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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico analisa a operacionalidade do Portal de 

Transparência e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) 

no Município de Santa Cruz do Sul, frente à Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à 

Informação, em face ao dever estatal de disponibilizar informações aos cidadãos 

sobre atos da Administração Pública. Nesse contexto, a problemática consiste em 

responder: as informações disponibilizadas no Portal de Transparência, bem como 

aquelas requeridas através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-Sic) ao Município de Santa Cruz do Sul trazem dados aos cidadãos de 

forma ágil e clara, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação? Ainda, este 

trabalho apresenta o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento 

analítico e a técnica de pesquisa bibliográfica. Por fim, conclui-se que, é dever do 

Estado em disponibilizar informações aos cidadãos, que podem ser encontradas no 

Portal de Transparência, sendo essas de cunho orçamentário, ou requeridas pelo e-

Sic. No município de Santa Cruz do Sul verificou-se que o mecanismo 

disponibilizado para o exercício da transparência ativa, qual seja, o Portal de 

Transparência, não atende aos dispositivos da Lei n 12.527/11, não trazendo 

informações de forma ágil e clara aos cidadãos; contudo, o exercício da 

transparência passiva, por meio do e-SIC, ocorre de forma plena e em consonância 

ao disposto na referida lei. 

 

Palavras-chave: Acesso à informação. Administração Pública. Dever estatal. Portal 

de Transparência. Sistema de Informação ao Cidadão.  
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ABSTRACT 

 

This monographic work analyzes the operation of the Transparency Portal and the 

Electronic System of the Citizen Information Service (e-Sic) in the Municipality of 

Santa Cruz do Sul, in front of Law 12,527 / 11 - Law on Access to Information, to the 

State's duty to make information available to citizens about acts of the Public 

Administration. In this context, the problem is to respond: the information provided in 

the Transparency Portal, as well as those required through the Electronic System of 

the Citizen Information Service (e-Sic) to the Municipality of Santa Cruz do Sul, bring 

data to citizens in an agile way and clear, as provided by the Law on Access to 

Information? Also, this work presents the method of deductive approach, the method 

of analytical procedure and the technique of bibliographic research. Finally, it is 

concluded that, it is the duty of the State to provide information to citizens, which can 

be found in the Transparency Portal, these being of a budgetary nature, or required 

by e-Sic. In the municipality of Santa Cruz do Sul, it was verified that the mechanism 

made available for the exercise of active transparency, that is, the Transparency 

Portal, does not comply with the provisions of Law 12,527 / 11, not providing 

information in an agile and clear way to citizens ; however, the exercise of passive 

transparency, through the e-SIC, takes place in full and in accordance with the 

provisions of said law. 

 

Keywords: Access to information. Citizen Information Service. Informal state duty. 

Public administration. Transparency Portal.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como finalidade precípua analisar a operacionalidade 

do Portal de Transparência e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-Sic) no Município de Santa Cruz do Sul, frente à Lei nº 12.527/11 – Lei 

de Acesso à Informação, em face ao dever estatal de disponibilizar informações aos 

cidadãos sobre atos da Administração Pública. 

 Nesse sentido, a problemática norteadora deste estudo diz respeito às 

informações disponibilizadas no Portal de Transparência e requeridas através do 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) ao Município de 

Santa Cruz do Sul, frente ao dever estatal de disponibilizar informações aos 

cidadãos sobre os atos da Administração Pública, trazem informações aos cidadãos 

de forma ágil e clara conforme prevê a Lei de Acesso à Informação? 

O trabalho possui como método de abordagem o dedutivo, partindo da análise 

quanto a operacionalidade das ferramentas disponibilizadas pela Municipalidade, 

com vistas a atender o disposto na Lei nº 12.527/11, bem como os demais preceitos 

constitucionais que balizam o direito de acesso. Como método de procedimento, 

utiliza-se o analítico, uma vez que analisar-se-á a efetividade do referido direito e 

quanto à técnica de pesquisa, emprega-se a bibliográfica, com base em fontes 

secundárias.  

 Assim, com o intuito de situar o leitor quanto ao dever estatal de informar, o 

primeiro capítulo desta monografia examinará as questões principais norteadoras do 

direito de acesso à informação, mormente no que tange à origem história deste 

direito, o qual foi determinantemente influenciado pelo direito internacional, além de 

seu respectivo conceito doutrinário, sua importância no regime democrático de 

direito institucionalizado no País e as características de um governo que tem sua 

administração sistematizada pela transparência.   

 O segundo capítulo, por seu turno, elucidará os precedentes normativos à Lei 

nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, a qual é tida hoje como o principal 

instrumento regulador do direito de acesso à informação previsto pela Constituição 

Federal de 1988. Igualmente, será delineado os desdobramentos intrínsecos da 

referida lei, clarificando os preceitos imprescindíveis para a fiel execução do direito 

de acesso, bem como pesquisar-se-á a judicialização da Lei nº 12.527/11 e seu 

correspondente entendimento jurisprudencial.  
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 Por fim, o terceiro capítulo do presente trabalho precisará a operacionalidade 

dos Portais de Transparência e dos Serviços de Informação ao Cidadão do Governo 

Federal e do Município de Santa Cruz do Sul, recebendo este último maior ênfase, a 

fim de responder a problemática ora enfrentada.   

Desta forma, tendo em vista que uma das discussões mais importantes no 

cenário nacional contemporâneo é, sem dúvidas, os casos de corrupção na 

Administração Pública, cotidianamente descobertos e levados a público, causando 

indignação à grande parte da sociedade, bem como que é direito fundamental do 

cidadão possuir pleno acesso às informações sobre os atos praticados pelos entes 

governamentais, acredita-se que esse trabalho possa contribuir para o conhecimento 

e conscientização da sociedade acerca da falta de mecanismos adequados, claros e 

objetivos, que oportunizem o acesso a tais informações, fato este que, por permitir 

que a Administração Pública aja às escuras, pode-se acabar facilitando o 

descumprimento de inúmeros preceitos legais, acarretando na inexecução de tantos 

outros preceitos fundamentais que visam garantir o bem-estar dos cidadãos.   
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2 DO DEVER ESTATAL DE INFORMAR: QUESTÕES PRINCIPAIS 

 

  Com a intenção de analisar a efetividade dos mecanismos utilizados pelos 

órgãos públicos na divulgação de informações necessárias ao exercício da 

cidadania, bem como a importância de tal divulgação para a plena aplicabilidade do 

Estado Democrático de Direito no cenário nacional, faz-se necessário o estudo 

acerca dos pontos principais que coadunam o direito de acesso à informação, 

vislumbrando o nexo existente entre a democracia e a cultura que permeia o agir 

dos agentes públicos, detentores da confiança popular.  

  

2.1 A origem histórica e conceito do direito fundamental de acesso à 

informação  

 

O direito de acesso à informação, comumente associado a ideia de liberdade, 

não se vincula ao conceito de liberdade propriamente dito. Como será demonstrado, 

o direito de acesso implica em prestações positivas do Poder Público, no intuito de 

fazer-se cumprir as premissas constitucionais que garantem aos cidadãos o acesso 

às informações detidas sob poder do Estado, pelo que se pode reconhecer que o 

direito de acesso é compreendido por um cunho social, distanciando-se, desta 

forma, dos direitos dos direitos de liberdade – que implicam em uma abstenção 

estatal em prol do indivíduo.  

Com relação aos padrões e tendências internacionais, que por sua vez, 

exerceram grande influência no processo legislativo brasileiro referente ao assunto 

em questão, pode-se afirmar que inúmeros organismos internacionais foram 

responsáveis pelo reconhecimento do acesso à informação como um direito 

fundamental, assim como expuseram a necessidade e urgência de uma legislação 

que assegurasse aos cidadãos o respeito a tal direito (MENDEL, 2009, p. 7). 

A expressão “liberdade de informação” como um direito humano fundamental 

foi concebida e reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 

1946. Posteriormente, por ocasião da Declaração Universal dos Direitos Humanos1, 

                                                 
1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o documento precursor na história dos direitos 
humanos, sendo elaborado por representantes de diversas origens culturais, oriundas  de todas as 
regiões do mundo. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 
dezembro de 1948, pretendia-se instituí-la como uma norma comum a ser alcançada por todas as 
nações. Por seu intermédio,  restou estabelecido, pela primeira vez na história, a proteção universal 
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adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), instituiu-

se que “todos tem direito a liberdade de opinião e 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” (MENDEL, 

2009, p. 8). 

Inicialmente, o referido enunciado não expressava de modo específico a 

garantia de acesso às informações detidas pelos órgãos públicos, de maneira que 

mostrou-se necessário esclarecer o exato conteúdo do “direito de liberdade de 

opinião e expressão” ficando responsável por tal ato, o Relator Comissão de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que o fez de forma satisfatória 

apenas no ano de 1998, quando restou definido que o direito de liberdade de 

expressão inclui o direito de acesso à informação detida pelo Estado, de forma que 

“o direito de buscar, receber e transmitir informações impõe uma obrigação positiva 

sobre o Estado no intuito de assegurar o acesso a informação” (MENDEL, 2009, p. 

9). 

Em Declaração Anual Conjunta, emitida pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 2004, conceituou-se o direito de acesso à informação como “um direito 

humano fundamental que deve ser efetivado através de legislação abrangente [...] 

baseada no princípio da máxima divulgação” (MENDEL, 2009, p. 10). 

Ademais, cumpre ressaltar que em parecer consultivo no ano de 1985, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos concluiu que “uma sociedade que não é bem 

informada não é uma sociedade verdadeiramente livre” tendo em vista a importância 

de o cidadão ter acesso às opiniões, bem como informações em termos gerais, para 

que este possa manifestar-se de acordo com sua própria convicção (MENDEL, 

2009, p. 10). 

Por fim, no ano de 2006, garantiu-se, de forma específica que o conteúdo do 

Artigo 13 (instituído pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que 

refere-se a um tratado que versa sobre a garantia da liberdade de expressão)  

reconhece e protege o direito à informação como um direito fundamental, incluindo o 

direito de acesso às informações em poder da Administração Pública (MENDEL, 

2009, p. 16). 

                                                                                                                                                         
dos direitos humanos. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, 
<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>). 
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Em território brasileiro, o advento da Constituição Federal de 1998 garantiu a 

todos os brasileiros os direitos fundamentais essenciais ao ser humano, dignos de 

proteção especial e incondicional, que objetivam a defesa do indivíduo face ao 

Poder estatal, bem como em relação aos demais cidadãos. São tidos desta forma 

pelo grau de importância que exercem na vida de todo cidadão, tendo como 

consequência ora uma prestação positiva do Estado no intuito de fazer-se cumprir 

tais direitos, e ora negativa, uma vez que os direitos de liberdade se efetivam com a 

não intervenção daquele. Referente à execução de tais direitos, Canotilho (2004, p. 

541) aduz que: 

 

[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: 
(1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência 
negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as 
ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano 
jurídico subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 
(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 
evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).  

 

Ressalta-se, nesse sentido, que os direitos fundamentais inerentes a todo 

cidadão brasileiro, são imprescritíveis, inalienáveis e irrenunciáveis, correspondendo 

aos ideais de liberdade, fraternidade e solidariedade. 

Elencados no artigo 5º2 da referida Carta Magna, dentre o extenso rol de 

direitos fundamentais, encontra-se a garantia de acesso à informação, que é 

entendido como o direito que todo o cidadão possui de ter acesso às informações 

detidas sob o Poder Público, seja de interesse particular, coletivo ou geral. Muito 

embora tal direito tenha sua natureza vinculada à liberdade, em sua essência é 

perceptível o direito de dever, de compromisso do Poder Público com a 

transparência de suas ações e, por este motivo, pode-se dizer que é um direito de 

individual que apresenta um caráter coletivo. 

                                                 
2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIII - 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;  
[...] 
LXXII - conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br). 
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Ainda na esfera constitucional, o artigo 373 regula os princípios norteadores da 

Administração Pública, bem como a forma em que se dará a efetiva participação dos 

usuários naquela. Por sua vez, o artigo 2164, no Capítulo da Educação, Cultura e 

Desporto, dispõe acerca do acesso aos documentos relativos ao patrimônio cultural 

brasileiro. 

Ante tais desdobramentos constitucionais, percebe-se o intuito do legislador no 

sentido de proporcionar o acesso às informações, de forma a subsidiar a 

participação popular de maneira ativa, seja no processo decisório, seja na 

fiscalização e controle do ente estatal, frente às premissas constantes do Estado 

Democrático de Direito. 

É nítido que foi necessário uma série de modificações políticas e sociais no 

âmbito nacional para que o direito de acesso à informação ganhasse visibilidade e, 

principalmente, aplicabilidade. O latente crescimento tecnológico, bem como a 

disseminação da cultura democrática, contribuiu para sua difusão a nível mundial, 

uma vez que a relação havida entre a sociedade e as informações ao seu redor, 

aumentaram significativamente a importância e a necessidade absoluta de o povo 

deter acesso a certas informações, viabilizando, assim, o Estado Democrático de 

Direito, consagrado pela Constituição Federal de 1988. 

 

2.2 A importância do direito de acesso à informação no Estado Democrático de 

Direito 

 

A participação popular nos processos administrativos é amplamente protegida 

na vigência da atual Constituição Federal, a qual prega que “todo poder emana do 

                                                 
3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
§ 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 (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br). 
4 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
[...] 
§ 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, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
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povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” 5. Desta 

forma, para concretizar que a população exerça o poder a ela conferida, é 

necessário que todos os membros da sociedade sejam igualmente capazes de 

participar das decisões, sendo primordial considerar os critérios necessários para a 

efetividade de um processo democrático. 

Para melhor entendimento, a etimologia da palavra democracia deriva do 

grego, onde “demos” = povo e “kratós” = força, poder. Nesse sentido, Bobbio (1994, 

p. 7), entende que a democracia é: 

 

[...] uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o 
poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, 
da maior parte, com tal se contrapondo às formas autocráticas, como a 
monarquia e a oligarquia. 

 
Assim, como observa-se pelo pensamento político grego, a democracia pode 

ser entendida como um governo feito pelo povo, para o povo, marcada como um 

governo que age em prol da maioria, em completa oposição às formas autoritárias 

de governo. 

Acerca dos critérios do processo democrático, necessários para que a 

democracia se efetive plenamente, Dahl (2001, p. 49) elenca alguns fundamentos 

que devem ser observados, sendo o mais imprescindível a participação efetiva, uma 

vez que sua principal premissa é a ideia de que todos os membros da sociedade 

devem ter oportunidades iguais e concretas de acesso aos dados públicos 

relevantes, bem como devem expor suas opiniões, pensamentos e crenças sobre a 

política em questão. Destarte, mostra-se indispensável para a efetivação do modelo 

democrático de direito que o Estado apresente condições de comunicação que 

propiciem a todos os cidadãos um discurso livre e igualitário frente aos demais. 

A importância de observar o critério da participação efetiva mostra-se relevante 

na medida em que sendo a população politicamente igual, detentora dos mesmos 

conhecimentos acerca dos atos estatais, esta poderá exercer a cidadania de forma 

                                                 
5 Constituição Federal de 1988 -  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
 II - a cidadania; 
 III - a dignidade da pessoa humana; 
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 
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plena, caracterizando, desta forma, o regime democrático de direito (DAHL, 2001, p. 

51). 

Assim, percebe-se que o direito a ser informado é um direito inerente à 

condição de vida em sociedade, bem como ao pleno gozo do exercício da cidadania. 

Por tamanha ser a importância do acesso à informação, e da mesma forma em que 

a divulgação destas é um dever explícito do Estado, percebe-se que deve se imputar 

um tratamento jurídico eficaz quanto à responsabilização daqueles que não prezam 

pela transparência de suas ações.  

Objetivando garantir a plena e legítima efetividade dos direitos fundamentais – 

por consequência, o acesso às informações detidas pelo Poder Público – a 

Constituição Federal de 1988 incumbiu-se de criar as ferramentas necessárias para 

a implementação e concretização daqueles, observando-se, neste sentido, a 

elaboração de leis infraconstitucionais específicas, que visam regular de forma 

eficaz e precisa tais direitos, conforme será demonstrado no próximo capítulo. 

Sabe-se que o propulsor principal da democracia é a participação da sociedade 

como um todo nos processos decisórios. Tendo em vista que tal participação só é 

efetivada quando se oportuniza o claro e objetivo acesso dos cidadãos às 

informações necessárias, o referido subsídio mostra-se essencial para o exercício da 

democracia, de maneira que apenas assim é possível que a população tome suas 

decisões políticas de forma equilibrada e consciente, posto que estas são 

necessárias para o desenvolvimento nacional. Assim, partindo do pressuposto de 

que tais informações ficam detidas a poder da Administração Pública, sua 

disponibilização implica, por óbvio, em uma prestação positiva do ente estatal 

perante os administrados.  

Nesse seguimento, Mendel (2009, p. 5) orienta que o público tem o direito de 

questionar seus representantes, realizando um debate pleno e aberto sobre seus 

atos, ressaltando ainda que:  

 

[...] [o público] precisa ser capaz de avaliar o desempenho do governo, que 
dependo do acesso à informação sobre o estado da economia, sistemas 
sociais e outras questões de interesse público. Uma das formas mais 
eficazes de atacar a má governança, sobretudo com o passar do tempo, é 
por meio do debate aberto e bem informado.  

 

Entendido como um direito fundamental, o acesso a informação é uma conduta 

evidentemente democrática, o qual necessita de uma aplicação condizente com os 
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princípios e as garantias constitucionais, que fomentam a organização estatal para 

que atinjam os fins a que se destinam. Por assim ser entendido, conclui-se que o 

cidadão detém a faculdade de acessar uma informação de caráter público, enquanto 

a Administração Pública guarda o dever de disponibilizá-la, conforme rege-se 

constitucionalmente.  

O Estado Democrático de Direito, citado no preâmbulo6 da Constituição Federal 

de 1998 é entendido como um Estado que incumbe-se de garantir o respeito às 

liberdades civis, o respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais, 

produzindo extrema proteção jurídica em relação a estas. Neste Estado, entende-se 

que as próprias autoridades, tanto política, quanto judiciária e legislativa, estão 

sujeitas a aplicabilidade das normas de direito, devendo ter sua atuação estritamente 

regida por parâmetros e princípios expostos previamente na Constituição Federal 

(MORAES, 2016, p. 6). 

Ligada diretamente à concepção do Estado Democrático de Direito, o princípio 

da transparência administrativa apresenta-se de grande relevância. Conforme 

esclarecido por Martins Junior (2010, p. 25), “para além da clássica escolha dos 

governantes, a democracia é mais efetiva quando o uso do poder tem visibilidade”, 

percebe-se que sem a devida transparência, não há que se falar em participação 

coletiva, quiçá em democracia.  

Tendo em vista que, conforme elucidado anteriormente, o acesso a informação 

é o meio pelo qual se proporciona a efetiva participação social, nota-se que sua falta 

permite aos governantes exercerem uma política voltada exclusivamente para suas 

preferências, deixando os interesses coletivos em segundo plano, o que enseja a 

execução inadequada de inúmeros serviços que mostram-se essenciais para a vida 

digna dos cidadãos, contrapondo, assim, tantos outros direitos e garantias previstos 

constitucionalmente. 

Uma vez que a democracia corre paralelamente à probidade administrativa, 

conjugada com a prerrogativa populacional de perquirir o Poder Público sobre seus 

atos, avaliando minuciosamente o desempenho da gestão exercida, percebe-se que 

                                                 
6 Preambulo da Constituição Federal de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” (BRASIL, 1988, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
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o acesso translúcido e objetivo às informações pertinentes pode expor todo o tipo de 

corrupção e improbidades as quais o povo se sujeita diariamente. Assim, Martins 

Junior (2010, p. 15) ressalta que:  

 
[...] a efetiva participação do povo na tomada de decisões administrativas 
permite um maior grau de correspondência entre as demandas sociais e as 
ações administrativas. Para tanto, é indispensável a maximização da 
publicidade, incrementando os níveis de conhecimento e fiscalização, 
ressalvadas determinadas segundo exceções previstas na Constituição. 

 

A necessidade de lograr acesso às informações que ficam privadas sob o 

controle único e exclusivo dos órgãos estatais, mostra-se como uma das mais 

eficazes ferramentas no enfrentamento à corrupção e a improbidade administrativa, 

posto que efetuar a supervisão dos recursos financeiros utilizados pela 

Administração Pública permite que o cidadão exerça um papel significativo na 

identificação de eventuais ludíbrios cometidos pelos seus detentores, fato que pode 

vir a ocasionar uma maior aplicabilidade dos recursos em prol dos interesses 

coletivos (BITENCOURT; RECK, 2016, p. 6). 

Considerando que os representantes políticos exercem seu mandado 

unicamente em nome do povo, representando seus interesses e ideais, induz-se o 

entendimento que as informações produzidas neste contexto são geradas em nome 

da população.  Dessa forma, Heinen (2015, p. 26) acredita que: 

 

[...] esses dados acumulados durante a gestão do governo pertencem a 
quem detém, em última análise, a soberania de outorgar o mandato político 
referido. Esse seria um fundamento ontológico para compreender que as 
informações públicas, na sua maioria, devem ser disponibilizadas ao 
cidadão. Por isso que a nossa Constituição prevê expressamente a 
obrigação de expor e fornecer informações, quando solicitadas pelos 
representados.  

 

Entende-se que a obrigação de disponibilizar informações acerca dos atos 

estatais é a mais rudimentar regra da Administração Pública no Estado Democrático 

de Direito, posto que as atividades devem ser realizadas tão somente para a gestão 

do interesse público, pertencendo estas a todos os que dela aproveitem ou não 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 34). 

Imagine-se como se sente um cidadão que confiou seu voto a um 

representante público, que acaba por não destinar toda a verba disponível em 

saúde, desviando-a para outros fins, sendo ele um indivíduo que enfrenta sérios 
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problemas em relação aos atendimentos e consultas no Sistema Único de Saúde. A 

atuação deste representante público, no âmbito de suas atribuições deve se dar de 

forma estritamente proba e transparente, entendendo-se, assim, que a transparência 

administrativa coíbe que este atue com improbidade, visto que tomado 

conhecimento acerca dos atos incondizentes com o mandato que exerce, este deve 

receber as sanções pertinentes. Por outro lado, a falta de publicidade nos atos 

estatais abre espaço para que tais atos se expandam, visto que paira sobre seus 

praticantes a ideia de impunidade. 

De igual forma, o art. 74, § 2º, da Constituição Federal7 preceitua a legitimidade 

de qualquer cidadão para realizar a denúncia pertinente quando da verificação de 

irregularidades ou ilegalidades no que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração 

Pública, de modo que a transparência administrativa apresenta-se como o 

pressuposto essencial para que tal informação chegue a conhecimento dos 

indivíduos, propiciando, então, o exercício do direito assegurado no artigo referido. 

Vale lembrar, ainda, que o conceito de improbidade administrativa difere do 

conceito de corrupção. Em análise à legislação que emprega tais conceitos, verifica-

se que o primeiro é entendido como os atos que importam em dano ao erário, 

enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos, sendo que a 

definição de cada um destes atos, bem como as sanções compatíveis com cada um 

estão previstos na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade 

Administrativa. O segundo, por sua vez, previsto no Código Penal (Decreto-Lei nº 

2.848/1940), imputando, por tanto, em aplicação de pena, é utilizado para designar o 

mau uso da função pública no intuito de obter vantagem indevida. 

                                                 
7 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária. 
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
(BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>, grifo nosso).  
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Outrossim, assevera-se que o conceito de Estado Democrático de Direito não 

se coaduna com a dissimulação da verdade, haja vista que somente com 

informações verídicas e condizentes com a realidade, poderá o cidadão refletir sobre 

a correspondência dos atos realizados pelos entes estatais em detrimento a sua 

vontade. Tem-se, desta forma, que a verossimilhança das informações 

disponibilizadas é necessária para a perpetuação da confiança depositada no 

representante estatal por ocasião da eleição deste, ou mesmo por razão do cargo 

que ocupa. 

De toda sorte, resta claro a necessidade de a Administração Pública agir de 

acordo com certos princípios destinados a viabilizar e fomentar a divulgação das 

informações de caráter público, detidas sob o poder dos entes estatais, ante os 

pontos já sobejamente destacados, que evidenciam a importância do acesso à 

informação na formação e concretização do Estado Democrático de Direito, 

propiciando, desta forma, a boa administração. 

  

2.3 Características de um governo transparente 

 

Para que se concretize as premissas elencadas na Carta Magna, a qual visa 

um Estado Democrático de Direito, assegurando direitos sociais e individuais, bem 

como todas as formas de liberdades e bem-estar social, mostra-se impreterível que 

se observe certos preceitos que vêm a nortear a concepção da boa Administração 

Pública e de um governo transparente. 

Como elucidado anteriormente de forma breve, o Princípio da Transparência 

Administrativa é, sem dúvidas, o condutor principal na obtenção das referidas 

premissas constitucionais. 

Nesta esteira, pode-se afirmar que a “transparência consiste não só na 

informação ao povo do que a Administração Pública executa, planeja ou realiza, mas 

também na explicação do porquê assim atua e na avaliação do grau de influência do 

próprio povo no processo e tomada de decisão” (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 19). 

A legitimidade dos atos praticados pelos entes estatais se perfaz apenas 

quando observados os princípios constitucionais relativos à boa administração, 

estando dentre eles, assegurar a cidadania por meio do pleno acesso dos cidadãos 

às informações pertinentes. Assim, dando ênfase à transparência administrativa, que 
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propicia a participação popular, conduz-se o processo decisório a um patamar 

efetivamente legítimo (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 40). 

 Com efeito, o acesso à informação e à transparência funcionam como mútuos 

propulsores, agindo como um fio condutor à participação pública e ao efetivo 

controle social, direcionando os atos praticados pela Administração Pública não só à 

legalidade, como também à eficácia de sua atuação (MAAS, 2016, p. 100). 

Pode-se afirmar, nesse sentido, que o princípio da transparência, além de 

concretizar a eficácia do ato administrativo por meio da publicidade necessária ao 

ato, conduz, ainda, a concretização do já referido Estado Democrático de Direito, 

pois aumenta a possibilidade de participação e interação da sociedade como um 

todo nas atividades públicas. 

Imperioso ressaltar o caráter ético das relações públicas frente ao princípio 

elucidado, que apresenta-se de valor imprescindível na atuação do ente estatal em 

detrimento as suas obrigações como representantes do povo. 

Ainda, a transparência configura-se através da interação do princípio da 

publicidade, paralelamente ao direito à informação, bem como ao princípio 

democrático, sendo entendida como um princípio implícito, produto da reunião de 

vários institutos constitucionais (HEINEN, 2015, p. 26).  

Outro princípio que guarda importante relação com a constituição do ato 

administrativo como um todo é o Princípio da Publicidade, pois direciona a atuação 

estatal frente a eficiência, controle e transparência de tais atos perante a população. 

Segundo Martins Junior (2010, p. 37), o aludido princípio manifesta-se como 

representante fundamental do princípio da transparência, obrigando o Poder Público 

a expor de forma objetiva todos os atos administrativos realizados, trazendo maior 

segurança à relação havida entre administrado e administrador, destacando que “a 

publicidade é o primeiro estágio da transparência administrativa, ao permitir o 

conhecimento e o acesso”. 

Vista como a grande expressão do Estado Democrático de Direito, a 

participação popular é viabilizada através do princípio em questão, uma vez que é a 

partir do conhecimento relativo as atividades estatais que se favorece a participação 

social na implementação de políticas destinadas ao bem-estar coletivo, orientados, 

desta forma, pela imparcialidade. 

Veja-se que, assim como o princípio da transparência, a publicidade também é 

essencial à legitimidade do ato estatal, entendida, por este motivo, como um dever 
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jurídico do ente estatal no desempenho de suas atividades, sendo que o ato 

praticado com inobservância ao princípio da publicidade torna-se ineficaz (HEINEN, 

2015, p. 36). 

De outra banda, pode-se entender que o princípio da publicidade visa impedir o 

exercício desmedido e discricionário de atividades administrativas financiadas por 

recursos públicos, exercidas meramente em prol do operador público, propiciando, 

assim, a “restauração da confiança” (MARTINS JUNIOR, 2010, p. 59). 

Ademais, ressalta-se que a questão que versa sobre a publicidade 

administrativa desdobra-se na percepção de que os órgãos públicos devem envidar-

se na divulgação de informações de cunho coletivo e/ou geral, independentemente 

de haver requerimentos neste sentido, sendo eles obrigados a publicar e divulgar 

certos, de forma voluntária e proativa. Corrobora, neste sentido, os Padrões da 

Organização das Nações Unidas, quando afirmam que: 

 

[...] liberdade de informação implica que os órgãos publiquem e divulguem 
amplamente documentos de interesse público significativo, como por 
exemplo, informações operacionais sobre o funcionamento do órgão público 
e o conteúdo de eventuais decisões ou políticas que afetem a população 
(MENDEL, 2009, p. 34). 

 

Percebe-se, nas atuais conjunturas, que a evolução tecnológica – cita-se, 

inclusive, as mídias sociais – acaba por difundir de modo substancialmente veloz 

todo o tipo de informações, e tendo em vista a referida rapidez na propagação das 

informações, estas passam a ter maior relevância, seja na esfera jurídica, seja na 

esfera pessoal dos cidadãos. 

Tais evoluções tecnológicas, importam, por óbvio, numa mutação da 

sociedade, que passa a ser vista como uma “sociedade de informação”, a qual 

configura-se “ora como uma oportunidade histórica de realização dos direitos de 

cidadania, designadamente das liberdades de informação e de expressão, ora como 

risco de agravamento das desigualdades sociais no acesso à informação” 

(GONÇALVEZ, 2003, p. 31). 

Neste contexto, o tratamento das informações deve ocorrer de forma 

diferenciada e cuidadosa, visto que a tecnologia moderniza a informação em si, em 

virtude do uso de meios digitais e das redes de comunicação (GONÇALVEZ, 2003, 

p. 8), de modo que, se envidados esforços pela Administração Pública na criação de 

mecanismos adequados para a propagação das referidas informações, estas 
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apresentar-se-ão aos usuários de maneira objetiva, atendendo, nesse sentido, aos 

preceitos constitucionais amplamente elucidados anteriormente. 

Ademais, cabe mencionar, que os avanços tecnológicos já vêm revolucionando 

a forma material de acesso dos cidadãos aos dados pertinentes, posto que 

propiciaram a criação dos inúmeros portais de transparência, que potencializaram 

um controle mais efetivo por parte da sociedade em relação ao controle dos gastos 

públicos. 

Esses portais de transparência consistem em sítios eletrônicos nos quais ficam 

armazenadas as principais informações que versam sobre a atuação estatal, 

revelando-se grande aliado do Poder Público na efetiva observação do princípio da 

publicidade. 

Pode-se afirmar a grande maioria dos órgãos públicos – Ministério Público, 

Defensoria Pública, Ministério da Educação, Poder Judiciário, dentre outros –, 

possuem um espaço online onde se publicam informações acerca de suas 

atividades, estrutura orgânica e notícias relevantes naquele âmbito, além de 

disponibilizarem alguns serviços que podem ser executados no próprio meio virtual, 

trazendo mais comodidade para os usuários, conforme Heinen (2015, p. 43) observa 

ao referir que “a publicidade dos atos estatais ganha novas formas. Atualmente, 

vários entes ou órgãos já nem mesmo imprimem os diários oficiais ou estes somente 

podem ser acessados virtualmente”. 

A problemática envolvendo a questão dos portais de transparência ganha 

relevância quando se pondera a efetiva aplicabilidade do referido do serviço, posto 

que, ao não disponibilizar a ferramenta de forma clara e objetiva, priva-se 

determinada parcela da sociedade de acessar as informações ali dispostas, 

conforme será abordado de forma aprofundada no capítulo oportuno. 

Ambos os princípios anteriormente referidos – transparência e publicidade – 

guardam estrita vinculação com os valores ético-jurídicos da boa-fé e da moralidade. 

Assim, os entes públicos têm o dever e o compromisso com a veracidade das 

informações reproduzidas, não sendo admitidas publicações dotadas de cunho 

mentiroso ou tendencioso. 

O compromisso com a veracidade decorre de preceito constitucional, que deve 

ser observado sempre que uma informação é exposta ou publicada, primando-se 

pela exatidão e adequação desta, para que posteriormente possa servir de subsídio 

adequado para a formação da convicção do cidadão em relação ao ato em questão. 
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 Em razão da relevância que a publicidade exerce sobre o exercício da 

democracia, Martins Júnior (2010, p. 63-64) ressalta a importância de sanções 

adequadas àqueles que violam o referido dever, esclarecendo que: 

 

[...] uma informação inverídica tem a potencialidade de causar danos aos 
direitos dos administrados. Ademais, a publicidade inverídica inculca a 
responsabilização pessoal do agente público no âmbito disciplinar e judicial: 
no primeiro, à mingua de preceito descritivo de infração funcional mais 
preciso, o amplo conceito largamente difundido de procedimento irregular 
de natureza grave a tanto basta; no segundo, mediante os remédios de 
responsabilização judicial do agente público, especialmente se a violação 
ao dever enfocado causou prejuízo ai patrimônio público ou a moralidade 
administrativa.   

  

Por fim, destaca-se o princípio da participação popular na Administração 

Pública, previsto indiretamente na Constituição Federal de 1998. Faz-se necessário 

ressaltar que a Carta Magna classificou a democracia como seu pilar principal, 

prevendo, desta forma, a participação popular nos atos decisivos no Poder Público, 

tornando-a a essência do Estado Democrático de Direito, ampliando a participação 

pública nos atos estatais e retificando, assim, a noção de cidadania existente até 

então, que restringia-se ao sufrágio universal. 

A instituição da referida Constituição incorporou os meios de decisão popular, 

quais sejam, o referendo8, o plebiscito9 e a participação popular, que permitiu a 

população a interferência na gestão pública, em detrimento aos seus interesses 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 323). 

Relacionada diretamente com a democracia, a participação popular prega que 

o administrado, além de conhecer a operacionalidade dos atos estatais, participa 

efetivamente da Administração Pública, pela qual Martins Junior (2010, p. 324) 

salienta que: 

 

[...] o princípio da participação política constitui verdadeira ampliação 
juspolítica da cidadania, pela definição constitucional do Estado como 
Democrático de Direito e pela declaração da origem do poder político no 
povo pela representação e pela participação, cujas formas (direta e 
semidireta) se aplicam à Administração Pública. 

 

                                                 
8 Referendo é medida de aperfeiçoamento de um ato administrativo que requer consentimento 
popular expresso (MARTINS JUNIOR, 2010, p. 323). 
9 Plebiscito é a solução de uma questão concreta a partir da deliberação entre o fazer e o não fazer 
sobre uma medida de base ou de princípio (MARTINS JUNIOR, 2010, p. 323-324). 
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A elucidada sociedade participativa transcende à simples escolha dos 

representantes para demandar na tomada de decisões objetivas que norteiam 

diretamente seus interesses pessoais e coletivos, tornando-se peça chave no 

desenvolvimento nacional, bem como na implementação de políticas públicas em 

favor do bem comum, e assim, pode-se entender que em tese, o poder além de ser 

exercido para e pelo povo, é exercido com o povo. Desta forma, vê-se que a 

participação pública é a principal expressão da cidadania contemporânea, visto que 

o papal exercido pelo povo é fundamental para o processo de desenvolvimento e 

promoção social. 

Um dos pressupostos cruciais para a efetiva participação social é a 

democratização da Administração Pública, dependendo, neste quesito, 

essencialmente da transparência administrativa, que vem a proporcionar o mínimo 

de acesso para que os cidadãos possam analisar e fiscalizar os atos estatais, 

exercendo plenamente o poder popular emanado do povo, influenciando nas 

decisões estatais, concretizando, assim, seu direito à cidadania (MARTINS JÚNIOR, 

2010, p. 331-332). 

Como já sobejamente demonstrado, nota-se que uma Administração Pública 

transparente fomenta a participação do cidadão no controle dos atos públicos, 

tornando-se essencial para a efetividade desta participação, que o cidadão tenha 

conhecimento e capacidade de compreender as informações ora divulgadas, 

necessitando, dessa forma, preocupação estatal acerca da qualidade e 

acessibilidade da informação disponibilizada (BITENCOURT; RECK, 2016, p. 3). 

Verifica-se, assim, que a participação popular, somente se consuma quando 

instituídos meios para incluir a participação da sociedade nos processos decisórios, 

posto que sem a prestação positiva do estado, no intuito de fazer o cidadão presente 

na própria esfera administrativa, o princípio da participação popular resta 

prejudicado. 

Outrossim, insta ressaltar a correlação existente entre os princípios abordados, 

pelo qual Martins Júnior (2010, p. 40) sustenta que: 

 
[...] a transparência administrativa instrumentaliza-se pela publicidade, pela 
motivação e pela participação popular, nas quais o direito de acesso, de 
informação, de um devido processo legal articulam-se como forma de 
atuação. 
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Como exposto, percebe-se uma correspondência entre os princípios da 

transparência, publicidade e participação popular, sem os quais não há que se falar 

em “governo transparente”, posto que não existe participação pública sem a 

transparência administrativa, e esta inexiste sem a publicidade de seus atos. Assim, 

assevera-se que somente haverá a concretização das premissas constitucionais de 

democracia quando a gestão pública agir com estrita consonância aos referidos 

princípios, atingindo, desta maneira, a boa Administração Pública. 
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3 O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO: A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

 Conforme brevemente explanado no capítulo anterior, frente ao latente 

crescimento tecnológico, bem como às intensas modificações políticas e sociais 

havidas no território brasileiro e a consolidação da cultura democrática, percebeu-se 

a necessidade de o legislador criar meios abrangentes e concretos para viabilizar o 

acesso à informação, de forma que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

surge como um complemento à Constituição Federal de 1988, regulamentando o 

acesso à informação, já previsto no art. 5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II e 

no art. 216, § 2º da referida Carta Magna, possibilitando a ampliação do exercício do 

direito de acesso, estabelecendo os procedimentos, os prazos e as formas para a 

efetivação da transparência ativa e passiva. 

 Nesse sentido, no presente capítulo apresenta-se os precedentes normativos à 

Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, os desdobramentos intrínsecos da 

referida lei, sua judicialização e o consequente entendimento jurisprudencial.  

 

3.1 Precedentes normativos à Lei nº 12.527/11  

 

Sabe-se que o acesso à informação é, além de produto da forma democrática 

de governo institucionalizada no País, reflexo indireto da concretização dos demais 

direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988, uma vez que 

este impõe não só a transparência dos atos executados pela Administração Pública, 

como também proporciona a participação popular nos processos decisórios. Nesse 

sentido, Maas (2016, p. 100) evidencia que:  

 

É dever do Estado e de seus entes agirem com transparência e conduzirem 
as suas atividades com transparência, pois, só assim, estarão cumprindo 
com o seu dever objetivo na garantia dos direitos fundamentais à sociedade. 
Em decorrência disso, também, o Estado tem o dever de criar mecanismos, 
operacionalizar o acesso à informação e à transparência dos seus atos, 
pois, só através de instrumentos de acesso e transparência, instrumentos 
qualificados para esse fim, pode-se falar em um mecanismo que 
proporciona a participação social, uma vez que a participação dos cidadãos 
é potencializada a partir da existência de informações e da visibilidade das 
ações do Poder Público. 

 

Assim, com o intuito de fazer-se cumprir as premissas elencadas na 

Constituição Federal e compelir os entes estatais a executar uma transparência 
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plena, promovendo uma maior participação popular, promulgou-se a Lei de Acesso à 

Informação – Lei nº 12.527/1110 (LAI). No entanto, percorreu-se um longo caminho 

normativo até chegar-se a um patamar infraconstitucional que previsse e garantisse, 

com tamanha riqueza de detalhes, o direito de acesso à informação pública e sua 

aplicabilidade no caso concreto. 

O primeiro precedente normativo à referida lei foi a Lei de Arquivos – Lei nº 

8.159/9111, que dispunha acerca da política nacional de arquivos públicos e privados 

e trazia no Capítulo V as diretrizes do acesso e do sigilo dos documentos públicos, o 

qual foi revogado pela LAI (HEINEN, 2015, p. 48). 

Cumpre ressaltar a existência de outras leis que, de acordo com uma evolução 

não só cronológica como também cultural, foram promulgadas com o viés principal 

de trazer ao cidadão um maior acesso às informações, pois, conforme já verificado, 

tal direito foi preceituado pela Constituição Federal de 1988. Cita-se, nesse sentido, 

a Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995, a qual dispôs sobre a expedição de certidões 

para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações (BRASIL, 1995, 

<https://www.planalto.gov.br>); a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, que 

regulou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do habeas 

data (BRASIL, 1997, <https://www.planalto.gov.br>); a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, a qual regulou o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal (BRASIL, 1999, <https://www.planalto.gov.br>); a Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

qual estabeleceu, principalmente, as normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal (BRASIL, 2000, <https://www.planalto.gov.br>); a 

Medida Provisória 2.143-31, de 02 de abril de 2001, que criou a Controladoria-Geral 

da União (BRASIL, 2001, <https://www.planalto.gov.br>), a qual foi regulada, 

posteriormente, pela Lei nº 10.963, de 28 de maio de 2003 (BRASIL, 2003, 

<https://www.planalto.gov.br>) (MAAS, 2016, p. 88-89). 

                                                 
10 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: “Regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências." (BRASIL, 2011, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
11 Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991: “Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências.” (BRASIL, 1991, <https://www.planalto.gov.br>). 
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Posteriormente, sobreveio a Lei nº 11.111/0512, a qual regulamentava o sigilo 

mencionado na parte final do art. 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, 

salvaguardando os documentos oficiais e impedindo a publicização de determinadas 

informações detidas pelo ente estatal. De igual forma, a referida lei também foi 

revogada pela LAI (HEINEN, 2015, p. 53). 

A Lei Complementar nº 131/200913, conhecida como Lei da Transparência, por 

sua vez, traz providências no sentido de determinar a disponibilização, em tempo 

real, de informações acerca da execução orçamentária e financeira da 

Administração Pública direta. O referido texto legal inova ao determinar a 

disponibilização instantânea de informações pormenorizadas sobre a destinação dos 

créditos públicos (MAAS, 2016, p. 86). 

Importante salientar que a Lei da Transparência foi a precursora no sentido de 

utilizar-se de meios eletrônicos para conferir ampla divulgação na publicização dos 

dados referentes à gestão fiscal pública, ressaltando em seu art. 48, § 1º que:    

 

A transparência será assegurada também mediante: 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos;               
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 
que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (BRASIL, 2009, 
<https://www.planalto.gov.br>, grifo nosso). 

 

Percebe-se que a aludida lei foi um marco legislativo, eis que instituiu não só 

um instrumento de publicidade, como também um instrumento de controle, 

permitindo a qualquer cidadão o acesso imediato à prestação de contas dos 

recursos públicos, por intermédio da internet, não havendo dúvidas no sentido de 

que os termos “tempo real” e “meios eletrônicos” representam o principal impacto da 

Lei de Transparência na disponibilização das informações referentes à gestão fiscal, 

                                                 
12 Lei nº 11.111, de 05 de maio de 2005: “Regulamenta a parte final do disposto no inciso XXXIII do 
caput do art. 5o da Constituição Federal e dá outras providências.” (BRASIL, 2005, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
13 Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: “Acrescenta dispositivos à Lei Complementar  
no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (BRASIL, 2009, <https://www.planalto.gov.br>). 
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uma vez que determinou a divulgação, por meio da internet, de todos os atos 

praticados pelas unidades gestoras durante a execução das despesas, no momento 

de sua realização, bem como o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, até mesmo no que diz respeito a recursos extraordinários 

(CARTILHA LEI DA TRANSPARÊNCIA, 2014, 

<http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/>). 

Por fim, em 18 de novembro de 2011, promulgou-se a Lei de Acesso a 

Informação – Lei nº 12.527/11, a qual reforçou e consolidou a prerrogativa 

constitucional de o cidadão requerer informações ao Poder Público, fixando prazos e 

garantias que visam oportunizar, efetivamente, o direito de acesso (BRASIL, 2011, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

Assevera-se, outrossim, que tanto a LAI quanto a Lei da Transparência têm 

como objetivo viabilizar o direito de todos os cidadãos a ter conhecimento acerca do 

que a Administração Pública direta realiza com o dinheiro público. A LAI, no entanto, 

além de regular o acesso às informações, dispõe, de forma abrangente, sobre os 

procedimentos a serem adotados pelos três Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, inclusive pelos Tribunais de Conta e Ministério Público, 

regularizando, precipuamente, o direito detido pelo cidadão a solicitar as 

informações que o interessar, desde que sejam elas de cunho coletivo, sem a 

necessidade de justificar-se (CARTILHA LEI DA TRANSPARÊNCIA, 2014, 

<http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/>). 

A fim de regulamentar pontos omissos da LAI, instituiu-se o Decreto nº 7.72414, 

de 16 de maio de 2012, o qual incide sobre os órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, bem como sobre as demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, trazendo, ainda, os procedimentos a serem adotados para 

viabilizar o efetivo acesso à informação, por intermédio dos Portais de Transparência 

(os quais serão melhores delineados no capítulo seguinte) e para a implementação do 

Serviço de Informação ao Cidadão e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 

ao Cidadão, que possuem por objetivo principal atender e orientar o público em geral 

quanto ao acesso à informação.  

 

                                                 
14 Decreto nº 7.724/12: Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre 
o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e 
no § 2º do art. 216 da Constituição. (BRASIL, 2012, <https://www.planalto.gov.br>) 
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3.2 Desdobramentos intrínsecos da Lei nº 12.527/11  

 

Como observa-se, o dispositivo inicial da LAI resume com absoluta propriedade 

o objeto da norma em pauta ao enfatizar os preceitos constitucionais a qual faz jus, 

bem como o parágrafo único determina quais órgãos que devem sujeitar-se ao 

disciplinado na referida lei, elencando não somente a Administração Pública direta 

como também a Administração Pública indireta: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º 
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:  
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 
Ministério Público;  
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 
2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

 

Nesse sentido, Heinen (2015, p. 93-94) destaca que o termo “Administração 

Pública” é amplo, não possuindo definição irrefutável junto à doutrina, tendo em vista 

a diversidade não só de sentidos atribuídos, como também às inúmeras funções por 

ele desempenhadas. Assim, não bastaria que o legislador simplesmente se referisse 

à Administração Pública, tornando-se substancial a adoção de um padrão muito 

claro na definição dos entes sujeitos à aplicabilidade da LAI, sempre no intuito de 

melhor executá-la. 

No tocante ao artigo 2º15, deve-se ressaltar à aplicabilidade da LAI no que diz 

respeito às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização 

de atividades de interesse público, recursos governamentais diretamente de seu 

orçamento, por meio de subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres (HEINEN, 2015, p. 

93). 

                                                 
15 Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente 
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, 
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.  
Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de 
contas a que estejam legalmente obrigadas. (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>, grifo 
nosso). 
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A partir deste artigo, atenta-se, contudo, que ficam sujeitas à LAI apenas as 

entidades privadas sem fins lucrativos, posto que em recebendo incentivo fiscal, 

subvenção ou outro benefício congênere e sendo uma empresa que visa lucro, 

encontra-se esta fora dos limites normativos trazidos pela LAI nos artigos 1º e 2º, 

não havendo a obrigação quanto a prestação de contas relativa ao auxílio recebido. 

Isto ocorre porque as entidades privadas com fim lucrativo que recebam auxílio 

estatal por realizar serviço de interesse público atuam apenas em parceria à 

Administração Pública, não integrando sua estrutura funcional (HEINEN, 2015, p. 

94).  

O art. 3º, por seu turno, elenca as diretrizes pelas quais deve-se executar a 

disponibilização das informações, trazendo à baila os princípios administrativos 

como norteadores da LAI (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência) reafirmando, ainda, que o acesso à informação pública é um direito 

fundamental, de forma que Heinen (2015, p. 118) pondera que: 

O presente dispositivo é de uma matriz normativa por deveras interessante, 
porque impõe ao intérprete um claro balizamento hermenêutico. Pode-se 
dizer que o art. 3º veio constituir concreta “tábua de valores” ao acesso aos 
dados públicos, confiando padrões axiológicos à compreensão do restante 
das regras. Assim, sem nenhuma ressalva, entende-se que as premissas 
traçadas pelo art. 3º seriam como os princípios administrativos da LAI.  

 

Prosseguindo, com o escopo de viabilizar uma maior transparência ativa, o art. 

8º da LAI evidencia a obrigação dos órgãos e entidades em divulgar, por meio da 

internet, as informações básicas sobre eles, seus setores de organização e os 

principais programas, ações e projetos, de forma que resta cristalino o entendimento 

de que deve haver a divulgação das informações de interesse coletivo por eles 

produzidas ou custodiadas, em local de fácil acesso. Ainda, o artigo ora em comento 

determinou que para o seu efetivo cumprimento, os órgãos e entidades públicas 

devem utilizar de todos os meios e instrumentos legítimos que possuírem, sendo 

obrigatória a divulgação nos sítios oficiais da rede mundial de computadores – 

internet (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

A concretização desta premissa, no entanto, foi regulada por meio do Decreto 

nº 7.724/12, no sentido de que a disponibilização das destas informações deve ser 

efetuada por meio de seus sítios na internet, em seção específica para a divulgação, 

a fim de que o acesso realizado pelos cidadãos seja objetivo e concentrado em um 

único local (BRASIL, 2012, <https://www.planalto.gov.br>).  
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A criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) foi prevista no art. 9ºda 

LAI, com a intenção de assegurar e possibilitar o acesso a informações públicas, 

trazendo um conjunto de medidas pragmáticas para concretizar as premissas 

constitucionais e da própria norma, conforme observa-se: 

 

Art. 9o O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e 
entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:  
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 
unidades;  
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e  
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação 
popular ou a outras formas de divulgação. (BRASIL, 2011, 
<https://www.planalto.gov.br>, grifo nosso).  

 

Ainda, tem-se que o SIC se caracteriza como um importante espaço instrutivo, 

no qual os cidadãos podem tirar suas dúvidas sobre os instrumentos que 

possibilitam o acesso à informação, além de apresentar-se como um importante 

mecanismo para o exercício da transparência passiva, eis que se prevê, também, o 

acesso pelo meio físico e pessoal (HEINEN, 2015, p. 151). 

O texto normativo da LAI traz em seu art. 11, a prerrogativa de acesso imediato 

à informação disponível. Como exceção à regra, estipulou-se um prazo para que as 

informações sejam fornecidas no caso de indisponibilidade do acesso instantâneo. O 

prazo elencado no parágrafo 1º do referido artigo (20 dias), bem como a 

possibilidade de prorrogação de que trata o parágrafo 2º (10 dias) devem, 

necessariamente, ater-se a duas providências, quais sejam, a motivação e 

fundamentação desta decisão e a respectiva notificação do solicitante acerca desta 

motivação (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

Outro ponto interessante do artigo em questão, diz respeito ao parágrafo 3º do 

referido artigo, o qual dispõe que o órgão ou entidade poderá oferecer meios para 

que o próprio cidadão possa obter a informação que necessitar, abrindo escopo para 

uma maior publicização das informações, conforme observa Heinen (2015, p. 173) 

ao enfatizar que:  

 

[...] o parágrafo 3º do art. 11 prevê que, sempre que possível, a informação 
deve estar acessível ao cidadão sem haver a necessidade de solicitação. 
Fixa-se, então, uma lógica interessante: a necessidade de se aumentar ao 
máximo a transparência ativa. E essa providência, quando for reforçada, 
diminui a transparência passiva, porque o cidadão não necessita solicitar os 
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dados de que tem interesse, podendo consulta-los diretamente. Caso a 
informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou 
outro meio de acesso universal, o órgão ou a entidade deverá orientar o 
requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a 
informação. 

 

Aliás, digno de nota, é o conceito das expressões transparência ativa e 

transparência passiva, uma vez que a primeira refere-se à divulgação de dados por 

iniciativa do próprio Poder Público, independentemente de solicitações, utilizando-

se, principalmente, dos meios eletrônicos (como por exemplo, os Portais da 

Transparência), enquanto a segunda relaciona-se a disponibilização de informações 

públicas pelo próprio ente estatal em atendimento a requerimento do cidadão, seja 

por meio do SIC físico do órgão ou pelo e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão) (ACESSO À INFORMAÇÃO, 2018, 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/>).  

Assim, raciocina-se que quanto mais informações forem depositadas junto ao 

sítio eletrônico do ente estatal, aumenta-se, consequentemente, a transparência 

ativa e, consequentemente, diminui a transparência passiva, eis que o cidadão já 

terá a sua disposição às informações que pugnar necessárias. 

Consoante amplamente elucidado no capítulo anterior, as informações detidas 

sob a guarda do ente estatal são públicas, devendo o cidadão possuir amplo acesso 

a estas. Contudo, a própria Constituição Federal faz ressalva às informações “cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado” (BRASIL, 1988, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

Neste diapasão, mister salientar que a LAI, de igual forma, prevê como 

exceção à regra de acesso os dados pessoais, eis que as informações pessoais não 

são públicas e que o mecanismo adequado para sua concessão é o habeas data 

(art. 5º, LXXII, CF/88); bem como as informações classificadas como sigilosas16, ou 

                                                 
16 O capítulo IV da LAI dispõe nos artigos. 23 e 24 as restrições de acesso à informação, sendo que o 
primeiro justifica detalhadamente quais informações são passíveis de classificação, elencando em 
seus incisos as hipóteses de risco decorrente da sua divulgação e o segundo traz a classificação das 
informações, que serão determinadas de acordo com a imprescindibilidade à segurança nacional, 
bem como os respectivos prazos de restrição. Cita-se, em se tratando de sigilo, as informações cujo 
possa pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; prejudicar 
ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham 
sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; pôr em risco a 
vida, a segurança ou a saúde da população; oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 
econômica ou monetária do País; prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das 
Forças Armadas; prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 
tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 
pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 
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seja, aquelas informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da 

sociedade ou do Estado, de forma que embora sejam públicas, o acesso a estas 

informações deve ser restringido durante determinado período, o qual será 

determinado pela autoridade competente, que deve realizar a classificação de risco 

(ACESSO À INFORMAÇÃO, 2018, <http://www.acessoainformacao.gov.br/>). 

Com relação às informações de natureza pessoal, protegidas pelo art. 31, 

identifica-se que estas terão seu acesso restrito independente de classificação de 

risco, uma vez que referem-se à intimidade, vida privada, honra e imagem do sujeito 

(BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>), de maneira que “a preocupação do 

legislador em fazer essa ressalva visa justamente a preservar os efeitos deletérios 

de uma publicidade negativa, ou seja, que possa vir a causar um prejuízo a 

determinado(s) sujeito(s)” (HEINEN, 2015, p. 257). Verifica-se, desta forma, que o 

dispositivo em questão visa salvaguardar as informações ligadas a identidade 

pessoal do cidadão para que este não se prejudique, perante à sociedade, por conta 

de informações incompletas e/ou imprecisas. 

No entanto, restrição a divulgação das referidas informações não se dá de 

forma absoluta, podendo-as terem autorizada sua divulgação diante de previsão 

legal ou consentimento expresso da pessoa a que se atribui, consoante inciso II, § 

1º, do art. 31. O parágrafo 3º do mesmo artigo prevê uma série de exceções 

minimamente razoáveis ao sigilo disposto no caput, conforme verifica-se: 

 

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  
[...] 
§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando 
as informações forem necessárias:  
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou 
legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o 
tratamento médico;  
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 
público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a 
que as informações se referirem;  
III - ao cumprimento de ordem judicial;  
IV - à defesa de direitos humanos; ou  
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  
[...] (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

 

                                                                                                                                                         
familiares; ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações (BRASIL, 2011, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
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Há de se considerar, ainda, a aparente colisão de direitos fundamentais no que 

tange a divulgação nominal dos servidores públicos e suas respectivas 

remunerações em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública. Percebe-se, 

inicialmente, que tal divulgação guarda estreita relação com o direito fundamental à 

intimidade e à vida privada do cidadão (art. 5º, inciso X, CF17), opondo-se, desta 

forma, ao direito de acesso à informação. Entretanto, tal percepção não deve 

prosperar, uma vez que a divulgação ora em alusão diz respeito a informações de 

interesse coletivo e geral, tornando-se “coisa pública”, vindo a pertencer, 

consequentemente, ao povo, não mais se falando em intimidade e vida privada, 

tampouco em colisão de direitos fundamentais (BRASIL, 2015 

<http://www.stf.jus.br>).  

Nesse caminho, há o entendimento do Supremo Tribunal Federal que 

reconheceu a que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, 

tombada como Tema 483, por meio do Agravo em Recurso Extraordinário nº 

652.777, julgado em 23/04/2015, com relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixando a 

tese de que “é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela 

Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos 

correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”, conforme ementa: 

 

CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO 
PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E 
DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 
1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela 
Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos 
correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. (BRASIL, 2015 <http://www.stf.jus.br>).  

 

O referido acórdão pondera que a “divulgação dos valores não viola a 

intimidade, a vida privada, uma vez que já são públicos”, entendendo que ocorre 

verdadeira mitigação da proteção à vida privada do agente público, bem como que 

este não pode pretender gozar da mesma privacidade do cidadão comum, eis que 

como é sabido, o princípio básico da Administração Pública é a publicidade, 

                                                 
17 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (BRASIL, 1988, 
<https://www.planalto.gov.br>). 
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ressaltando que “entre o interesse individual e o coletivo, o público, prevalece o 

coletivo” (BRASIL, <http://www.stf.jus.br>). 

 Observa-se, neste sentido, conforme evidenciado no capítulo anterior, que a 

publicidade dos atos praticados pela Administração Pública é requisito essencial 

para este seja válido e eficaz, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição 

Federal, de forma que a divulgação dos subsídios e remunerações dos servidores 

públicos nada mais é do que o próprio desdobramento do referido artigo, em perfeita 

consonância com a Carta Magna, bem como com a legislação infraconstitucional 

concernente ao assunto, promulgada no mesmo sentido.  

Com o escopo primordial de fazer-se cumprir todas as premissas 

constitucionais reguladas pela LAI, o legislador dispôs em seu capítulo V as 

responsabilidades quando da caracterização de determinadas condutas, de forma 

que o art. 32 tipificou em seus incisos aquelas praticadas pelos agentes públicos ou 

militares, conforme segue: 

 

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 
agente público ou militar:  
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob 
sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício 
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à 
informação;  
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido 
à informação sigilosa ou informação pessoal;  
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 
para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação 
sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 
possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.  
§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:  
I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, 
transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles 
estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou 
contravenção penal; ou  
II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no 
mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.  
§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público 
responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto 
nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 
1992. (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 
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A leitura do artigo em comento dá conta de que em ocorrendo as condutas ali 

constituídas os agentes estarão sujeitos a penalidades, que além das eventuais 

tipificações pela prática de crime, contravenção penal ou improbidade administrativa, 

pode-se citar a sanção mínima de suspensão ou transgressão, conforme a 

respectiva categoria do agente (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

Assevera-se, no entanto, que ao mencionar a Lei nº 8.112/90 – Lei dos 

Servidores Públicos Federais em seu parágrafo 1º, inciso II, traz-se a percepção de 

que o rol elencado nos incisos do caput diz respeito apenas aos agentes públicos 

federais, silenciando-se no que diz respeito aos servidores estaduais, distritais e 

municipais, deixando a cargo de cada órgão ou entidade a elaboração de legislação 

neste sentido (BRASIL, 1990, <https://www.planalto.gov.br>). 

Percebe-se claramente o intuito do legislador em conferir maior segurança à 

fiel aplicação da LAI, notadamente no que diz respeito a incumbir maior 

responsabilidade (e punição, diga-se) ao servidor quando do manejo da informação 

pública, visto que esta deve ser tratada com seriedade, sensatez e, principalmente, 

em conformidade com os princípios norteadores do direito administrativo. 

Ademais, Heinen (2015, p. 270) entende que: 

 

[...] a dimensão ética da transparência gera uma base conceitual ao 
dispositivo em pauta, porque impõe o dever de os agentes sociais terem 
fidelidade para com o interesse público, desacostumado a atitudes 
distanciadas da legalidade.  

 

Com relação àqueles – pessoas físicas ou entidades privadas – que a LAI 

incide por conta da relação direta ou indireta com o Poder Público, explanada 

quando do estudo do art. 2º, também é prevista determinada sanção quando do 

descumprimento das disposições trazidas pela referida lei. 

Assim, o art. 33 disciplina que aquele que deixar de observar o disposto na LAI 

estará sujeito às sanções de advertência, multa, rescisão do vínculo com o Poder 

Público, suspensão temporária de licitar e/ou contratar com a Administração Pública 

por até dois anos, bem como a declaração de inidoneidade para fins de licitação e 

contratação; contudo, tais sanções foram reguladas nos parágrafos seguintes: 

  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de 
observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:  
[...] 
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§ 1o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.  
§ 2o  A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o 
interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
IV.  
§ 3o  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva 
da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista. (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 

 

Ante o contexto trazido nos parágrafos citados acima, têm-se que as 

penalidades devem ser aplicadas individualmente, com ressalva apenas da pena de 

multa, a qual pode ser executada em conjunto com as demais.  

Pondera-se, ainda, a falta de fixação quanto à um rito processual a ser 

exercido quando da ocorrência das infrações constituídas no art. 32. Heinen (2015, 

p. 277) propõe que: 

 

[...] diante desta omissão, sugere-se a aplicação, por analogia e de forma 
subsidiária, no âmbito federal, da Lei nº 9.784/99 – Lei do Processo 
Administrativo Federal, na linha do que justamente dispõe a própria LAI, em 
seu art. 2018. No âmbito das demais entidades federadas, deve ser aplicado, 
por analogia, o disposto nas respectivas leis do processo administrativo que 
vigem em cada âmbito interno.  

 

Por derradeiro, o art. 40 da LAI estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias após 

a entrada em vigor da lei em apreço, para que cada órgão e entidade da 

Administração Pública Federal designe servidor competente para, dentre outras 

atribuições, assegurar os eficientes e adequados meios para a instalação dos 

serviços de acesso à informação regulados pela LAI (BRASIL, 2011, 

<https://www.planalto.gov.br>). Veja-se que tal artigo deixa perceptível a 

preocupação do legislador em efetivar, em prazo razoável, as premissas trazidas 

pela referida lei. 

Inobstante tal inquietação, deve-se refletir acerca da estipulação do referido 

prazo, bem como da tipificação das condutas que ensejam a responsabilidade do 

servidor público, exploradas quando da análise do art. 32, vigorar apenas para a 

Administração Pública Federal direta ou indireta, uma vez que os artigos em 

evidência não fazem menção expressa aos entes e órgãos municipais, distritais e 

                                                 
18 Art. 20.  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao 
procedimento de que trata este Capítulo. (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>). 
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estaduais. Tem-se que, por óbvio, na falta de legislação específica naqueles 

âmbitos, aplicar-se-á os dispositivos ora em pauta, uma vez que os artigos 1º e 2º 

reconhecem sua subordinação ao regime da LAI.   

Desta forma, estando o direito de acesso à informação precisamente regulado, 

elencando diversos critérios e fatores a serem observados quando da sua efetiva 

execução, verifica-se uma lenta, porém crescente judicialização da LAI, conforme se 

verificará no item subsequente.  

 

3.3 Judicialização da Lei nº 12.527/11 e o entendimento jurisprudencial 

 

 A regulamentação do direito de acesso à informação, por intermédio da LAI, 

trouxe uma perspectiva distinta para o julgamento dos casos de afronta ao referido 

direito, uma vez que, como pode-se observar no item anterior, a Lei nº 12.527/11 

tratou de trazer os procedimentos aplicáveis à concretização da transparência ativa, 

que se dá por meio da disponibilização espontânea, por parte do órgão ou entidade 

estatal, das informações de interesse geral ou coletivo, utilizando-se para tanto dos 

Portais de Transparência, instituídos pelo art. 9º da LAI; bem como da transparência 

passiva, que ocorre por meio da busca por informações por parte do cidadão à 

Administração Pública, por intermédio dos SICs, os quais detém a prerrogativa 

principal de orientar e auxiliar o cidadão quanto ao direito em apreço, de forma que 

tal serviço foi regulado pelo art. 8º da mesma lei (BRASIL, 2011, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

 Ademais, como ocorre em tantas outras áreas do direito, a regulamentação das 

premissas constitucionais por meio de uma lei infraconstitucional acaba por ensejar 

a verificação de irregularidades nos sistemas já existentes e que não tenham se 

adequado àquelas disposições, ou naqueles instituídos a partir da sua promulgação. 

 A este respeito, efetuou-se pesquisa junto aos sítios eletrônicos da rede 

mundial de computadores (internet) de dois órgãos recursais do Poder Judiciário 

(Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), 

com o fito de analisar a posição jurisprudencial dos ministros e desembargadores 

quando da aplicação da LAI nos casos concretos.  

 Partindo deste propósito, junto ao sítio eletrônico do órgão de cúpula do Poder 

Judiciário – Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/), quando pesquisado 
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“Lei nº 12.527/2011”, constatou-se a existência de apenas 01 (um) acordão 

publicado, o qual recebeu a seguinte ementa:  

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO A 
DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. 
INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A regra geral 
num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a 
documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se 
extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo 
único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º), bem como da Lei nº 
12.527/2011, art. 3º, I. 2. As verbas indenizatórias para exercício da 
atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de 
segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter 
sigiloso. 3. Ordem concedida. (BRASIL, 2015 <http://portal.stf.jus.br/>, grifo 
nosso).  

 

 O julgamento em apreço diz respeito a um Mandado de Segurança nº 28178, 

impetrado pela empresa jornalística Folha da Manhã S/A, contra ato abusivo do 

Diretor-Geral do Senado Federal, consistente no indeferimento do pedido de acesso 

aos comprovantes apresentados pelos Senadores da República, para fins de 

indenização, durante determinado período do ano de 2008. O acórdão julgado em 

04 de março de 2015, cuja relatoria pertenceu ao Ministro Roberto Barroso, por 

unanimidade e nos mesmos termos do voto do Relator, concedeu a segurança a fim 

de determinar à autoridade coatora o fornecimento das cópias dos documentos 

comprobatórios do uso da verba indenizatória dos Senadores da República 

referentes ao período compreendido entre setembro a dezembro do ano de 2008. 

Para tanto, os Ministros invocaram não só a legalidade do pedido do impetrante, 

como também justificaram a obrigatoriedade do Presidente do Senado Federal em 

fornecer as informações solicitadas, com forte nas premissas constitucionais, na Lei 

nº 12.527/11 e nos princípios norteadores da boa Administração Pública (BRASIL, 

2015, <http://portal.stf.jus.br/>). 

 Cumpre salientar que a defesa do caso em tela alegou que os documentos 

requeridos seriam revestidos de caráter sigiloso por questões de segurança, 

aduzindo ainda, a necessidade de resguardo à vida privada e à intimidade dos 

parlamentares. Contudo, conforme demonstrado anteriormente, quando do estudo 

dos desdobramentos intrínsecos da LAI, tais alegações não condizem com a 

realidade fática, eis que o órgão detentor da informação tem o dever de 

disponibilizá-la, seja por conta da sua subordinação à lei em comento, seja por 

tratar-se de matéria que versa sobre a destinação da verba pública. Percebe-se que 
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a informação requerida não só é pública, pertencente ao povo, não possuindo 

qualquer caráter sigiloso, como deveria estar disponibilizada em sítio eletrônico 

específico do respectivo órgão, atendendo, desta forma, à concretização da 

transparência ativa. Quanto ao resguardo da vida privada e da intimidade dos 

parlamentares, gize-se o dever dos mesmos na publicidade de seus atos e na 

prestação de contas para com os administrados, não cabendo falar-se em proteção 

de uma informação que já pública.  

 Como é de se esperar, o julgamento da Corte máxima do Poder Judiciário 

brasileiro se deu em estrita consonância aos artigos constitucionais que regem a 

matéria, bem como à Lei de Acesso à informação, haja vista que esta dispõe de 

forma expressa quais os tipos de informações que gozam de sigilo, suscitando em 

suas explanações os princípios da publicidade e da transparência, os quais ocupam 

vital importância no ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito. 

 Para a expressão “Lei de Acesso à Informação”, utilizando-se de um dos 

recursos de filtro do próprio site, “prox”, verificou-se a existência de 05 (cinco) 

processos julgados19 em que abordou-se a temática em tela, sendo que todos eles 

seguiram a exata linha de raciocínio do acórdão comentado acima, no sentido de  

julgar procedente a obrigação dos órgãos e entidades públicas em disponibilizar 

informações que detenham cunho coletivo e geral, visando sempre uma maior 

participação popular na Administração Pública. 

 Por fim, a pesquisa realizada com a expressão “Lei nº 12.527/11”, não surtiu 

resultados, de forma que não foi encontrado nenhum documento contendo tal 

expressão.  

 Já em âmbito estadual, realizadas buscas junto ao sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul (http://www.tjrs.jus.br/site/), logrou-se êxito na 

obtenção de 21 (vinte e um) resultados20 para a expressão “Lei nº 12.527/2011”, 

                                                 
19 Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 917690; Embargos de Declaração na Ação Cível 
Originária nº 2143; Recurso Extraordinário nº 67370; Agravo Regimental na Ação Ordinária nº 1874; 
Mandado de Segurança nº 28178 (BRASIL, <http://www.tjrs.jus.br/site/>). 
20 Apelação Cível nº 70067901280; Apelação e Reexame Necessário nº 70075698639; Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 70074203860; Recurso Inominado nº 71006792360; Apelação Cível nº 
70064896954; Reexame Necessário nº 70071181283; Apelação Cível nº 70070635024; Recurso 
Inominado nº 71005724695; Apelação e Reexame Necessário nº 70068171859; Apelação Cível nº 
70069375608; Recurso Inominado nº 71005494901; Apelação Cível nº 70063073795; Apelação Cível 
nº 70057335028; Mandado de Segurança nº 70054415872; Agravo de Instrumento nº 70054857677; 
Mandado de Segurança nº 70055392989; Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70052729530; 
Apelação Cível nº 70054447677; Agravo Regimental nº 70054638598; Agravo de Instrumento nº 
70050023886; Apelação Cível nº 70051937373 (BRASIL, <http://www.tjrs.jus.br/site/>). 



    42 

 

dentre os quais verifica-se a existência de 04 (quatro) acórdãos versando sobre a 

não divulgação de informações de interesse geral quando das etapas de concurso 

público, 10 (dez) acórdãos tratando a respeito da divulgação nominal da 

remuneração dos servidores públicos junto à sítio eletrônico do órgão ou entidade, 

02 (dois) acórdãos julgando a disponibilização indevida de dados pessoais a 

terceiros, 03 (três) acórdãos determinando a efetiva disponibilização das 

informações requeridas pelo Poder Legislativo municipal ao chefe do Executivo e 02 

(dois) acórdãos que abordam especificamente a aplicabilidade dos Portais de 

Transparência no âmbito municipal, sendo que estes últimos merecem determinada 

atenção, uma vez que retratam a falta de fomento da transparência ativa por aquelas 

Municipalidades. 

 O primeiro decisium a ser analisado diz respeito à apelação proposta pelo 

Município de Arroio Grande, visando a manutenção da sentença do Juízo a quo 

quando do julgamento procedente da Ação Civil Pública movida pelo Ministério 

Público, com vistas a condená-lo à obrigação de fazer, consistente na manutenção 

do site municipal, de forma atualizada, das informações previstas na Lei de Acesso à 

Informação, cuja a ementa dispôs:   

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 12.527/2011. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL 
DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA. CABIMENTO. EVIDENCIADA A INÉRCIA DO 
MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE. Em que pese a publicação da Lei 
Municipal nº 2.639/2012, no sentido da regulamentação da matéria, 
evidenciada a inércia do município de Arroio Grande, no sentido da 
disponibilização integral das informações públicas - licitações, contratos, 
convênios celebrados, informações sobre o quadro de pessoal, planos de 
carreira e estruturas remuneratórias e demais gastos públicos -, tampouco a 
atualização respectiva. Arts. 5º, 7º, IV, e 8º, da Lei nº 12.527/2011. Negado 
seguimento ao recurso. (BRASIL, 2018, <http://www.tjrs.jus.br/site/>, grifo 
nosso).  

 

 O julgamento em tela (Apelação Cível nº 70067901280) teve decisão 

monocrática proferida pelo Desembargador Eduardo Delgado, o qual manteve a 

sentença proferida em primeiro grau, colacionou jurisprudência no mesmo sentido e 

exarou o entendimento de que é obrigação expressa do Poder Executivo municipal 

em disponibilizar informações atualizadas e completas aos cidadãos, competindo a 

ele realizar a alimentação contínua e o gerenciamento eficaz do Portal de 

Transparência Municipal, efetivando o fiel cumprimento à Lei nº 12.527/2011, o que, 
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até então, mesmo após a regulamentação do direito de acesso por intermédio da 

referida lei, vinha sendo descumprindo – e banalizado, diga-se – pelo Município em 

questão, que embora já possuísse sítio eletrônico específico para a divulgação das 

informações, a fazia de forma incompleta e desatualizada, o que ensejou a 

instauração de Inquérito Civil e posterior Ação Civil Pública, por parte do Órgão 

Ministerial (BRASIL, 2018, <http://www.tjrs.jus.br/site/>). 

 O segundo decisium trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

70074203860, proposta pelo Prefeito de Santa Cruz do Sul, em face da Lei 

Municipal nº 7.739/2017, que dispunha sobre a divulgação da lista de espera para 

vagas nas Escolas de Educação infantil do Município, sob a alegação de afronta aos 

preceitos constitucionais que regem a competência legislativa, recebendo a seguinte 

ementa:  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 
7.739/2017, DE SANTA CRUZ DO SUL. 1. ATUALIZAÇÃO DE LISTA DE 
ESPERA PARA OBTENÇÃO DE VAGAS EM EMEI S (CRECHES 
MUNICIPAIS), COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE 
ADMINISTRADOS, E FIXAÇÃO DE PRESSUPOSTO E CRITÉRIO DE 
CLASSIFICAÇÃO DOS SOLICITANTES. MATÉRIA REFERENTE À 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CUJA INICIATIVA É PRIVATIVA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
2. IMPOSIÇÃO DE MERA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA. VÍCIO DE 
INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. 
DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. 
PARTICIPAÇÃO POPULAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XXXIII, 37, 
CAPUT, E §3º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 19, CAPUT, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
PRECEDENTES. 1. O Poder Legislativo de Santa Cruz do Sul desbordou 
de suas atribuições legais ao estabelecer obrigações que implicam aumento 
de despesas ao Poder Executivo local sem a respectiva dotação 
orçamentária, além de interferir diretamente na forma de atuação da 
Secretaria Municipal da Educação, sobretudo na gestão das vagas na rede 
pública municipal em ensino. A normativa inquinada está a dispor a respeito 
de matéria atinente à organização administrativa, a qual compete 
privativamente ao Chefe do Poder Executivo deliberar, por força do art. 61, 
§1º, II, "b", da CF, aplicável por simetria, com base no disposto no art. 82, II 
e VII, Constituição Estadual. Declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 
parágrafo único e 3º da Lei Municipal n.º 7.739/2017. 2. Longe de disciplinar 
a forma de prestação dos serviços públicos na área da educação ou 
imiscuir-se indevidamente nas atribuições dos cargos do quadro de pessoal 
e órgãos da municipalidade, as normas extraídas do art. 1º, caput, §§ 1º e 
2º da Lei n.º 7.739, do Município de Santa Cruz do Sul, dão concreção 
ao princípio da transparência, decorrência da própria idéia de Estado 
Democrático de Direito e, em especial, do contido nos arts. 5º, XXXIII 
(regulamentado pela Lei n.º 12.527/2011), 37, caput, e §3º, II, da 
Constituição Federal, reproduzido pelo art. 19, caput, da Constituição 
Estadual, tratando do direito fundamental à obtenção de informações 
de caráter público e da observância ao princípio da publicidade 
administrativa. Ao Poder Legislativo, a quem compete exercer o 
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controle externo dos atos dos demais Poderes, afigura-se 
completamente possível criar obrigações e exigir a implementação de 
medidas com a finalidade de tornar a atuação pública mais 
transparente e próxima do cidadão, aproximando-se da almejada 
participação popular na Administração Pública, atendendo ao disposto 
na norma do art. 37, §3º, II, da Carta Magna. Reconhecida a 
constitucionalidade do art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.739/2017. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (BRASIL, 2017, <http://www.tjrs.jus.br/site/>, 
grifo nosso).  

 

 O acórdão ora em comento, apreciado em 27 de novembro 2017, sob a 

relatoria da Desembargadora Marilene Bonzanini, julgou constitucional o art. 1º da 

Lei Municipal nº 7.739/2017, que impôs ao Município de Santa Cruz do Sul a 

obrigação em proceder na divulgação da lista de espera para as vagas em EMEI21, 

contendo o nome do requerente, o número de protocolo, data e hora da inscrição e 

unidade pretendida, disciplinando, ainda, a afixação da referida lista em local visível 

em todas as EMEI’s e a sua publicação no sítio eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal.  

 A decisão considerou a importância que a divulgação da lista de espera aos 

destinatários direto do serviço público em questão exerce quando da fiscalização 

dos serviços prestados pela Administração, conduzindo a um maior atendimento do 

interesse coletivo, concretizando-se a boa Administração Pública. Salientou que as 

normas extraídas do art. 1º daquela lei concretizam os princípios da transparência e 

da publicidade, disciplinados pelo art. 37, da Constituição Federal, bem como 

materializa o próprio Estado Democrático de Direito e ao conteúdo trazido no art. 5º, 

XXXIII, da Carta Magna, regulamentado posteriormente pela Lei nº 12.527/11 

(BRASIL, 2017, <http://www.tjrs.jus.br/site/>). 

 Por fim, ressaltou a possibilidade de a entidade legislativa municipal exigir a 

implementação de medidas acautelatórias com o fito de tonar a atuação do Poder 

Público mais transparente, aproximando-se do cidadão, de modo a 

consubstancializar a participação popular na Administração Pública (BRASIL, 2017, 

<http://www.tjrs.jus.br/site/>). 

 A pesquisa realizada com a expressão “Lei nº 12.527/11”, resultou em 20 

(vinte) processos julgados22 envolvendo a temática em tela, dentre os quais 07 

                                                 
21 Escola Municipal de Educação Infantil. 
22 Agravo de Instrumento nº 70078124591; Reexame Necessário nº 70078372604; Agravo de 
Instrumento nº 70075664011; Apelação Cível nº 70073476897; Agravo de Instrumento nº 
70076198803; Apelação e Reexame Necessário nº 70072061583; Reexame Necessário nº 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70078372604&num_processo=70078372604&codEmenta=7881848&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70075664011&num_processo=70075664011&codEmenta=7674378&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70073476897&num_processo=70073476897&codEmenta=7624613&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70076198803&num_processo=70076198803&codEmenta=7590361&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70072061583&num_processo=70072061583&codEmenta=7391407&temIntTeor=true
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(sete) acórdãos confirmaram a obrigatoriedade da Administração Pública no 

fornecimento de cópias de documentos relativos a contratos e processos 

administrativos pretéritos, 05 (cinco) acórdãos versando sobre a não divulgação de 

informações de interesse geral quando das etapas de concurso público, 06 (seis) 

acórdãos tratando a respeito da divulgação nominal da remuneração dos servidores 

públicos junto à sítio eletrônico do órgão ou entidade, 01 (um) acordão determinando 

a efetiva disponibilização das informações requeridas pelo Poder Legislativo 

municipal ao chefe do Executivo e 01 (um) acordão que retratou a falta de fomento 

de determinado Portal de Transparência. 

 A expressão “Lei de Acesso à Informação”, utilizando-se da ferramenta de filtro 

do próprio site, “com a expressão”, por sua vez, localizou-se mais 30 (trinta) 

acórdãos23, dentre os quais 19 (dezenove) acórdãos tratando a respeito da 

divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos junto à sítio eletrônico 

do órgão ou entidade,  01 (um) acórdão determinando a efetiva disponibilização das 

informações requeridas pelo Poder Legislativo municipal ao chefe do Executivo, 01 

(um) acórdão que retratou a falta de fomento de determinado Portal de 

Transparência, 04 (quatro) acórdãos confirmaram a obrigatoriedade da 

Administração Pública no fornecimento de cópias de documentos relativos a 

contratos e processos administrativos pretéritos, 01 (um) acórdão versando sobre a 

não divulgação de informações de interesse geral quando das etapas de concurso 

público, 03 (três) acórdãos apenas faziam referência a falta de previsão editalícia do 

conteúdo em tela em concurso público e, por fim, 01 (um) acórdão que brevemente 

                                                                                                                                                         
 70074017088; Apelação e Reexame Necessário nº 70073083826; Apelação Cível nº 70064896954; 
Apelação Cível nº 70064013444; Apelação Cível nº  70070095310; Mandado de Segurança nº 
70041028648; Reexame Necessário nº 70068769025; Reexame Necessário nº  70058780388; 
Apelação Cível nº  70055281315; Apelação Cível nº 70061036315; Mandado de Segurança nº 
 70054867064; Agravo de Instrumento nº 70049867625; Mandado de Segurança nº 70052264413; 
Mandado de Segurança nº 70050878909 (BRASIL, <http://www.tjrs.jus.br/site/>). 
23 Apelação Cível nº 70069263127; Recurso Inominado nº 71006792360; Apelação Cível nº 
70073083826; Apelação Cível nº 70064896954; Agravo de Instrumento nº 70072561814; Apelação 
Cível nº 70064013444; Recurso Inominado nº 71005409875; Recurso Inominado nº 71005724695; 
Recurso Inominado nº 71005378740; Mandado de Segurança nº  70041028648; Mandado de 
Segurança nº 70064706781; Apelação Cível nº 70068397884; Apelação Cível nº 70063073795; 
Recurso Inominado nº 71005494901; Agravo de Instrumento nº 70068215110; Agravo de Instrumento 
nº 70058805011; Embargos de Declaração nº 70057778813; Mandado de Segurança nº 
70054415872; Mandado de Segurança nº 70054509195; Agravo de Instrumento nº 70054857677; 
Mandado de Segurança nº 70055392989; Mandado de Segurança nº 70054867064; Agravo Interno 
nº  70054821426; Embargos de Declaração nº 70055452023; Apelação Cível nº  70054447677; 
Agravo Regimental nº 70054638598; Agravo de Instrumento nº 70050023886; Embargos de 
Declaração nº 70053894101; Mandado de Segurança nº 70052264413; Mandado de Segurança nº 
70050878909 (BRASIL, <http://www.tjrs.jus.br/site/>).   

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70074017088&num_processo=70074017088&codEmenta=7378080&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70073083826&num_processo=70073083826&codEmenta=7263313&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70064896954&num_processo=70064896954&codEmenta=7258521&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70064013444&num_processo=70064013444&codEmenta=7177891&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70070095310&num_processo=70070095310&codEmenta=7022501&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70041028648&num_processo=70041028648&codEmenta=6770025&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70068769025&num_processo=70068769025&codEmenta=6757541&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70058780388&num_processo=70058780388&codEmenta=6481103&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70055281315&num_processo=70055281315&codEmenta=5932674&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70061036315&num_processo=70061036315&codEmenta=5894148&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70054867064&num_processo=70054867064&codEmenta=5403149&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70049867625&num_processo=70049867625&codEmenta=5150137&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70052264413&num_processo=70052264413&codEmenta=5153251&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70050878909&num_processo=70050878909&codEmenta=5019201&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70069263127&num_processo=70069263127&codEmenta=7392694&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=71006792360&num_processo=71006792360&codEmenta=7355411&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70073083826&num_processo=70073083826&codEmenta=7263313&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70064896954&num_processo=70064896954&codEmenta=7258521&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70072561814&num_processo=70072561814&codEmenta=7190006&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70064013444&num_processo=70064013444&codEmenta=7177891&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=71005409875&num_processo=71005409875&codEmenta=6845891&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=71005724695&num_processo=71005724695&codEmenta=6849542&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=71005378740&num_processo=71005378740&codEmenta=6785147&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70041028648&num_processo=70041028648&codEmenta=6770025&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70064706781&num_processo=70064706781&codEmenta=6696394&temIntTeor=true
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citou que é possível encontrar os contratos sociais das empresas disponíveis nas 

Juntas Comerciais, ante o disposto na LAI.  

 Desta forma, pode-se verificar, mais uma vez, que o órgão recursal estadual 

utilizou-se da mesma linha de raciocínio e decisão dos julgados comentados 

anteriormente, sempre no intuito de fiel aplicar os dispositivos constitucionais que 

regem a matéria e a Lei nº 12.527/2011, fundamentado suas decisões nos princípios 

da transparência administrativa, publicidade e participação popular, de forma a 

garantir a fiel aplicação do direito fundamental à informação pública aos casos 

judicializados, não se verificando, em nenhum dos casos analisados, o 

desconhecimento do direito de acesso à informação por parte dos julgadores. 

 Sendo assim, constando-se que há, quando da judicialização da LAI, o pleno 

reconhecimento do direito fundamental de acesso à informação aos cidadãos 

brasileiros pelos Ministros e Desembargadores dos principais órgãos recursais do 

País, passa-se a análise dos mecanismos disponibilizados pela Administração 

Pública para garantir a execução deste direito.  



    47 

 

4 DA OPERACIONALIDADE DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA E DOS    

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

 

A criação dos Portais de Transparência e dos Serviços de Informação aos 

Cidadão (SIC) foi reflexo direto da busca estatal em garantir, efetivamente, o direito 

fundamental de acesso à informação e maior transparência à Administração Pública. 

Como será visualizado de forma mais aprofundada no decorrer do presente capítulo, 

a instituição de ambos os serviços se deu de forma distinta, eis que o primeiro é a 

corporificação da transparência ativa, regulado pelo art. 8º da Lei nº 12.527/11 e, 

posteriormente, pelo Decreto nº 7.724/12, enquanto o segundo materializa a 

transparência passiva, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 12.527/11. A 

problemática enfrentada, entretanto, diz respeito à operacionalidade dos serviços, 

pois, conforme já deslindado, em que pese a legislação alusiva aos serviços ora em 

pauta venha com o forte intuito de garantir o acesso à informação pública aos 

cidadãos brasileiros, sua aplicabilidade pode se mostrar um tanto quanto 

comprometida. 

 Com efeito, a fim de averiguar a execução do Portal de Transparência e do 

Serviço de Informação ao Cidadão, ambos os sistemas – em âmbito Federal e 

Municipal – serão analisados, com o intuito de constatar se sua atuação se dá sob a 

égide da LAI. 

 

4.1 O Portal da Transparência do Governo Federal 

 

 O Portal da Transparência do Governo Federal consistente em um site de livre 

acesso aos cidadãos, tendo sido lançado no ano de 2004 

(<http://www.portaltransparencia.gov.br/>) pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União, com o intuito de fomentar a participação pública e 

viabilizar o acesso do cidadão às informações acerca da utilização das verbas 

públicas (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, <http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

 No intento de atender o cidadão de forma mais eficiente quando da realização 

da fiscalização relativa à utilização dos recursos públicos, o site em questão foi 

submetido, recentemente, a uma mudança significativa no que tange às formas de 

apresentação e disponibilidade dos dados, mecanismos de buscas, usabilidade, 

recursos gráficos, interação com as redes socais e disponibilidade de dados abertos. 
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Tal reestruturação teve iniciativa da Controladoria Geral da União - CGU, sob a 

expectativa de tornar o site mais interativo ao cidadão, além de mais adequado às 

plataformas digitais atualmente disponíveis (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

 O site traz um compilado de dados oriundos de diversas fontes, onde os órgãos 

detentores das informações as encaminham para a Controladoria-Geral da União 

que, por sua vez, realiza a alimentação do portal. Ressalta-se que tais fontes são as 

que formam os sistemas estruturadores do Governo Federal, utilizados para a sua 

gestão financeira e administrativa – cita-se, nesse sentido, o Sistema Integrado de 

Administração Financeira e o Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos, que possuem sites de acesso privado – disponibilizando as informações 

relativas as suas atividades em um único local, de forma aberta, organizada e 

detalhada, permitindo que o cidadão navegue livremente por suas páginas, 

utilizando as informações ali contidas da forma que melhor lhe convier (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, <http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

 Na página inicial do Portal da Transparência, é perceptível a disponibilização, 

de pronto, das informações referentes ao orçamento da despesa pública no corrente 

ano, bem como o valor total de pagamentos já realizados. Tais informações 

localizam-se ao lado da aba “Conheça o Panorama do Governo Federal”, que traz 

uma visão geral das informações disponibilizadas no portal ora em pauta, ou seja, da 

atuação do Governo Federal, por meio da apresentação de gráficos extremamente 

amplos, os quais introduzem os valores já utilizados no corrente ano e os que ainda 

pendem de destinação, de acordo com cada seguimento da Administração Pública, 

sem maiores especificações (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 

 Já na barra de acesso localizada na parte superior da página inicial, verifica-se 

a disponibilização de links que prometem melhor conduzir o cidadão quando da 

navegação junto ao portal. Logo, ao adentrar na aba “Órgão”, localizar-se-á 

informações relativas às despesas, receitas e seus servidores; em “Painéis”, verifica-

se a exposição de forma gráfica, a qual apresenta uma visão geral sobre o tema ali 

escolhido; em “Consultas detalhadas” o portal permite a navegação dos usuários por 

meio de tabelas interativas, as quais possibilitam, ainda, a criação de gráficos de 

acordo com a informação desejada; na aba “Rede de transparência”, verifica-se um 

conjunto de links úteis, contendo informações acerca de projetos e ações relevantes 



    49 

 

para o controle social, mas que não estão publicadas no portal, os quais 

redirecionam o cidadão ao site específico que detém tais informações (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA, <http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 

Visualiza-se a possibilidade da realização de pesquisas por meio da ferramenta 

“busca”, onde é inserido palavras-chave acerca da informação que o cidadão 

necessita. Quando do resultado, é possível, ainda, utilizar-se dos filtros disponíveis, 

localizados no lado direito da página, os quais buscam viabilizar uma localização 

mais ágil das informações pretendidas; contudo, nem sempre mostra-se possível a 

localização de um dado concreto, eis que a ferramenta em comento disponibiliza 

uma listagem com todas as páginas virtuais ligadas ao Governo Federal que 

contenham aquela expressão (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 

Com o propósito de auxiliar o cidadão quando sua busca é específica por 

determinada localidade, o portal apresenta um mapa do país logo na sua página 

inicial, o qual, ao clicar na região ou estado desejado, apresenta apenas os dados 

relativos à verba pública daquele determinado local, exibidos, incialmente, de forma 

gráfica (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, <http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 

Ainda, na página inicial do portal, observa-se a aba “acesso rápido”, a qual 

possui links que direcionam o usuário diretamente para a página que conterá as 

informações ali brevemente elencadas, como, por exemplo, documentos diários de 

execução da despesa pública, sua execução mensal, consulta de pessoa jurídica e 

física. Ressalta-se que quando do acesso a tais informações, estas serão 

apresentadas na forma de tabela, podendo-se, a partir dali, utilizar os referidos 

“filtros” para melhor visualizar as informações (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 

Dentre as demais ferramentas que mostram-se oportunas ao manuseio do 

cidadão, observa-se a ferramenta consistente em um ponto de interrogação, 

localizada na barra lateral de qualquer página que vier a ser acessada dentro do 

portal, a qual permite inserção de determinada palavra-chave, ou até mesmo a 

formulação de questionamentos referente ao conteúdo lá visualizado, localizando a 

resposta dentro do próprio contexto em que o cidadão se encontra dentro do site, 

mostrando-se útil também quando da verificação de um termo desconhecido, eis que 

conta com um farto glossário (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>). 
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A fim de acompanhar as políticas públicas aplicadas pelo Governo Federal e 

averiguar os valores despendidos por este no que condiz à saúde pública, utilizou-se 

a ferramenta “busca” disponível no portal, inserindo-se apenas a expressão “saúde” 

e verificou-se a existência de 2.430.738 resultados, sendo que o primeiro deles era o 

link “Áreas de atuação (Funções) do Governo – SAÚDE”, o qual direciona o usuário 

para uma nova página que, por sua vez, traz um apanhado geral  e em forma gráfica 

dos investimentos na área da saúde no período que deve ser informado pelo usuário 

– citando-se, neste sentido, informações como visão geral da distribuição por 

subárea, despesas por subáreas, programas orçamentários que executam despesa 

na área de saúde, órgãos que mais aplicam recursos na área de saúde e maiores 

favorecidos, distribuição das despesas com saúde por localidade e evolução 

histórica da execução das despesas na área de atuação de saúde, dentre outros 

dados pertinentes (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

Ressalta-se, outrossim, que optou-se por realizar a pesquisa acerca dos 

valores empregados pela Administração Pública na saúde pois o mesmo tema será 

objeto de indagação quando da análise do e-SIC do Município de Santa Cruz do Sul.  

Durante a pesquisa em tela, chama-se a atenção o gráfico apresentado relativo 

aos “maiores favorecidos” no que condiz à aplicação dos recursos na área da saúde, 

por elencar o Banco do Brasil S.A como sendo o 6º maior favorecido, com a 

aplicação de recursos na totalidade de R$ 1.809.019.799,47 (um bilhão, oitocentos e 

nove milhões, dezenove mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete 

centavos), de uma totalidade de R$ 102, 71 bilhões de reais despesas executadas 

na área da saúde naquele ano, o qual possuía um orçamento de R$ 120,36 bilhões, 

consoante observa-se na imagem em anexo (ANEXO A) (PORTAL DA 

TRANPARÊNCIA, <http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

Por tal motivo, a fim de verificar no que consistiu tais repasses e utilizando-se 

dos recursos disponíveis no site, adentrou-se na aba “detalhar execução de 

despesas por área de atuação”, localizada na parte superior direita do aludido 

gráfico, a qual redirecionou para outra página, onde continha informações acerca do 

“mês/ano”, “área de atuação”, “subfunção”, “valor empenhado”, “valor liquidado”, 

“valor pago” e “valor restos a pagar pagos”, não localizando-se, de pronto, a 

informação pretendida, consoante documento em anexo (ANEXO B) (PORTAL DA 

TRANPARÊNCIA,<http://www.portaltransparencia.gov.br>). 
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 Numa derradeira tentativa de localizar informações relativas ao porquê de o 

Banco do Brasil S.A ter sido, no ano de 2017, a 6ª entidade mais favorecida com a 

aplicação dos recursos financeiros destinados à saúde, sob o escopo da informação 

contida na mesma página, no sentido que o Ministério da Saúde foi o órgão que 

mais aplicou recursos naquele ano, os quais perfizeram a totalidade de R$ 

93.116.989.539,96 (noventa e três bilhões, cento e onze milhões, novecentos e 

oitenta e nove reis e noventa e seis centavos), efetuou-se pesquisa por meio da 

ferramenta “busca” a fim de verificar as informações condizentes com o referido 

órgão; contudo, a investigação restou inexitosa, uma vez que não localizou-se, 

naquele ano, quaisquer informações dando conta de repasses oriundas do Ministério 

da Saúde destinados ao Banco do Brasil S.A (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br>). 

 Conforme demonstrado, o mecanismo desenvolvido pela Controladoria Geral 

da União, o Portal da Transparência, conta com inúmeras ferramentas que 

prometem auxiliar o cidadão quando da busca por informações, facilitando a 

pesquisa a ser realizada. A realidade, contudo, apresenta uma perspectiva diversa 

daquela “vendida” pelo Governo Federal, uma vez que as informações lá exibidas 

não são acessíveis ao homem médio, quiçá transparentes.  

De outra banda, a pesquisa em tela constatou que todas as informações 

trazidas por meio da transparência ativa, ou seja, por intermédio do Portal da 

Transparência, dizem respeito somente a dados financeiros e orçamentários do 

Poder Público, em atendimento ao disposto no art. 8º da LAI (BRASIL, 2011, 

<http://www2.planalto.gov.br/>). 

Por este motivo, fez-se necessário a instalação de outro mecanismo, em sítio 

eletrônico diverso, com o intuito de atender as demandas trazidas pela transparência 

passiva, elencada no art. 9º da LAI, respondendo e orientando o cidadão quanto às 

solicitações de informações dos mais diversos temas e áreas da Administração 

Pública (BRASIL, 2011, <http://www2.planalto.gov.br/>). 

 Com vistas à melhor entender no que consiste o Serviço de Informação ao 

Cidadão e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), bem 

como suas respectivas modalidades no âmbito federal, efetuou-se um estudo junto 

ao sítio eletrônico que abriga o referido sistema, conforme será explicitado a seguir. 
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4.2 O Serviço de Informação ao Cidadão do Governo Federal 

 

É através do Serviço de Informação ao Cidadão, instituído pela Lei nº 

12.527/2011, que todos os indivíduos podem concretizar seu direito constitucional de 

solicitar informações ao Poder Público, materializando desta forma, a transparência 

passiva dos entes estatais.  

Como já destacado, o Serviço de Informação ao Cidadão tem como função 

atender e orientar os cidadãos sobre os pedidos de informação, informar sobre a 

tramitação de documentos e requerimentos relativos ao acesso, receber e registrar 

os pedidos, bem como direcionar as respectivas respostas, consoante dispõe o art. 

9º da LAI.  

Assim, o sítio eletrônico do Governo Federal intitulado “Acesso à Informação” 

(http://www.acessoainformacao.gov.br/), surge como um instrumento esclarecedor 

ao cidadão no que tange ao acesso à informação em si, uma vez que apresenta uma 

série de ferramentas, artigos, guias e legislações, que tem como objetivo elementar 

o de melhor instruir o cidadão quando da busca por informações detidas pelo Poder 

Público, orientando-o quanto ao exercício do seu direito de acesso, concretizando 

principalmente a alínea “a”24 do artigo supra mencionado.   

O site em comento, que conta com uma grande quantia de ferramentas 

voltadas a auxiliar o cidadão a melhor compreender seu direito e a localizar a 

informação que necessita, conduzindo-o até o SIC propriamente dito, de forma que 

logo na página inicial pode-se observar a aba “faça seu pedido”, que redireciona o 

usuário até o aludido serviço, na sua modalidade online, intitulado “Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC (ACESSO À 

INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformacao.gov.br/>). 

Ademais, verifica-se no lado esquerdo da página inicial, diversas abas que 

direcionam o cidadão a determinados esclarecimentos, como por exemplo "Busca de 

Pedidos e Respostas da LAI”, a qual disponibiliza o dowload dos dados referentes 

aos pedidos realizados e suas respectivas respostas, com base na Lei de Acesso à 

                                                 
24 Art. 9º  O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local 
com condições apropriadas para:  
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;  
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e  
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras 
formas de divulgação (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>, grifo nosso). 
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Informação e cadastrados no e-SIC desde o ano de 2015 até o presente momento; a 

aba “Lista de SICs” traz a listagem completa dos  SICs cadastrados até maio do 

corrente ano, os quais perfazem a totalidade de 311, distribuídos em todo o âmbito 

nacional e são oriundos dos mais diversos órgãos e entidades ligados diretamente 

ao Governo Federal; a aba “Banco de Precedentes: CGU e CMRI” permite aos 

cidadãos que efetuem buscas relativas às decisões  de recursos apresentados sob o 

escopo da LAI ao Ministério da Transparência, Controladoria-Geral da União (CGU) 

e Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) (ACESSO À 

INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformacao.gov.br/>). 

Pode-se asseverar que as abas citadas, localizadas logo no início da página 

inicial do site em questão, apresentam-se como uma espécie de prestação de contas 

do Governo Federal para com o cidadão, no que diz respeito ao efetivo cumprimento 

do seu dever constitucional de realizar a divulgação das informações por ele detidas, 

uma vez que houve a preocupação do ente estatal em deixar de forma visível e de 

fácil acesso a publicização das medidas por ele adotados no sentido de fazer-se 

cumprir as premissas elencadas na Carta Magna. 

Outro ponto interessante do site é o menu “LAI para cidadãos”, também 

localizado em sua página inicial e que conta com links que se mostram de extrema 

valia ao cidadão pois, mais uma vez, tratam de sintetizar todo o arcabouço jurídico 

do direito de acesso, trazendo a explicação da legislação em uma linguagem clara e 

de fácil entendimento ao homem médio (ACESSO À INFORMAÇÃO, 

<http://www.acessoainformacao.gov.br>). 

Mister salientar as estatísticas trazidas pelo site no que diz respeito à 

quantidade de pedidos de informação realizados desde a instituição do serviço, que 

se deu em maio do ano de 2012 (início da vigência da LAI) até o presente momento 

os quais perfazem o número de 665.379 (seiscentos e sessenta e cinco mil, 

trezentos e setenta e nove), dos quais 660.391 (seiscentos e sessenta mil trezentos 

e noventa e um) foram efetivamente respondidos, levando a média de 16 

(dezesseis) dias para a resposta. Ainda, o site disponibiliza a ferramenta “relatórios 

estatísticos”, o qual apresenta ao cidadão de forma detalhada, por intermédio de 

tabelas anuais (disponibilizadas no formato de planilhas no Exel), dados a respeito 

dos pedidos e seus respectivos conteúdos, bem como informações gerais sobre os 

solicitantes (ACESSO À INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformacao.gov.br/>). 
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O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC 

(https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx?ReturnUrl=%2fsistema%2fprincipal.a

spx), por seu turno, é o portal por onde o cidadão protocola seus pedidos de 

informação, bem como realize o acompanhamento de seus protocolos, apresente 

recursos e reclamações. Para tanto, mostra-se cogente a realização de um cadastro 

junto ao site, onde deverá ser informado os dados pessoais do solicitante, como por 

exemplo, nome completo, nº do CPF, data de nascimento, endereço, escolaridade, 

profissão, dentre outros. A partir da realização do referido cadastro, gera-se um login 

e uma senha, que permite ao usuário o acesso ao acompanhamento de seu 

protocolo. 

Na mesma linha do site anterior, o e-SIC também apresenta os links “acesso à 

informação” e “relatório estatístico”, de forma que o primeiro contém uma breve 

explicação do que consiste a LAI e o segundo exibe ao usuários os relatórios 

estatísticos contendo, tanto em tabelas como em gráficos, dados a respeito dos 

pedidos e recursos realizados desde o início da vigência da LAI. Ainda, o e-SIC 

concede ao cidadão o “manual do usuário”, qual seja, um documento em PDF, que 

contém em torno de 30 páginas, que explicam detalhadamente sua usabilidade, 

como protocolar e acompanhar pedidos e recursos (SISTEMA ELETRÔNICO DO 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, <https://esic.cgu.gov.br>).   

Percebe-se que ambos os sítios eletrônicos – Acesso à Informação 

(<http://www.acessoainformacao.gov.br/>) e e-SIC (<https://esic.cgu.gov.br>) – 

operam em consonância, um atribuindo informações a respeito do acesso e do 

direito em si, enquanto o outro realiza sua efetiva execução, por meio do protocolo 

de pedidos e recursos.  

Ainda, cumpre salientar que os sites Acesso à Informação e e-SIC têm por 

objetivo principal a concretização da prerrogativa da transparência passiva, prevista 

no art. 9º da LAI,  uma vez que viabilizam o direito constitucional do cidadão a 

requerer ao órgão público todas e quaisquer informações que julgar necessárias, 

desde que estas não estejam protegidas pela prerrogativa de sigilo, elencada no art. 

23 da LAI ; o Portal da Transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br/>), por 

seu turno, operacionaliza a transparência ativa, prevista no art. 8º da LAI, dever este 

trazido à entidade ou órgão público inicialmente por intermédio da Constituição 

Federal, com o fito de disponibilizar, independente de requerimento, informações 
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referentes à verbas e recursos financeiros do Poder Público, que por sua natureza, 

pertencem ao povo, bem como sua respectiva aplicação.   

Assim, uma vez que já examinadas as ferramentas disponibilizadas pela 

Administração Pública para efetivar o direito de acesso à informação no âmbito do 

Governo Federal, passa-se à exploração desses mecanismos no Município de Santa 

Cruz do Sul.   

 

4.3 O acesso à informação no Município de Santa Cruz do Sul 

 

 Como fora visualizado no capítulo oportuno, toda a Administração Pública – 

direta e indireta – encontra-se subordinada ao disposto na LAI, de forma que mostra-

se relevante trazer a discussão em epígrafe e o estudo do direito de acesso ao 

âmbito municipal. Destarte, como forma de visualizar a aplicabilidade da 

disponibilização das informações no Município de Santa Cruz do Sul, de forma ativa 

e passiva, passa-se a análise dos mecanismos municipais quando do cumprimento 

dos preceitos elencados na Magna Carta e da legislação infraconstitucional.  

 

4.3.1 O Portal da Transparência em Santa Cruz do Sul 

 

 O efetivo acesso ao Portal da Transparência do Município de Santa Cruz do Sul 

se dá através do sítio eletrônico municipal (http://www.santacruz.rs.gov.br/home), no 

qual, junto ao menu localizado no lado direito da tela, encontra-se o link “Portal da 

Transparência”, o qual redirecionará o usuário para a respectiva página 

(http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/portal-da-transparencia).  

 O portal municipal, em sua página inicial, apresenta-se ao usuário como uma 

ferramenta que tem “a finalidade de promover, aprimorar e fortalecer as práticas de 

divulgação e o acesso à informação ao cidadão”, acrescentando, ainda, que “busca-

se, com o Portal, cada vez mais oportunizar o controle social, o que gera maior 

participação popular e, consequentemente, uma gestão pública mais eficiente”, 

conforme verifica-se no anexo (ANEXO C) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE 

SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

 No mesmo sentido, extrai-se da apresentação do portal ao cidadão, a ideia de 

que a instituição da ferramenta ora em apreço se deu como forma de atender à Lei 
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Complementar 131/200925, à Lei nº 12.527/11 – LAI e ao Decreto Municipal nº 

9.44526, de 08 de junho de 2015, o qual veio a regulamentar a LAI no âmbito 

municipal. 

 O referido Decreto conta com 26 artigos, os quais basicamente (re)descrevem 

todo o disposto na LAI, trazendo apenas algumas ressalvas quanto ao acesso à 

informação no âmbito municipal, citando-se, neste sentido o art. 3º estabeleceu o 

dever de fomento da transparência ativa junto ao Portal do Executivo Municipal, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, elencando em seus 

incisos quais informações e de que forma elas deveriam estar dispostas no Portal da 

Transparência, bem como o  art. 6º, que instituiu, efetivamente, o SIC e o e-SIC, e 

elencou de forma aprofundada às incumbências atreladas à fiel execução do 

serviço, de forma a melhor atender o cidadão; digno de nota, ainda, é o art. 16, o 

qual designa a Secretaria Municipal de Comunicação Social como o órgão 

responsável pela gestão e monitoramento do SIC e do e-SIC, incumbido a esta, em 

seu art. 20, o dever de desenvolver, em conjunto com a Secretaria da Administração, 

dentre outras atividades, intervenções junto ao cidadão com vistas a promover a 

abrangência municipal de fomento à cultura da transparência na Administração 

Pública e a conscientizar a população santacruzense no que diz respeito ao direto 

fundamental de acesso à informação (BRASIL, 2015, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Prosseguindo, a partir da página inicial do Portal da Transparência Municipal 

obtêm-se um breve panorama com as indicações de onde as informações podem 

ser localizadas dentro do referido site, conduzindo o cidadão até o menu localizado 

no lado direito da página, o qual apresenta o assunto da informação a ser buscada, 

dentre os quais tem-se “Audiência Pública”, “Registro de receitas”, “Registro de 

despesas”, “Relatórios da transparência da gestão fiscal”, “Acompanhamento de 

Projetos e Obras”, “Diárias”, “Recursos Humanos”, “Veículos”, “Imóveis”, “Contratos 

Celebrados”, “Informações sobre Licitações”, “Informações organizacionais”, 

“Registro de repasses ou transferências”, “Convênios/Instrumentos de Parceria”, 

                                                 
25 Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: “Acrescenta dispositivos à Lei Complementar  
no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (BRASIL, 2009, <https://www.planalto.gov.br>). 
26 Decreto nº 9.945, de 08 de junho de 2015: “Regulamenta o acesso às informações e a aplicação da 
Lei Federal nº 12.527/11, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Administração Municipal de 
Santa Cruz do Sul” (BRASIL, 2015, <http://www.santacruz.rs.gov.br>).   
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“Respostas a Perguntas Frequentes”, “LICITACON - Portal TCE-RS”, “Relatório 

Circunstanciado Gestão 2017”. Ressalta-se que a disposição destas informações, 

junto à página inicial do Portal atendem precipuamente ao disposto no art. 3º, §2 do 

Decreto Municipal nº 9.445/15 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ 

DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Em uma análise mais detalhada do Portal, junto ao menu descrito acima, 

adentrando em “Registros de Receitas” e, posteriormente em “Receitas”, ocorre o 

redirecionamento do cidadão para uma página eletrônica diversa, a qual apresenta 

uma ferramenta de pesquisa de dados relativos às receitas arrecadadas, contendo 

uma espécie de formulário a ser preenchido pelo cidadão, para possibilitar a 

localização das informações pretendidas de forma específica. Assim, tem-se como 

campo a ser preenchido o “exercício”, uma vez que deve constar, obrigatoriamente, 

o ano da informação buscada, seguido do respectivo “mês”; o “Nível da receita”, o 

qual apresenta opções de preenchimento automático do numeral 01 (um) ao 09 

(nove); a “Administração”, a qual também apresenta a possibilidade de 

preenchimento automático, contendo as opções “agência reguladora”, “Câmara 

Municipal”, “Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul” ou “todas”; o campo 

“Recurso”, por seu turno, elenca diversas opções a serem selecionadas no que diz 

respeito ao próprio recurso a ser analisado, os quais englobam aqueles oriundos de 

programas municipais, estaduais e federais; logo abaixo, o campo “Tipo de recurso” 

traz apenas as opções relativas à “educação”, “outras destinações – assistência 

social”, “outras destinações de recursos”, “próprio”, “RPPS”, “saúde” ou “todos”; por 

fim, o campo “Destinação”, apresenta como opção de preenchimento apenas “livre” 

ou “todas”, não possibilitando, também, o preenchimento manual com a destinação 

desejada (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>).    

Com o intuito de verificar a forma pela qual as informações são disponibilizadas 

ao cidadão, realizou-se pesquisa visando apurar as receitas arrecadadas pela 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, no mês de março de 2017. Para tanto, 

preencheu-se os demais campos necessários, como, por exemplo, “Nível da receita” 

com o numeral “5”, “Recurso” com a opção “todos”, “Tipo de Recurso” também com 

a opção “todos” e, da mesma forma, “Destinação” com a opção “todos” (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 
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O resultado (cerca de 187 registros) apresentou-se em uma espécie de quadro 

– pouco explicativo e confuso, diga-se – contendo informações com a descrição das 

receitas, sejam elas orçadas (R$ 454.572.944,98), atualizadas (R$ 454.572.959,97), 

arrecadadas no mês (R$ 30.877.556,84) e no respectivo exercício (R$ 

103.309.217,88) (ANEXO D) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO 

SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Localizada na barra superior da página onde as informações buscadas foram 

disponibilizadas, há a possibilidade de gerar-se uma planilha com as informações ali 

dispostas, sendo disponibilizado ao cidadão o dowload da planilha em formato Excel. 

Ainda, dispõe-se ao público a oportunidade de dowload de um documento em 

formato PDF com o balancete das informações que foram pesquisadas (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>).   

Ressalta-se, contudo, que o referido site não apresenta nenhum tipo de 

legenda ou glossário, seja quanto ao preenchimento dos dados para possibilitar a 

pesquisa, seja quanto as informações trazidas quando do seu resultado. Pode-se 

afirmar, portanto, que em caso de o cidadão desconhecer a informação solicitada 

quando do preenchimento dos dados da pesquisa ou quando do resultado em si, 

não detém a ferramenta necessária a fim de sanar tal indefinição, de forma que a 

busca por informações poderá restar prejudicada. 

Tem-se, nesse sentido, que o Portal da Transparência do Governo Federal é 

mais didático e explicativo do que a ferramenta Municipal ora em estudo, uma vez 

que a apresentação de determinadas informações se dá de forma gráfica – o que 

facilita a visualização dos dados –, bem como que há diversas legendas a fim de 

situar o cidadão quanto ao significado dos termos, além da usabilidade por parte do 

site de palavras e expressões de fácil entendimento. 

Outra questão que apresenta-se como um empecilho à disponibilização das 

informações diz respeito a possibilidade de buscá-las apenas por determinado mês, 

fato este que vem a não permitir a visualização das receitas/despesas anuais da 

Administração Pública Municipal, de forma a demandar mais trabalho ao cidadão 

dependendo do seu objetivo ao realizar a busca por informações. Em âmbito federal, 

conforme já demonstrado, as informações pretendidas são disponibilizadas por ano. 

A mesma situação narrada acima ocorre quando se seleciona, junto ao Portal 

da Transparência do Município, a opção “Registro de Despesas” e posteriormente 

em “Despesas”, sendo o cidadão redirecionado para uma página em que deve 
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preencher os campos necessários para obter a informação pretendida (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

A ressalva, neste caso, se dá em relação aos campos que devem ser 

preenchidos para visualizar-se as informações, os quais limitam-se à “Exercício”, 

“Mês”, “Administração”, “Recurso” (o qual apresenta os mesmos recursos elencados 

quando da busca por receitas, ou seja, oriundos de programas municipais, estaduais 

e federais;) e “Destinação”, campo este que, da mesma forma descrita no caso 

anterior, apresenta opções de preenchimento automático constando apenas “todas” 

ou “livre”. A forma de pesquisa ora apresentada resulta amplos dados, uma vez que 

não se visualiza nenhum tipo de filtro para direcionar as informações buscadas, 

diferentemente do que ocorre junto ao Portal do Governo Federal, pois conforme 

deslindado, o site é repleto de filtros de pesquisa, os quais permitem o estreitamento 

dos resultados. 

Desta forma, voltando à página “Registro de Despesas”, junto ao Portal 

Municipal (http://www.santacruz.rs.gov.br/conteudo/registro-de-despesas), verifica-se 

a possibilidade de pesquisar “Despesas por órgão”, sendo viável, a partir de tal 

ferramenta, a realização de pesquisas detalhadas dentro do segmento desejado. Os 

resultados, da mesma forma, apresentam-se de forma específica e detalhada, 

possibilitando ao cidadão verificar os exatos valores percebidos pelos órgãos, 

entidades e programas beneficiados com recursos públicos (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Ainda em relação ao “Registro de Despesas”, outra ferramenta interessante no 

que diz respeito ao controle social é a viabilidade de pesquisar por “Grupo de 

despesas”, onde o cidadão é redirecionado a uma nova página, a qual dispõe-se 

informações sobre diversas áreas de atuação da Administração Pública Municipal, 

citando-se, nesse sentido, os “Adiantamentos numerários”, ferramenta esta que 

permite verificar o valor despendido pela Municipalidade ao servidor, de forma 

antecipada, no corrente ano; junto a “Contribuições/Auxílios/Subvenções” pode-se 

visualizar qual o montante de recursos, oriundos da Administração Pública, foram 

despendidos a título de contribuição, auxílio ou subvenção às entidades públicas e 

privadas, mister salientar, ainda, que tais informações apresentam-se primeiramente 

de forma abrangente, entretanto, ao clicar no dado informado, o site redirecionará o 

cidadão a uma página em que lhe é apresentado, detalhadamente, no que consistiu 

tal repasse e quem foi seu beneficiário, dentre outros dados pertinentes;  em 
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“Equipamentos e materiais permanentes” é possível visualizar os valores 

despendidos pela Municipalidade para a aquisição de equipamentos e materiais, 

bem como qual órgão ou entidade restou beneficiada com a respectiva aquisição; os 

informes relativos à “Gastos com estagiários” apresenta um amplo panorama dos 

recursos financeiros empregados no custeio dos auxílios aos estagiários municipais; 

junto a “Gastos com folha de pagamento”, é permitido ao cidadão visualizar os 

recursos aplicados pela Municipalidade quando do pagamento dos salários e 

remunerações do seu servidor ou funcionário, contudo, ao contrário do que se 

espera, não é possível verificar, por intermédio da referida ferramenta, a divulgação 

dos salários nominais de cada servidor ou funcionário municipal, uma vez que as 

informações ali dispostas se apresentam de forma ampla, citando, por exemplo, a 

rubrica “folha de pagamento dos funcionários”, apresentando o valor total, de modo 

indiscriminado (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Ante a não localização da divulgação nominal dos salários e remunerações dos 

empregados, celetistas ou estatutários, do Município junto à ferramenta “Registro de 

Despesas – Gastos com folha de pagamento” e, no intento de verificar se o Portal 

disponibilizava tal informação, uma vez que há a previsão legal de que tais dados 

são públicos, bem como que entendimento jurisprudencial incontroverso neste 

sentido, mostrou-se necessário voltar à página inicial do Portal, onde observou-se, 

no menu localizado no lado direito da página, conforme já informado anteriormente, 

a opção “Recursos humanos” (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ 

DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Ao adentrar no referido espaço, o cidadão é redirecionado a uma nova página, 

onde verifica-se a possibilidade de realizar a “Consulta nominal de servidores”. A 

referida ferramenta permite ao cidadão a consulta nominal de qualquer servidor do 

Município, podendo obter-se dados importantes a partir dos seguintes links: 

“Servidores por vínculo”, onde é apresentado um quadro contendo a quantidade de 

servidores por vínculo; junto a “Remuneração por servidores”, permite-se, 

efetivamente, localizar o subsídio recebido por cada servidor/funcionário, devendo 

ser preenchido os campos relativos ao órgão do servidor e o seu respectivo cargo, 

de forma que ao preencher tais dados, o campo “servidor” disponibiliza, 

automaticamente, o nome de todos os servidores/funcionários do órgão e do cargo 

selecionado, sendo necessário, então, apenas optar pelo nome desejado, bem como 
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o mês referência, que as mesmas informações contidas na folha de pagamento 

serão disponibilizadas; em “Valor da folha por órgão” é disponibilizado ao cidadão a 

listagem completa contendo os valores totais gastos com as folhas de pagamento de 

cada órgão que compõe a Administração Pública Municipal; por fim, no link “Relação 

de servidores” tem-se a disponibilização no nome completo de todos os 

servidores/funcionários do Município, divididos por seus respectivos órgãos, 

contendo a data de admissão, sua carga horária, o vínculo empregatício e o padrão 

de subsídio (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Ante a análise do Portal da Transparência do Município de Santa Cruz do Sul, 

percebe-se que inexiste, principalmente, clareza na divulgação das informações. 

Não se nega que há uma ampla quantia de informações relativas aos recursos 

financeiros da Administração Pública Municipal depositadas junto ao site, a crítica 

gira em torno da forma como elas são disponibilizadas, uma vez que, da maneira 

atualmente adotada pelo Poder Executivo do Município, estas encontram-se longe 

do entendimento – e alcance – do homem médio.  

O problema começa a ser identificado logo quando do preenchimento das 

informações necessárias à obtenção dos dados pretendidos pelo cidadão e, 

posteriormente, quando da exposição das informações em uma tabela pouco 

explicativa. A falta de legendas acerca das expressões usuais dos experts, bem 

como a obscura tabela disponibilizada, mostram-se como um empecilho grotesco ao 

direito de acesso e apresenta visível afronta aos preceitos da LAI, uma vez que 

legislação é cristalina quando dispõe que os sítios eletrônicos devem “conter 

ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 

objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” (BRASIL, 2011, 

<http://www.planalto.gov.br>). 

 Por derradeiro, retornando à página inicial do Portal Municipal, visualiza-se, de 

forma clara e acessível o link de acesso à página eletrônica do Sistema Eletrônico 

do Serviço de Informação ao Cidadão do Município (e-SIC), o qual, como já 

amplamente elucidado, detém a prerrogativa de atender o cidadão quando do 

exercício de seu direito de buscar informações sobre qualquer tema da 

Administração Pública, utilizando-se da transparência passiva   (PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>), 

conforme se verá em seguida.  
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4.3.2 O Serviço de Informação ao Cidadão em Santa Cruz do Sul 

 

 Junto à página Municipal do Serviço de Informação ao Cidadão 

(http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/lei-de-acesso-a-informacao-lai), localizada 

no mesmo endereço eletrônico do Portal da Transparência Municipal, porém em 

página diversa, é possível observar, da mesma forma como ocorreu quando da 

análise do e-SIC do Governo Federal, a preocupação do Poder Público em situar o 

cidadão quanto a seu direito fundamental de acesso. Para tanto, é disponibilizado na 

página do SIC um breve panorama do que é a LAI, bem como apresenta-se ao 

cidadão o instrumento normativo local (Decreto Municipal nº 9.445/15) (ANEXO E) 

(SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

 Posteriormente, é oferecido ao Cidadão a possibilidade de solicitar informações 

de forma eletrônica, por intermédio de um link que redireciona o cidadão ao e-SIC. 

Lá é necessário que o usuário preencha os campos dispostos para o efetivo registro 

de sua solicitação, como “Assunto”, onde a única opção que é disponibilizada é 

“solicitação de informações”, após deve-se descrever minuciosamente sua 

solicitação junto ao campo “Motivo e endereço da denúncia” e, após, preencher as 

lacunas com os dados pessoais do solicitante, seu nome completo, nº do CPF, e-

mail (para onde a resposta contendo as informações solicitadas serão 

encaminhadas) e telefone (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA 

CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Observa-se, quando do acesso ao referido link, que a Municipalidade se utiliza 

do Portal da Ouvidoria para realizar o registro das solicitações de informações, uma 

vez que o campo onde o cidadão deve-se descrever sua solicitação é intitulado 

“Motivo e endereço da denúncia”, conforme informado alhures. Tal unificação dos 

serviços, contudo, em nada prejudica o bom andamento do encaminhamento à 

solicitação, eis que na falta de um campo específico para o preenchimento da 

solicitação, presume-se que aquele é o correto. 

Retornando à página do SIC, logo abaixo ao link que direciona o cidadão ao e-

SIC, é informado ao cidadão o trâmite necessário para a solicitação de informações 

de forma pessoal, bem como é disponibilizado todos os formulários que deverão ser 

preenchidos e encaminhados à Secretaria responsável. Esta última informação, 
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todavia, não é disponibilizada ao cidadão, de forma que, tendo ele acessado aquela 

página, sem deter o conhecimento de que a Secretaria incumbida de fomentar o 

direito de Acesso é a Secretaria Municipal de Comunicação Social27, instalada na 

Praça da Bandeira, s/nº, o preenchimento do referido formulário será em vão, eis 

que o cidadão não saberá onde entrega-lo, já que não há instrução de forma clara a 

esse respeito (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA CRUZ DO 

SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Prosseguindo, o SIC fornece, ainda, a possibilidade de realizar o 

acompanhamento de sua solicitação na via digital, no sentido de verificar se ela já foi 

recebida, indeferida, realizada ou disponibilizada, por meio de um link 

(http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/processos/acessoexterno/situacaoProcessoNumer

oAcessoExterno.faces) que direciona o usuário para a ferramenta encarregada de 

situar o cidadão do andamento do seu processo relacionado ao pedido de 

informações, Como se deu nos outros casos de (re)direcionamento do cidadão a 

outras páginas que necessitavam de um preenchimento de dados, este, da mesma 

forma, solicita que seja informado o exercício do pedido, seu número, volume e tipo. 

Assim, com o propósito de auxiliar o cidadão nesse sentido – e tendo em vista não 

ter nenhum tipo de legenda no referido site – o SIC traz ao cidadão observações 

quando do preenchimento dos campos aludidos, orientando-o no sentido de que o 

“Exercício”, refere-se ao ano em que foi protocolado o pedido de informação; o 

campo “Número” refere-se ao número do protocolo, disponibilizado quando do envio 

da solicitação; e junto ao campo “Tipo”, deve-se selecionar a opção “Serviço de 

Informação ao Cidadão” (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA 

CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

Percebe-se, em uma observação detalhada dos serviços disponibilizados pela 

Administração Pública Municipal, que o caso descrito acima foi o único em que 

houve, de fato, o emprego de um auxílio ao cidadão no que condiz a facilitar seu 

acesso às plataformas digitais de acesso à informação. 

Finalmente, o SIC põe à disposição do cidadão um relatório estatístico, em 

formato PDF, contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos 

e indeferidos. A análise do relatório colacionado dá conta que as informações 

trazidas dizem respeito ao ano de 2015, no qual restou protocolado a totalidade de 

                                                 
27 Conforme Decreto Municipal nº 9.445/15 (BRASIL, 2015, <http://www.santacruz.rs.gov.br>).   
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13 (treze) pedidos, dos quais apenas 01 (um) foi indeferido (ANEXO L) (SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>). 

A falta de fomento do referido relatório, – que foi atualizado pela última vez no 

ano de 2015, ou seja, há quase 03 (três) anos atrás – contendo a quantia de pedidos 

realizados no corrente ano, não encontra nenhum respaldo legislativo, uma vez que 

restou implantado o dever do Serviço de Informação ao Cidadão e da Ouvidoria, no 

art. 6º, parágrafo único, inciso VII, do Decreto Municipal nº 9.445/15, em realizar a 

elaboração de relatório mensal dos atendimentos (BRASIL, 2015, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br>).   

Com efeito, sob o propósito de verificar como se dá a atuação do Serviço de 

Informação ao Cidadão no Município de Santa Cruz do Sul, na sua modalidade 

virtual (e-SIC), remeteu-se, na data de 18 de maio do corrente ano, solicitação de 

informações ao referido serviço, por intermédio da ferramenta virtual anteriormente 

examinada, junto ao sítio eletrônico do Poder Executivo Municipal, perquirindo-se as 

seguintes informações: 

 

1) Quantas novas vagas de creche foram disponibilizadas no ano de 2017 
no município? 

2) Quantas vagas públicas de creche são disponibilizadas pelo Município? 
3) Qual foi a verba efetivamente destinada à educação infantil no ano de 

2017? 
4) Quantos leitos do Sistema Único de Saúde estão disponibilizados 

atualmente no Município? 
5) Qual foi o valor gasto com a judicialização da saúde no ano de 2017? 
6) Qual foi a verba efetivamente destinada à saúde pública no ano de 2017? 
7) Quantos postos de saúde há no Município e quais são os seus 

atendimentos? 
8) Qual foi o ano de instituição do e-Sic no Município e quantos cidadãos 

santacruzenses requereram informações pelo referido sistema até o 
presente momento? 

9) Quantos pedidos foram realizados no ano de 2017 e os seus respectivos 
conteúdos? (ANEXO F) 

 

Optou-se por solicitar informações acerca da aplicação da verba pública na 

área da saúde e da educação, pois estes são os maiores problemas enfrentados 

pelos Municípios, que recorrentemente apresentam déficit quando à disponibilização 

de leitos junto ao Sistema Único de Saúde, falta de médicos e fármacos, bem como 

a disponibilização de vagas junto às escolas municipais de educação infantil. 

Quanto às questões que dizem respeito ao orçamento Municipal propriamente 

dito, quais sejam, a verba efetivamente destinada à saúde pública no ano de 2017, o 
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valor gasto com a judicialização da saúde no ano de 2017 e a verba efetivamente 

destinada à educação infantil no ano de 2017, têm-se que é possível localizá-las 

junto ao Portal da Transparência do Município, na aba “Registros de Despesas”. 

Tais informações, todavia, devem ser buscadas mês a mês, uma vez que, 

consoante já elucidado anteriormente, o Portal Municipal não permite que sejam 

efetuadas pesquisas abrangendo todo o ano (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE 

SANTA CRUZ DO SUL, <http://www.santacruz.rs.gov.br>). As demais informações 

requeridas, não estão disponibilizadas no Portal e o cidadão só conseguirá acesso a 

elas por meio do SIC ou e-SIC, uma vez que guardam relação com políticas públicas 

realizadas pela Secretaria Municipal da Educação e pela Secretaria Municipal da 

Saúde. Isto porque a obrigação do Portal da Transparência gira em torno das 

informações financeiras, mormente nos recursos públicos arrecadados e sua 

respectiva aplicação, sendo que o SIC ou e-SIC, por seu turno, atende a todo e 

qualquer tipo de solicitação de informação não protegidos por sigilo. 

Incialmente, frisa-se que a solicitação às informações fora atendida em sua 

integralidade, ou seja, todos os dados requeridos foram efetivamente respondidos 

pela Secretaria responsável. 

Com relação aos questionamentos de número 01 a 03, quais sejam, quantas 

novas vagas de creche foram disponibilizadas no ano de 2017, quantas vagas 

públicas são atualmente disponibilizadas pelo Município e qual foi a verba 

efetivamente destinada à educação infantil naquele ano a resposta aportou ao e-mail 

do requerente na data de 08 de junho de 2018, após ter sido solicitado a 

prorrogação de 10 (dez) dias para o envio da resposta, com fulcro no art. 11, § 2º, da 

LAI, sob a justificativa de que a Secretaria Municipal de Comunicação, pasta 

responsável pelo fomento do SIC, teria pedido a complementação das informações à 

Secretaria Municipal da Educação, pasta responsável por tais dados (ANEXO G). 

Assim sendo, antes de findo o prazo solicitado, sobreveio a complementação das 

informações solicitadas, oriundas da Secretaria Municipal da Educação, a qual 

comunicava que a verba efetivamente destinada à Educação Infantil no ano de 2017 

foi R$ 37.824.675,25 (trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, 

seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), bem como que a 

quantia de vagas oferecidas pela Municipalidade no ano de 2016 perfazia a 

totalidade de 3.880 (três mil, oitocentos e oitenta), de forma que foram 

disponibilizadas, no decorrer do ano de 2017, cerca de 184 (cento e oitenta e quatro) 
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novas vagas de creche; no corrente ano, contudo, este número atingiu a totalidade 

de 4.838 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito) vagas ofertadas junto à Educação 

Infantil (ANEXO J). 

As respostas às indagações de nº 04 a 07, aportaram ao e-mail do requerente 

na data de 07 de junho de 2018, mediante anexos, oriundos da Secretaria da Saúde. 

Com relação ao questionamento acerca de quantos leitos do Sistema Único de 

Saúde estão disponibilizados atualmente no Município, a pasta noticiou a 

disponibilidade atual de 214 (duzentos e quatorze); quanto ao valor gasto com a 

judicialização da saúde no ano de 2017, informou que custou à Municipalidade a 

quantia de R$ 54.189,24 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos) com despesas relativas a medicamentos, R$ 2.470, 27 (dois mil, 

quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) com despesas relativas a 

procedimentos cirúrgicos e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) para o custeio de 

consultas médicas; quanto a verba efetivamente destinada à saúde pública no ano 

de 2017, esclareceu que perfez o montante de R$ 140.815.440,21 (cento e quarenta 

milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e um 

centavos); quanto a quantia de postos que há no Município atualmente e quais são 

seus atendimentos, a pasta comunicou a existência de 26 (vinte e seis) ESF - 

Estratégia Saúde da Família –, 05 (cinco) UBS  - Unidade Básica de Saúde – e 03 

(três) ambulatórios, sendo que os seus atendimentos se dividem em médico, 

odontológico, ginecológico, pediatra e enfermagem (ANEXO I).  

Ainda, o referido e-mail reportou os dados condizentes às questões números 

08 e 09, no sentido de que em relação a qual foi o ano de instituição do e-SIC no 

Município de Santa Cruz do Sul e quantos cidadãos santa-cruzenses requereram 

informações pelo referido sistema, a ouvidoria relatou que o SIC foi instalado no ano 

de 2015, sendo que já foram protocolados 90 (noventa) pedidos até o dia 18 de maio 

de 2018; com relação ao questionamento acerca de quantos pedidos foram 

realizados no ano de 2017 e quais seus respectivos conteúdos, o órgão informou 

que naquele ano foram registrados 26 (vinte e seis) pedidos e 01 (um) protocolo 

cancelado; quanto aos seus respectivos conteúdos, foi encaminhado mediante 

anexo um relatório estatístico contendo a listagem das solicitações encaminhadas 

ao SIC, as quais abrangiam os mais diversos conteúdos (ANEXOS G-H).  

Sendo assim, extrai-se importantes considerações quando da apreciação das 

respostas encaminhadas pelo e-SIC. A primeira consideração diz respeito ao prazo 
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para o envio das informações solicitadas, a qual se deu em exatos 20 (vinte) dias, 

estando em perfeita consonância com o disposto no art. 11, §1º, da LAI; em relação 

à prorrogação solicitada, cujo prazo legal é de 10 (dez) dias, conforme disposto no 

art. 11, §2º do referido diploma legal, tem-se que este prazo também foi respeitado, 

uma vez que a resposta completa aportou via e-mail na data de 08 de junho de 

2018, apenas um dia após a solicitação de prorrogação mencionada; o dever de 

justificar o pedido de prorrogação, por seu turno, também restou observado, uma 

vez que o e-mail veio instruído com a devida fundamentação (BRASIL, 2011, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

Destaca-se, todavia, que os e-mails referidos não chegaram de pronto ao 

acesso do solicitante, necessitando-se contatar, via ligação telefônica, a Ouvidoria 

do Município, a fim de solicitar informações sobre o andamento de seu pedido, eis 

que a ferramenta para acompanhamento de protocolos anteriormente deslindada 

trazia a informação de que o pedido era “sigiloso”, não possibilitando o acesso 

efetivo. Durante a ligação, a Ouvidoria informou que a solicitação teria sido atendida 

e encaminhada nas respectivas datas, de forma que efetuou-se o 

(re)encaminhamento dos e-mails na data de 21 de agosto de 2018. 

Ainda assim, em que pese tal “desencontro” de informações, as datas contidas 

nos referidos e-mails encaminhados dão conta que, de fato, a solicitação foi 

atendida e respondida. Contudo, não visualizou-se nenhum esforço do Órgão 

responsável pelo envio das informações em verificar se as informações perquiridas 

teriam chego até seu solicitante. 

Por fim, outro ponto importante a ser destacado guarda relação com a 

acessibilidade das informações disponibilizadas pelo e-SIC, de modo a afirmar-se 

que elas atendem aos princípios constitucionais, bem como aos dispositivos trazidos 

na LAI, no sentido de que a informação disponibilizada deve ser direta e clara ao 

entendimento do cidadão.  

Logo, pode-se asseverar que as informações requeridas através do e-SIC do 

Município de Santa Cruz do Sul trazem dados claros e acessíveis ao usuário, uma 

vez que a linguagem adotada pelas pastas quando do encaminhamento das 

informações foram de fácil compreensão, além de se apresentarem de forma clara e 

objetiva, respondendo fielmente ao que foi solicitado. Quanto à agilidade das 

informações, conforme elencado acima, verifica-se que o prazo ofertado pela LAI foi 

devidamente observado. 
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5 CONCLUSÃO 

  

 O viés precípuo deste trabalho foi a análise quanto a operacionalidade do 

Portal de Transparência e do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-Sic) no Município de Santa Cruz do Sul, frente à Lei nº 12.527/11 e em 

face ao dever estatal de disponibilizar informações aos cidadãos sobre atos da 

Administração Pública. 

Assim, o questionamento enfrentado buscou saber se as informações 

disponibilizadas no Portal de Transparência e requeridas através do Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) ao Município de Santa Cruz 

do Sul, frente ao dever estatal de disponibilizar informações aos cidadãos sobre os 

atos da Administração Pública, trazem informações aos cidadãos de forma ágil e 

clara conforme prevê a Lei de Acesso à Informação. 

Para tanto, realizou-se pesquisa doutrinária visando situar o leitor quando às 

questões principais que abrangem o dever estatal de informar, o conceito e origem 

histórica do direito de acesso e sua aplicabilidade no Estado Democrático de Direito. 

Posteriormente, analisou-se a Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação e suas 

implicações no mundo jurídico. Por fim, efetuou-se pesquisa junto ao Portal de 

Transparência e ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão do 

Governo Federal e do Município de Santa Cruz do Sul.  

Neste ínterim, depois de deslindar o caminho percorrido pelo direito de acesso 

à informação até que fosse efetivamente reconhecido no País, pode-se afirmar que 

após receber forte influência do direito internacional, uma vez que a expressão 

“liberdade de informação” como um direito humano fundamental foi concebida e 

reconhecida, inicialmente, pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo que 

em território brasileiro tal advento deu-se apenas com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que além de elencar o direito de acesso à informação 

em seu art. 5º – os quais recebem proteção de cláusula pétrea – consagrou e 

institucionalizou o Estado Democrático de Direito, caracterizado essencialmente pela 

participação popular nos processos decisórios da Administração Pública.  

Pode-se destacar, ainda, a fundamental importância do direito de acesso à 

informação para a concretização do Estado Democrático de Direito, eis sem ele a 

Administração Pública age às escuras, não podendo-se, assim, falar em participação 

popular e consequentemente, em cidadania.  
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Destarte, é possível afirmar que em sendo a participação da sociedade nos 

processos decisórios o principal propulsor da democracia, é necessário que se 

oportunize o claro e objetivo acesso dos cidadãos às informações necessárias, 

sendo essencial que a Administração Pública subsidie tal acesso – por meio de uma 

prestação positiva do Estado –, possibilitando que a população tome suas decisões 

políticas de forma equilibrada e consciente. 

Neste diapasão, reitera-se que só existe uma boa Administração Pública – 

proba e democrática – quando se observa o princípio da transparência, o qual traz 

visibilidade à administração da coisa pública, impedindo que aquela haja às escuras, 

uma vez que tende, além de informar o que se realiza com o dinheiro público, a 

explicar o porquê de assim atuar; o princípio da publicidade que, por seu turno, 

direciona a atuação estatal à exposição, de forma objetiva, de todos os atos 

administrativos realizados, trazendo maior segurança à relação havida entre 

administrado e administrador; e por fim, o princípio da participação popular, o qual, 

conforme sobejamente demonstrado, é preceito essencial do Estado Democrático de 

Direito, e visa concretizar a cidadania contemporânea. Frisa-se que os três 

princípios agem em consonância uns com os outros, não podendo-se 

consubstancializar uma leitura independente.  

No viés das premissas apresentadas, deve-se reconhecer que a Lei nº 

12.527/11 – Lei de Acesso à Informação – surge como o principal instrumento 

infraconstitucional apto a garantir o acesso à informação pública. O referido diploma 

legal regulou, de forma efetiva e satisfatória, os mecanismos que deveriam ser 

adotados por toda a Administração Pública para viabilizar o acesso à informação e o 

exercício da transparência ativa, por meio dos Portais de Transparência, e da 

transparência passiva, por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão e e-SIC. 

É de se referir que, embora já houvesse previsão legal anterior no sentido de 

compelir o Governo Federal a divulgar, independentemente de requerimento, suas 

informações orçamentárias e financeiras por meio de sítios eletrônicos na rede 

mundial de computadores (Lei Complementar nº 131/2009), a LAI expandiu tal 

obrigação à toda Administração Pública direta e indireta, regulando sua instalação e 

o posterior exercício, de forma que pode-se afirmar que a instituição dos Portais de 

Transparência se deu graças à referida legislação infraconstitucional, cujo principal 

objetivo é materializar o direito de acesso.   
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A instalação do Serviço de Informação ao Cidadão (e e-SIC), por sua vez, foi 

um instrumento completamente inovador trazido pela LAI, podendo-se asseverar, 

nesse sentido, que o SIC é o mecanismo que mais expressa o direito de acesso à 

informação, uma vez que através dele pode-se obter acesso a todas as informações 

detidas pela administração pública que não gozem de proteção especial, quaisquer 

que sejam os assuntos ou conteúdos  buscados pelo cidadão.    

Ademais, mister salientar o entendimento jurisprudencial exarado tanto pelo 

Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

qual não destoa, em nenhum momento, do entendimento doutrinário estudado no 

primeiro capítulo deste trabalho. A partir dos acórdãos analisados, foi possível 

constatar que há o reconhecimento junto aos tribunais no sentido de o direito de 

acesso à informação possuir caráter fundamental na democracia institucionalizada 

no País, sendo a transparência vista como regra geral e o sigilo como exceção. 

Ainda, quando da análise de determinados acórdãos, verificou-se a atuação positiva 

do Ministério Público do Rio Grande do Sul na busca de concretizar a transparência 

regulada na LAI, na essência de compelir, ainda que judicialmente, os Municípios a 

apresentar uma ferramenta que condiga minimante com a aludida lei e com os 

interesses dos cidadãos.   

De outra banda, pode-se assegurar, de forma notória, que a aplicação material 

do direito de acesso à informação por intermédio do Portal da Transparência do 

Governo Federal não guarda estreita relação com a legislação que rege a matéria, 

uma vez que, embora as informações se apresentem, aparentemente, de forma 

organizada, por meio de gráficos e tabelas, a busca por determinadas informações 

pode causar certo desapontamento ao usuário. Isto porque, em exame ao site, 

constatou-se que há a preocupação da Administração Pública em “mascarar” a 

transparência do portal, carregando-o de ferramentas que prometem auxiliar o 

cidadão quando da sua busca; contudo, a realidade fática dá conta que é necessário 

adentrar em diversos links disponibilizados pelo site, bem como utilizar-se da 

palavra-chave correta para se localizar a informação desejada. Gize-se que as 

informações disponibilizadas de pronto são genéricas e apresentam um panorama 

amplo da aplicação dos recursos públicos, sendo necessário, em se querendo 

informações mais específicas, ter conhecimento específico de informática, 

economia, entre outras matérias, ou seja, não são acessíveis a um cidadão comum.  
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No mesmo sentido, o Portal da Transparência do Município de Santa Cruz do 

Sul apresenta as mesmas falhas referidas e talvez até mais excessivas. Cita-se que 

a falta de legendas e/ou glossários acerca dos dados disponibilizados é um dos 

maiores – se não o maior – empecilho ao efetivo acesso à informação no âmbito 

Municipal. Tendo em vista que uma das premissas primordiais do direito de acesso à 

informação é que ela seja disponibilizada em local de acesso a todos os cidadãos, a 

falta das ferramentas adequadas junto ao site acarreta na consequente falta de 

informação. Assim, afirma-se que é irrelevante haver o fomento dos dados junto ao 

Portal se não há a disponibilização dos mecanismos e ferramentas aptas a viabilizar 

o acesso do cidadão à tais dados.  

Salienta-se, portanto, que os Portais de Transparência analisados não trazem 

as informações de forma adequada aos cidadãos, uma vez que embora haja o 

fomento de dados junto aos sítios eletrônicos, não há a preocupação necessária 

com o usuário quando do seu manuseio, descumprindo a Administração Pública, 

desta forma, seu dever estatal de disponibilizar informações e as premissas 

dispostas na LAI. As informações são prestadas, porém não de forma clara e 

transparente. 

A análise do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), 

no que lhe concerne, produziu resultados diversos. A exploração do e-SIC do 

Governo Federal, o qual atua em conjunto com o sítio eletrônico intitulado Acesso à 

Informação (http://www.acessoainformacao.gov.br/) constatou que trata-se de 

ferramenta extremante didática, que situa o cidadão quanto ao seu direito 

fundamental de obter informações detidas sob o domínio da Administração Pública, 

utilizando-se de uma linguagem clara e de fácil entendimento e acesso do homem 

médio, bem como estimulam a busca por informações. 

De igual forma, a pesquisa realizada junto ao e-SIC do Município de Santa 

Cruz do Sul concluiu que a obtenção de informações por intermédio do sistema é 

uma tarefa fácil e ágil, diga-se, uma vez que após preencher o formulário necessário 

– que se dá de forma simples e rápida –, basta aguardar o aporte das informações 

junto ao e-mail do usuário dentro do prazo assinalado na LAI, qual seja, 20 (vinte) 

dias. A resposta, embora não se apresente com a mesma agilidade que o Portal, 

cumpre com as exigências impostas quanto a seu conteúdo e sua forma de 

divulgação. 
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É crível, portanto, concluir que, em que pese o Portal da Transparência do 

Município de Santa Cruz do Sul não seja tão transparente quanto a sua essência 

prega, não estando integralmente à disposição de todos os cidadãos e não trazendo 

ao usuário informações de forma adequada, ágil e clara, conforme prevê a Lei de 

Acesso à Informação, o e-SIC Municipal se encarrega desta função, de maneira que 

as informações a ele requeridas são disponibilizadas em uma linguagem clara e de 

fácil acesso, na exata esteira da LAI e em observância do dever estatal de 

disponibilizar informações aos cidadãos sobre os atos praticados pela Administração 

Pública.  

É visível que já se percorreu um longo caminho até o reconhecimento do direito 

de acesso como um direito fundamental e, também, como o principal difusor do 

Estado Democrático de Direito, uma vez que sem ele não há como viabilizar a 

participação social, nem mesmo o efetivo exercício da democracia; porém, ainda há 

muito a se percorrer para que esse efeito se materialize de forma adequada ao livre 

manuseio do cidadão. 

Por fim, respondendo a problemática, conclui-se que as informações 

disponibilizadas no Portal de Transparência do Município de Santa Cruz do Sul não 

trazem dados de forma ágil e clara, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação; 

contudo, aquelas requeridas através do Sistema Eletrônico de Informação (e-Sic) ao 

Município de Santa Cruz do Sul, atendem fielmente aos dispositivos da Lei de 

Acesso à Informação, informando o cidadão de forma eficiente e em consonância ao 

dever estatal de disponibilizar informações aos cidadãos sobre os atos da 

Administração Pública. 
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ANEXO A – Gráfico com valores aplicados na saúde no ano de 2017 pelo 

Governo Federal 

 
 

Fonte: (PORTAL DA TRANPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, 2017, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/10-saude?ano=2017>). 
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ANEXO B – Tabela com a execução de despesas por órgão no ano de 2017 

pelo Governo Federal 
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Fonte: (PORTAL DA TRANPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, 2017, 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/funcao?de=01%2F01%2F

2017&ate=01%2F12%2F2017&funcaoSubfuncao=FN10&ordenarPor=funca

o&direcao=asc>). 
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ANEXO C – Portal da Transparência de Santa Cruz Do Sul 
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Fonte: (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/portal-da-transparencia>). 
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ANEXO D – Receitas arrecadadas no mês de março do ano de 2017 

 

Fonte: (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2017, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br/conteudo/registro-de-receitas>). 
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ANEXO E – Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) 

 



    85 

 

 
 

Fonte: (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA CRUZ DO SUL, 

<http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/lei-de-acesso-a-informacao-lai>). 
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ANEXO F – Comprovante de solicitação de informações ao e-SIC 

 
Fonte: (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, 

<http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/processos/acessoexterno/ouvidoria.f

aces>). 
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ANEXO G – E-mail oriundo do e-SIC 

 
Fonte: (OUVIDORIA DE SANTA CRUZ DO SUL. Resposta ao Pedido de Informação 

- SIC nº 2018/27. Mensagem recebida por <luizawinkelmann@yahoo.com.br> 

em 21 ago. 2018). 
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ANEXO H – Relatório estatístico dos pedidos de acesso à informação do ano 

de 2017 

 
Fonte: (OUVIDORIA DE SANTA CRUZ DO SUL. Resposta ao Pedido de Informação 

- SIC nº 2018/27. Mensagem recebida por <luizawinkelmann@yahoo.com.br> 

em 21 ago. 2018). 

 



    89 

 

ANEXO I – Anexos do e-mail oriundo do e-SIC 
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Fonte: (OUVIDORIA DE SANTA CRUZ DO SUL. Resposta ao Pedido de Informação 

- SIC nº 2018/27. Mensagem recebida por <luizawinkelmann@yahoo.com.br> 

em 21 ago. 2018). 
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ANEXO J – 2º E-mail oriundo do e-SIC 

 
Fonte: (OUVIDORIA DE SANTA CRUZ DO SUL. Resposta ao Pedido de Informação 

- SIC nº 2018/27. Mensagem recebida por <luizawinkelmann@yahoo.com.br> 

em 21 ago. 2018). 
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ANEXO L – Relatório estatístico dos pedidos de acesso à informação do ano 

de 2015 

 

Fonte: (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DE SANTA CRUZ DO SUL, 

2015, <http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/lei-de-acesso-a-informacao-

lai>). 


