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A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), adotada pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas prevê em seu Artigo 19:

“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 ideias por quaisquer meios e sem limitações de fronteiras”

O ACESSO À INFORMAÇÃO  DIREITO UNIVERSAL



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - 12.527/2011

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “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”

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º da CF/88



QUAL É A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À INFORMAÇÃO?

Respeito aos direitos 
fundamentais

Fortalecimento da 
Gestão Pública

Melhoria do processo 
decisório

Participação ativa da 
sociedade nas ações 

governamentais

Prevenção da 
Corrupção

Democracia 
mais eficiente

Os cidadãos bem informados têm melhores condições de trabalhar

demais direitos essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais.



HISTÓRICO

▪ 1766 – Suécia  A primeira nação no mundo a desenvolver um
marco legal sobre acesso à informação

▪ 1888 – Colômbia Pioneira na América Latina

▪ 1966 – EUA Aprovação da Lei de Liberdade de Informação

▪ 2011 – Brasil Lei de Acesso à Informação 79o

Seja como for, o acesso à informação pública é cada vez mais reconhecido como um direito 

em várias partes do mundo. Cerca de 90 países possuem leis que regulam este direito.



2000

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: “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”

1988

2009

2011

LC 101/00 – LRF: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal

LC Nº 131/09: ... determinar a disponibilização, em tempo real, de
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira

LEI Nº 12.527/11: Regula o acesso à informações

Decreto Nº 7.724/2012: Regulamenta a LAI no âmbito 
Federal2012



BALANÇO DA LAI - FEDERAL

Maio/2012 – Agosto/2017



DADOS GERAIS – PEDIDOS E RESPOSTAS

Pedidos recebidos                                                     530.670    

Pedidos respondidos                                                527.978 (99,49%)

Atendidos total ou parcial                                          387.401 (73,37%)

Negados                                                                         45.707 (8,65%)

Não atendidos                                                                94.870 (17,96%)

Omissão de respostas                                               1.278 (0,24%)

Pedidos em tramitação no prazo                            1.414 (0,26%) 

Tempo médio de resposta                                       14,09 dias



NEGATIVAS DE ACESSO - MOTIVOS



PERFIL DOS SOLICITANTES

271 MIL  solicitantes

100% dos estados brasileiros

89% dos municípios
GÊNERO

P. Física         P. Jurídica
95,16%                 4,84%   



Avaliação de transparência de estados e municípios quanto à transparência passiva

ESCALA BRASIL TRANSPARENTE

3 RODADAS DA ESCALA

PERÍODO DE AVALIAÇÃO:

EBT 1 – Janeiro a Abril de 2015

EBT 2 – Julho a Outubro de 2015

EBT 3 – Junho a Dezembro de 2016

ENTES PÚBLICOS:

1ª RODADA – 519 avaliados

2ª RODADA – 1.614 avaliados

3ª RODADA – 2.355 avaliados 



0

8,199,72



RIO GRANDE DO NORTE
3ª Avaliação 48
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88



RIO GRANDE DO NORTE



LAI EM FUNCIONAMENTO
Operação CGU/PF/MP

- Paraupebas (PA)
R$ 30 milhões em gases
medicinais - 10 vezes mais do
que o suficiente

- Pauini (AM)
500 bolas para uma quadra e
lavagem de ônibus por 1.800
reais

- Mirante da Serra (RO)
desvio de 18 milhões (sendo que

a arrecadação municipal é de 20
milhões)



LAI EM FUNCIONAMENTO



 Homogeineidade da LAI em todas as esferas e poderes

DIFICULDADES E DESAFIOS



 Responsabilização

DIFICULDADES E DESAFIOS



 Mudança de Cultura em relação aos Dados Abertos

DIFICULDADES E DESAFIOS



 Difusão/Promoção da LAI

DIFICULDADES E DESAFIOS



OBRIGADO!


