformacao.pi.gov.br/sigep/> 

SE <http://www.lai.se.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=120> 

MT <http://www.auditoria.mt.gov.br/acesso-a-informacao> 

SP <www.sic.sp.gov.br> 

RS <http://www.centraldocidadao.rs.gov.br/informacoes> 

SC <http://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/> 

DF <https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/> 

UNIÃO 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2 

fsistema%2f> 

UF PODER JUDICIÁRIO 

RR <www.transparencia.tjrr.jus.br/index.php/2012-06-11-19-23-33> 

TO <www.tjto.jus.br/index.php?option=com_wrapper&itemid=994> 

BA <http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=951> 

SP 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisAtendimentoRelacionamento/ 

FaleConosco/Default.aspx> 

RS <http://www.tjrs.jus.br/site/fale_conosco/lei_acesso_a_informacoes/> 

UF PODER LEGISLATIVO 

AM http://www.ale.am.gov.br/transparencia/solicitacao-de-informacao/ 

TO http://www.al.to.gov.br/loginExterno 

MA http://www.al.ma.leg.br/requerimento.php 

AL http://www.al.pb.gov.br/sact/ 

SP http://www.al.sp.gov.br/assembleia/e-sic/ 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A única unidade federativa que tem E-sic nos seus três poderes é São Paulo. Este é 

mais um item que deve ser considerado pelos demais órgãos como um caminho à 

transparência pública. 

Feitas as análises, passa-se às considerações finais. 

 

  

http://www.al.to.gov.br/loginExterno
http://www.al.ma.leg.br/requerimento.php
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa permitiu identificar o cenário brasileiro quanto à transparência ativa nos 

sítios da internet dos três Poderes Públicos brasileiros, destacando-se quais unidades da 

federação atendem, mais efetivamente, às diretrizes da LAI, bem como quais encontram-se 

mais defasadas. 

Com o levantamento dos sítios, pôde-se observar que a maior parte dos órgãos 

pesquisados possuía ao menos um sítio de internet para a disponibilização das suas 

informações, seja uma página da transparência ou um sítio específico de acesso à informação. 

Dentre todos os órgãos públicos pesquisados, apenas os do Poderes Legislativo de dois 

estados, Acre e Pernambuco, não possuem nenhum sítio para atendimento específico às 

demandas da LAI. Ademais, os órgãos pesquisados, em sua maioria, continuam com a 

utilização das páginas de transparência para a disponibilização das informações requeridas 

pela LAI, sendo poucos os casos de órgãos públicos que criaram novos sítios da internet 

voltados, especificamente, para o atendimento à LAI, ou seja, é baixo o número de sítios de 

acesso à informação. 

A análise dos dados coletados atuou positivamente na identificação das situações de 

atendimento às diretrizes de transparência ativa nas diversas unidades federativas. De acordo 

com os dados levantados, em primeiro lugar, dentre as unidades federativas pesquisadas, 

encontra-se o Rio Grande do Sul, com a média de atendimento a 87,2% das diretrizes, e em 

último lugar, por se destacar com o menor índice de cumprimento às diretrizes de 

transparência ativa está o Rio Grande do Norte, com média de 23,1%. 

Identificou-se também que o sítio que apresentou o melhor desempenho foi o do Poder 

Executivo do estado de Goiás, com atendimento a 95,7% de todos os padrões indicadores de 

transparência ativa. Dentre os piores desempenhos estão os casos do Poder Legislativo do 

Acre e Pernambuco que não possuem nenhum sítio para atendimento às diretrizes de 

transparência ativa da LAI. Com o menor índice de atendimento, encontra-se o sítio do Poder 

Executivo do Maranhão que cumpre somente 7,7% dos padrões indicadores mínimos de 

transparência ativa. 

Identificou-se que a Região Sul destaca-se como a região que mais atende às diretrizes 

de transparência ativa, com índice de 75,2% de cumprimento. E em último lugar, 

apresentando o pior atendimento aos padrões indicadores de transparência ativa está a região 

Norte, com 52,7%. 
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Por outro lado, foi possível identificar o Poder Público mais atento ao cumprimento da 

LAI, que no caso foi o Poder Executivo, com atendimento a 69,5%. Em seguida, o Judiciário, 

com 62,6%. Por fim, o Legislativo, com 49,7%. Dados que demonstram, inclusive, uma 

diferença de efetividade da LAI entre os próprios Poderes Públicos. 

Ainda foi possível identificar quais foram os padrões identificadores de transparência 

ativa mais e menos cumpridos, o que demonstra que os órgãos estão com foco em algumas 

diretrizes, especialmente as financeiras, enquanto vão se descuidando do cumprimento das 

demais. Fato que pode ser observado na apresentação das ações e programas institucionais ou 

na criação de canais de denúncia online. Estes padrões indicadores de transparência ativa 

apresentaram recorrência bem inferior em comparação com a recorrência das despesas 

institucionais, por exemplo. 

Os resultados apresentados a partir da análise dos dados refletem que nenhum dos 

órgãos investigados atende à totalidade das diretrizes. Aponta sem dúvidas, para a 

necessidade de aprimoramento de todos, especialmente dos que apresentaram os menores 

índices, tal como ocorre com o Rio Grande do Norte. As unidades com desempenho inferior, 

para futura adequação à LAI, podem se espelhar naquelas que apresentaram percentuais de 

atendimento mais elevados, como é o caso do Rio Grande do Sul. 

Ao identificar a atual situação do Brasil em relação ao atendimento às diretrizes de 

transparência ativa, a pesquisa em apreço poderá representar mais um instrumento para o 

estudo mais aprofundado da LAI e de seus desdobramentos.  

A presente pesquisa constitui ainda um registro do atual cenário da transparência ativa 

no país, constituindo uma fonte de informação sobre a implementação da LAI no Brasil no 

período pesquisado. O estudo ora realizado pode, quiçá, contribuir para o despertar 

governamental quanto à necessidade de reformulação ou adequação de seus sítios para 

atendimento à Lei de Acesso à Informação. Estudos, como este, podem constituir ferramentas 

de colaboração aos processos decisórios governamentais, nas palavras de Abramo (s/d, p. 2): 

 

[...] a opinião e, mais ainda, a experiência relatada por usuários dos serviços 

públicos são insumos importantes para as decisões dos gestores desses 
serviços. Igualmente, as análises de observadores externos ao Estado 

também constituem informação útil. Quanto menos são levados em conta, 

menos inteligentes resultam as decisões governamentais. E como grande 
parte dos dados que se usam em processos decisórios tem alto grau de 

complexidade, a probabilidade de erro aumenta com a redução dos 

interlocutores. Quanto mais as idéias são expostas a debate aberto, mais se 

estimula à exibição de suas falhas e mais favoráveis se tornam às condições 
para que estas sejam evitadas. Mas a crítica só serve para alguma coisa se 

feita com conhecimento de causa. 
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Neste sentido, a pesquisa desenvolvida, atua como uma análise externa ao Estado, e 

que, se levada em conta, pode constituir informação útil ao Estado nas decisões relativas à 

transparência ativa em seus sítios da internet. 

Ademais, a construção de um instrumento de coleta de dados, elaborado com base nas 

diretrizes da LAI, é uma iniciativa, de cunho científico, que somada a outras produções, 

poderá de forma colaborativa facilitar as pesquisas sobre a concretização das propostas da 

LAI no cenário nacional.  

Mais a frente, estudos comparativos poderão indicar se as instituições pesquisadas 

continuaram a promover atitudes de respeito e atendimento às diretrizes da LAI, ou se 

estagnaram ou até mesmo deixaram-na a se constituir letra morta.  

A LAI representa um importante passo para a consolidação da democracia no Brasil. 

A mera previsão de direito ao acesso à informação publica não é concretização da 

democracia, mas somente um direcionamento. É necessária a adoção de mais medidas para 

sua efetivação, isto porque: 

 

“há uma grande diferença entre ter um direito e poder exercê-lo. Pessoas 

pouco informadas se vêm frequentemente privadas  dos seus direitos porque 

lhes falta o podepara o seu exercício...O acesso à informação é um direito 
que temos, como o acesso à justiça, e deveria ser assegurado gratuitamente 

como outros serviços públicos” (UNESCO, 1995, p. 280-282 apud 

DOWBER, 2003, p. 7). 

 

Existe o “desafio de criar as condições e construir os mecanismos, de ordem técnica e 

operacional, para assegurar o seu efetivo cumprimento” (BERNARDES, 2013, p. 10). A 

pesquisa confirma, após quase três anos de publicação da LAI, que ainda existe a necessidade 

de aprimoramento no cumprimento dessa Lei. A superação deste desafio dependerá da 

atuação responsável dos poderes públicos. 

“A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, mas também a 

dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que garantam o exercício efetivo 

desse direito.” (JARDIM, 1999b, p. 3). Não basta o reconhecimento do direito, é necessário o 

provimento de meios e condições para a efetivação do acesso (CEPIK, 2000). Quanto à 

transparência ativa, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para transformar a letra 

da lei em realidade social.  

Diante do quanto apresentado na presente pesquisa, conclui-se que muito já tem sido 

feito em matéria de transparência e de franqueamento de informações de interesse público aos 
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cidadãos de forma ativa, contudo, no Brasil, ainda há muito a ser feito para que o Estado 

garanta o direito de acesso à informação pública aos cidadãos e, fundamentalmente, 

desenvolva as condições operacionais para o exercício pleno desse direito.  

É possível depreender dessa constatação que não basta a definição normativa para que 

a transparência ativa aconteça. A experiência brasileira investigada evidencia que não se 

viabiliza o direito à informação governamental sem políticas públicas de informação.  
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 (continua) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses 

/transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

AC 

Executivo 
Acesso Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tamanho da 

letra 
Sim Sim 

Carta/ fax/ 

fale conosco 
Não Sim Não 

Transparência Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 

Judiciário 

Acesso Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

fonte 
Sim Sim Fax Não Sim Não 

Transparência Não Sim Não Não Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim 

Fax/ 

Ouvidoria 
Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sítio não identificado 

AL 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Carta/ e-mail/ 

fale conosco/ 

E-sic 

Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Fale Conosco Não Não Não 

AM 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Fale conosco 
Indisponív

el 
Sim 

Indisponí

vel 

Judiciário 

Transparência Sim 
Indispo

nível 
Sim Não Sim Não Não 

Indisponív

el 

Indisponí

vel 
Fale Conosco 

Indisponív

el 
Não Não 

Acesso Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim 
Fale Conosco/ 

Email/ E-sic 
Sim Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Sim Não 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim 

Fale Conosco/ 

Ouvidoria 
Não Sim Não 

(continuação) 
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UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/ 

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

AP 

Executivo 
Acesso Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Transparência Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim E-mail / Fax Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 

BA 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Fale conosco Sim Não Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
E-mail/ Ouvi-

doria/ E-sic 
Sim Sim Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Fale Conosco/ 

Ouvidoria 
Sim Não Não 

CE 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Fale conosco/ 

Ouvidoria 
Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Tamanho da 

fonte 
Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Não Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim Ouvidoria Sim Não Não 

DF Executivo 

Acesso Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim 

Ouvidoria/ 

E-sic 
Sim Sim Não 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não 
Tamanho da 

letra e contraste 
Não Não E-sic Não Sim Sim 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/ 

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

DF 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim 

Email / Fale 

Conosco / 

Fax/Ouvidori 

Sim Sim Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

ES 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Sim Sim Sim Não 

Tamanho letra, con-

traste, alternativas 

de navegação, 

leitores de tela 

Sim Sim 
E-mail/ 

Ouvidoria 
Não Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Não Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Email Não Não Não 

GO 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim 

Fale Conosco/ 

Ouvidoria 
Não Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Fax /  Fale 

Conosco/ 

Ouvidoria 

Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Fale Conosco Sim Sim Sim 

MA Executivo 
Acesso Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não 

Transparência Não Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Fale Conosco Não Não Sim 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/ 

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

MA 

Judiciário 
Acesso Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Sim Não 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim E-sic Não Não Não 

MG 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tamanho da letra, 

contraste, 

alternativas de 

navegação e 

leitores de tela 

Sim Não Fale conosco Sim Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim 

Email/ 

Ouvidoria 
Não Sim Sim 

MS 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim Fale conosco 
Indisponív

el 
Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Fax/ Fale 

Conosco/ 

Ouvidoria 

Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim Não 

MT Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Não Sim 

Fale Conosco/ 

Ouvid./ E-sic 
Não Sim Sim 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses 

/transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

MT 

Judiciário 
Acesso Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

PA 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Sim Sim Sim Não 
Tamanho da 

letra 
Não Sim 

Fale conosco/ 

Ouvidoria 
Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Email/ Fale 

Conosco 
Não Não Não 

PB 

Executivo 

Acesso Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim E-sic Não Sim Sim 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Fale Conosco/ 

E-sic 
Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Ouvidoria Não Sim Sim 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Sim 

Tamanho da 

letra, contraste, 

alternativas de 

navegação e 

leitores de tela 

Sim Não E-sic Não Sim Não 

PE Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim 

Fale Conosco/ 

E-mail/Ouvid. 
Não Sim Sim 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

PE 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Sim Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sítio não identificado 

PI 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Fale Conosco/ 

Fax/Ouvidori

a/ E-sic 

Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

PR 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Tamanho da 

letra, contraste, 

alternativas de 

navegação e 

leitores de tela 

Sim Sim 
Fale conosco/ 

Ouvidoria 
Não Sim Não 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim Ouvidoria Não Sim Não 

Legislativo 

Acesso Não Não Não Não Não Sim Tamanho Sim Sim Não Não Não Não 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Não 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim Fale Conosco Não Não Não 

RJ Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Não Não Fale conosco Não Sim Sim 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/ 

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

RJ 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Sim Não Sim Não Sim 

Transparência Sítio não identificado 

RN 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Fale Conosco Não Não Não 

RO 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 
Fale conosco/ 

E-mail/ E-sic 
Sim Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não 

Transparência Sítio não identificado 

RR 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Não Não 
Indisponív

el 
Sim Fale conosco 

Indisponív

el 
Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim E-sic Sim Não Não 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim E-sic Sim Não Não 

Legislativo Acesso Sítio não identificado 
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(continuação) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade Endereço Telefone 

Outros meios 

de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

RR Legislativo Transparência Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não 

RS 

Executivo 

Acesso Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Não Não E-sic Sim Sim Sim 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Não Sim 

Fale conosco/ 

E-sic 
Não Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim 

Fale conosco/ 

Ouvidoria/  

E-sic 

Sim Sim Sim 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Não Sim 
Tamanho da 

letra e contraste 
Sim Sim Ouvidoria Sim Sim Sim 

SC 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Não E-sic Não Sim Sim 

Judiciário 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Tamanho da 

letra 
Não Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Não 
Tamanho da 

letra 
Sim Sim E-mail 

Indisponív

el 
Sim Não 

SE 

Executivo 
Acesso Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Não E-sic Sim Sim Não 

Transparência Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Sim Fale conosco Não Sim Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria Não Sim Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Não 
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(conclusão) 

UF PODER TIPO Licitações 
Con-

tratos 

Repasses/

transfe-

rências 

Pro-

gramas 

Receitas e 

despesas 

Estru

tura 
Acessibilidade 

Ender

eço 

Telefo

ne 

Outros meios de 

comunicação 

Horário 

atendime

nto 

Perguntas 

frequen-

tes 

Dados 

Abertos 

SP 

Executivo 

Acesso Indisponível 
Indispo

nível 

Indisponív

el 

Indispo

nível 

Indisponív

el 

Indisp

onível 
Indisponível Sim Sim Internet/ E-sic 

Indisponív

el 

Indisponív

el 

Indisponí

vel 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Tamanho da letra 

e contraste 
Sim Sim 

Fale Conosco/ E-

mail/ Ouvidoria/  

E-sic 

Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Ouvidoria/ E-sic Não Sim Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Sim Não Não Sim Sim 
Email/ Fale 

conosco/ E-sic 
Sim Não Não 

TO 

Executivo 
Acesso Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

E-mail/ Ouvidoria/ 

E-sic 
Não Sim Não 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim Ouvidoria / E-sic Não Sim Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim Não/ E-sic Não Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim 
Tamanho da letra 

e contraste 
Não Sim 

Email/ Ouvidoria/ 

E-sic 
Não Não Não 

União 

 

Executivo 

Acesso Sim Sim Não Não Não Sim 

Contraste e 

alternativas de 

navegação 

Sim Sim Fale Conosco/ E-sic Não Sim Sim 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
E-mail/ Ouvidoria/ 

E-sic 
Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sim Sim Não Sim Sim Não Tamanho da fonte Sim Sim Fale Conosco Não Sim Não 

Transparência Sim Sim Não Não Sim Não Tamanho da letra Sim Sim Ouvidoria Não Não Não 

Legislativo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
Email/ Fale Conosco/ 

Fax/Internet/ Ouvid. 
Não Sim Sim 
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   (continua) 

UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

AC 

Executivo 
Acesso Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim 

Transparência Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sítio não identificado 

AL 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso  Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não 

AM 

Executivo 

Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Não 
Indispo

nível 
Sim Sim Sim Não Não Não Sim 

Judiciário 
Transparência Não Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não 

Indisponí

vel 
Não Sim 

Acesso Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim 

(continuação) 



 

 

APÊNDICE B – Quadro de Dados Coletados – Padrões Indicadores de Transparência Ativa Complementares 
 

137 

 

UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

AM  Legislativo 
Transparência Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim 

Acesso Sítio não identificado 

AP 

Executivo 
Acesso Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Transparência Sim Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não* Não Não Não 

BA 

 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não* Sim Não Não 

CE Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Não 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

CE 

Judiciário 
Acesso Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Não* Sim Não Sim 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não* Sim Não Não 

DF 

Executivo 
Acesso Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não* Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não 

ES 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

GO 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Não* Não Não Sim 

MA 

Executivo 
Acesso Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Transparência Não Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim Não Sim 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim Não* Não Sim Sim 

MG 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não* Sim Não Sim 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

MG Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não* Sim Não Sim 

MS 

 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Não* Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não 

MT 

 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Judiciário 
Acesso Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Sim Sim Não Sim 

Transparência Sítio não identificado 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Sim Não Não 

PA Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

PA 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não* Não Não Não 

PB 

Executivo 
Acesso Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Sim 

Transparência Não Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não* Não Sim Sim 

PE 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sítio não identificado 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

PI 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não 

PR 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim sim Sim Sim Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Não Sim Não Não Não   Não Não Não Não Não Não Não 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não 

RJ 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

RJ Legislativo 
Acesso Não Não Não Não Sim   Não Não Não Não Não Não Não 

Transparência Sítio não identificado 

RN 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim 

RO 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Não Não Sim Não Não   Sim Não Não Sim Não Não Sim 

Transparência Sítio não identificado 

RR Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

RR  

Judiciário 
Acesso Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Não Não* Não Sim Sim 

Transparência Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Não Não* Não Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não 

RS 

Executivo 
Acesso Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Sim Não Sim Sim 

Transparência Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não* Não Sim Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim 

SC 

Executivo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não Não 

(continuação) 
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UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

SE 

Executivo 
Acesso Sim Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Sim Sim 

Transparência Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não Não 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não* Sim Não Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

SP 

Executivo 
Acesso                  Sim  Sim 

Transparência Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não* Não Sim Sim 

TO 
Executivo 

Acesso Sim Não Não Sim Não Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim 

Transparência Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Judiciário Acesso  Sítio não identificado 

(continuação) 

 

 



 

 

APÊNDICE B – Quadro de Dados Coletados – Padrões Indicadores de Transparência Ativa Complementares 
 

146 

 

UF PODER TIPO 
Sobre 

a LAI 

Manual 

Sobre o 

site 

Glossá-

rio 

Diário 

Oficial 

Denún-

cia 

Símbo-

lo 

Convênios 
Orça-

mento 
LRF 

Servi-

dores 

Ouvido-

ria 
E-sic 

Exige 

Iden-

tificação 

TO 

Judiciário Transparência Não Não Não Não Sim Não Sim Sim Não Não* Não Sim Sim 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não* Sim Sim Sim 

União  

Executivo 
Acesso Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Transparência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim 

Judiciário 
Acesso Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não 

Transparência Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não* Sim Não Não 

Legislativo 
Acesso Sítio não identificado 

Transparência Não Não Sim Não  Não Não Não Sim Não Não* Sim Não Sim 

 


