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5 anos da Lei de Acesso à Informação 

 

* Daphne de Abreu Souza 

 

Em 16 de maio de 2012, entrava em vigor a Lei nº 12.527/2011 regulamentando o Direito 

de Acesso à Informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5º de nossa Constituição Federal. 

Desde 1988, mantinha-se este com sua eficácia contida, em virtude da inexistência de 

norma de integração, restringindo a plena produção de seus efeitos. A Lei de Acesso à 

Informação veio a preencher, finalmente, tal lacuna infraconstitucional. 

 

Dessarte, o Brasil passou a figurar na 90ª posição como país a adotar legislação própria na 

matéria, atrás da Colômbia (Código de Organização Política e Municipal de 1888), Estados 

Unidos (Ato de Liberdade de Informação de 1967), Malawi (1994), Uganda (1995) e 

Tailândia (1997). 

 

Embora recente em nosso país, o direito de acesso a dados produzidos ou mantidos pelos 

órgãos e entidades públicas teve seu marco inicial em 1766, na Suécia. Em termos globais, 

foi adotado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), pelo Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), em diversas Convenções, Declarações e 

Tratados de Direitos Humanos, tais como a Declaração Interamericana de Princípios de 

Liberdade de Expressão (2000) e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

(2003). 

 

Ainda assim, cinco anos depois do início de sua vigência no território nacional, a Lei de 

Acesso à Informação ainda não foi regulamentada por cerca de 65% das Prefeituras, 

Câmaras e Entidades Públicas fiscalizadas por este Tribunal de Contas (segundo dados 

consolidados durante a III Fiscalização Ordenada ocorrida em 26 e 27 de julho de 2016). 

 

O volume é expressivo em se tratando do Estado de São Paulo. Mas, ao excluirmos as 255 

cidades com mais de 10 mil habitantes e também aquelas acima de 200 mil, nos 

deparamos com uma realidade composta por municípios de pequeno e médio porte com 

as limitações, características e notórias, advindas da situação financeira que os atinge. 
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O primeiro passo do gestor público, para cumprir a Lei nº 12.527/2011, é definir as regras 

específicas a serem adotadas, no âmbito de sua competência, para o processamento dos 

pedidos de acesso a informações e, concomitantemente, a criação de um Serviço de 

Informações ao Cidadão – SIC. 

 

O SIC deverá funcionar em endereço com condições apropriadas para: atender e orientar o 

público quanto ao acesso a informações; informar sobre a tramitação de documentos nas 

suas respectivas unidades; e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 

informações. 

 

Há de se garantir ao cidadão que seu pedido seja feito: de forma fácil e simples; 

presencialmente ou por meio eletrônico; com possibilidade de acompanhamento 

posterior. Quanto ao protocolo eletrônico (e-SIC), o link ou logomarca do serviço de 

informações ao cidadão deve estar facilmente identificável em site oficial na internet, que 

contemple os requisitos mínimos e ferramentas expressamente determinadas na lei. 

 

Resumidamente e em termos gerais, o direito atinge dados de interesse público contidos 

em qualquer meio, suporte ou formato. As cópias dos documentos, nos quais estes dados 

estão inseridos, serão fornecidas no mesmo formato de sua produção original, podendo 

ser exigido o ressarcimento do custo dos serviços e materiais utilizados na reprodução, 

desde que não haja declaração de pobreza do autor do pedido. O prazo para resposta é de 

20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, caso em que o interessado deve ser 

notificado. 

 

Infelizmente, como prática repreensível, o direito de acesso tem sido utilizado, por vezes, 

para fins distintos daqueles pretendidos pelo legislador, em clara distorção à sua essência, 

já que, por óbvio, a Lei nº 12.527/2011 não se presta a fomentar o uso da máquina pública 

para patrocinar expedientes de interesse privado. 

 

Não é razoável supor que o legislador pretendeu tornar a Administração Pública em 

prestador de serviço para assessoramentos particulares que atinjam o funcionamento do 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Av. Rangel Pestana, 315 –  Centro - CEP 01017-906 - São Paulo/SP-PABX: 3292-3266 

 
ARTIGO 

 

 

órgão, inviabilizando ou desviando o foco da gestão. Uma coisa é conceder o acesso a um 

documento, outra é produzir documento específico com conteúdo encomendado através 

de um pedido de acesso.  

 

No mesmo sentido, a questão do pedido de cópias. Ora, reproduzir significar produzir um 

igual, repetir a produção original. Então, se o documento se encontra no formato físico, 

sua reprodução, da mesma forma sua cópia, deverá ser assim produzida. Já aquele que se 

encontre no formato digital, em meio eletrônico, também o será eletronicamente 

replicado.  

 

Agora, exigir-se que, por exemplo, um processo físico (em papel) seja transformado, 

transmutado, para meio digital, apenas para atender pedido particular, ultrapassa o 

objetivo da lei. Tanto o é que o Decreto Federal nº 7.724/12, que regulamentou a Lei de 

Acesso à Informação no âmbito da Administração Pública Federal, expressamente 

declarou em seu artigo 13: “Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 

genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; ou que exijam trabalhos adicionais de 

análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou 

tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade”. 

 

É compreensível o panorama que se desdobra aos pequenos e médios municípios na 

execução da transparência passiva. 

 

Mas, premente, sem dúvida, o cumprimento da Lei de Acesso. Garantir a efetividade de 

seus mecanismos, consolidando a democracia participativa, é também assegurar a 

excelência na prestação de serviço ao cidadão, legítimo detentor do poder e destinatário 

final da gestão pública. 

 

* Daphne de Abreu Souza é Diretora Técnica lotada na Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCESP). 

 


