INFORMAÇÃ
ÃO PÚBLIICA: COM
MO E POR QUE OBT
TÊ-LA.

O qu
ue é inforrmação pú
ública?
Em geraal, toda informação produzidaa e
gerenciada pelo Govern
no é públlica. Para as

“A prrimeira condiç
ição para mud
dar a
realid
dade consistee em conhecê--la”.

úblicas, a publicidade
p
e é a regra
a, o
inforrmações pú

Eduardo Gale
eano

sigilo
o a exceção
o, que só se
s admite ddiante de expressa
e
prrevisão legaal. No mom
mento
próp
prio, serão apresentada
a
as as exceçõões de publlicidade (sig
gilo temporáário) legalm
mente
admiitidas para as
a informaçções de inteeresse públiico.
Há, contudo, algumas informaçções que, apesar de ge
eradas e gerrenciadas pelo
Goveerno, são peessoais.
Segundo
o a Controladoria-Geraal da União
o, “Informa
ações pessooais são aq
quelas
relaccionadas à pessoa natural identifficada ou id
dentificável,, cujo trataamento devve ser
feito de forma transparente e com
m respeito à intimidade, vida p rivada, hon
nra e
imaggem das pessoas, bem
m como às l iberdades e garantias individuaiss”. É o caso
o, por
exem
mplo, das in
nformações dos docum
mentos pessoais dos cidadãos (RG
G, CPF, títu
ulo de
eleito
or etc), ou da movim
mentação baancária jun
nto aos ban
ncos públicoos etc. Oraa, em
princcípio, não in
nteressa a ninguém
n
reequerer uma informaçã
ão acerca dda idade de
e uma
pesso
oa, ou o no
ome dos pais de algué m, ou a seçção eleitora
al em que o indivíduo vota,
ou qu
uantos emp
préstimos contraiu juntto a um ban
nco público.
A Lei dee Acesso à Informaçã o (LAI), qu
ue será estudada adiaante, é apliicável
apen
nas para co
onhecimento
o de inform
mações de interesse público
p
ou ccoletivo, nãão de
inforrmações pesssoais de te
erceiros gerradas ou gerrenciadas pelo estado...

Por que obter informa
ação públ ica?
Quanto ganha o Prefeito
P
e os demaiss servidoress da sua ccidade? No
o seu
município há supersalário
os (remune rações acim
ma do teto
o constituciional26)? Qual
Q
a
c
com
missionados? Há
qualiificação técnica das pessoas nnomeadas para os cargos
26

O limite máximo da remuneração dos serviddores público
os, conhecido como teto co nstitucional, foi
f
onstituição Fed
deral de 19888, art, 37, XI.
estabelecido na Co
49

“servidores fantasmas” nos órgãos públicos? Quantos médicos existem nos postos de
saúde? Qual a especialidade deles? Em que dias e horários atendem a população?
Quantos e quais são os medicamentos comprados para as farmácias populares? A que
valor foram adquiridos? Na sua cidade, quanto se gasta com saúde, educação,
transporte, cultura e todos os outros serviços prestados? É justo o valor pago pela
merenda e o material escolar fornecidos aos estudantes? Quanto foi investido em
asfalto e quantas ruas foram pavimentadas?
É a partir das respostas a essas e tantas outras questões que os cidadãos
podem formar uma opinião acerca da gestão do espaço público, entender como ele
funciona, verificar se as promessas de campanha foram cumpridas, e, principalmente,
coibir abusos, ilicitudes, desperdícios e improbidades.
A Informação qualifica a opinião pública, favorece controle social sobre os
agentes e órgãos estatais e, consequentemente, viabiliza a participação popular, que é
o pressuposto mais elementar da democracia. Sem informação, não há participação
que possa ser considerada como tal, e, sem participação, a democracia deixa de ser
efetiva para se transformar em uma mera previsão formal na Constituição.
Na democracia meramente formal que se estabelece com a ausência de
informação, não há cidadãos autônomos e participativos, há apenas vassalos
autômatos e passivos, que vão às urnas de modo inconsequente, cego, quase sempre
para manifestar uma vontade desvinculada do bem comum e contrária aos próprios
interesses.

Onde está previsto o direito de acesso à informação pública.
A informação pública é um direito fundamental do cidadão e um dever do
Estado, não é favor ou cordialidade do governante!
Informação é tão relevante e inerente à condição humana que foi reconhecida
como Direito Humano em vários compromissos assumidos pelo Brasil junto à
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2
comu
unidade internacional27
, além de cconstar no rol de direitos fundam
mentais do art.
a 5º

da no
ossa Constittuição Fede
eral.
A Lei de
d Acesso
o à Inform
mação (LA
AI), ou Le
ei nº 12.5527/2011, trata
detalhadamentee desse direito huumano,
pando
dissip

dú
úvidas,

crian
ndo

crritérios,

im
mpondo

CONSTIT
TUIÇÃO FEDERRAL DE 1988

pprazos,

exerccício do preecioso direitto à inform
mação e

Art.
A 5º Todos são iguais peerante a lei, sem
distinção
d
de
qualquuer
naturreza,
garantindo-se
g
e aos brassileiros e aos
estrangeiros
e
residentes no País a
in
nviolabilidade do direiito à vida,, à
liiberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade,
p
nos
n termos seeguintes:

elevaa o nível da nossa cidad
dania.

(...)
(

estabeleecendo

respo
onsabilidad
des e, enfim, criandoo uma
estru
utura jurídica robusta, que favoorece o

O Brasil,, infelizmen
nte, foi tarrdio na
adoçção de umaa lei de acessso à inform
mação.
Segu
undo inform
ma a ONG Observatóório da
Imprrensa28, fom
mos o 90º país do muundo a
possuir um instrumento legal com
m essa

XXXIII
X
- todos têm direitoo a receber dos
órgãos
ó
públlicos inform
mações de seu
in
nteresse pa
articular, ouu de intere
esse
coletivo
c
ou geral, que serrão prestadass no
prazo
p
da lei, sob
s pena de rresponsabilida
ade,
ressalvadas
r
aquelas cuujo sigilo seja
im
mprescindíve
el à segurançaa da sociedad
de e
do
d Estado;

natureza, e, naa América Latina, fo mos o
antepenúltimo a adota–lo, o que noos coloca à frente apenas de doiis países lattinos:
Cubaa e Costa Ricca.
Apesar de
d tardia, a Lei de Acessso à Inform
mação é o nosso
n
princiipal instrum
mento
de participação política qu
uando se traata de obte
er informações públicaas. Todo cid
dadão
devee conhecê-laa e saber uttilizá-la na pprática.

A qu
uem se ap
plica a LAII?
A LAI é aplicável
a
tan
nto a quem pode reque
erer informações públiicas quanto
oa
quem
m deve presstá-las.

27

Decclaração Univeersal dos Direitos Humanoss, art. 19; Paccto Internacional Sobre Direeitos Civis e
Políticcos (1966), artt. 19; Convenção Americanna Sobre Direittos Humanos (1969), art. A
Art.13; Conven
nção
das Nações Unidas Contra a Corrupção, arts. 110 e 13; Declaaração Interam
mericana de PPrincípios de
dade de Expreessão, item 4.
Liberd
28

_ed694_brasil_e_90_pais_aa_ter_lei_de_
_acess
http:///www.observvatoriodaimprrensa.com.br//news/view/_
o_a_informacao (acesso em 13//06/2013).
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Que
em pode requerer
r
informaçõ
i
ões públiccas?
Qualqueer pessoa, física ou j urídica, naacional ou estrangeiraa, pode accessar
inforrmações públicas. A LA
AI, em seu aart. 10, faz menção
m
a “q
qualquer innteressado”, sem
apresentar restrições, de modo
m
que ttodos pode
em ocupar a posição dde interessaado e
q
deve
e prestá-lass: um indivvíduo, uma empresa, uma ONG
G, um
requerê-las a quem
sindicato, um grrêmio estud
dantil etc.
A única exigência
e
é que o requuerente iden
ntifique-se e especifiquue com clarreza a
inforrmação quee deseja.

Todavia, o órgão que
e presta a informaçãoo não pode fazer

exigêências que inviabilizem
m a identifficação do requerente (LAI, art.. 1º, § 1º)). Por
exem
mplo: é vedaado que um
m órgão, parra dificultarr a entrega de
d informaçções, exija que
q o
requerente, ao se identificar, apresennte cópia do
os próprios documentoos e das pessoas
que constam no
n RG com
mo pais, poois obviam
mente a ún
nica finalidaade da refferida
exigêência seria criar
c
dificuld
dades que i nviabilizasssem o pedid
do.
Outra qu
uestão imp
portante é que o requ
uerente não
o precisa ddeclarar e muito
m
meno
os compro
ovar os mo
otivos deteerminantes do seu interesse nnas informaações
públiicas requeridas (LAI, arrt. 10, § 3º) . Basta requerer!

Que
em deve prestar
p
infformaçõees pública
as?
O deverr de prestaar informaçções públiccas aplica-sse aos Podderes Execu
utivo,
Legisslativo e Ju
udiciário de
e todos os entes políticos: União, Estados,, Município
os29 e
Distrrito Federal.
“Se o conheccimento pod
de criar
blemas, nã
ão é atra
avés da
prob
igno
orância que podemos solucionás
los””.
Isaa
ac Asimov

A Administra
ação Indireeta dos entes
e
obriggada a prrestar
políticos também está
es
informaçõe
Ressumidamente, é posssível dizer que

perteencem à Ad
dministração
o Indireta aaqueles ente
es criados pelos
p
entes políticos (U
União,
Estad
do, Municíp
pio e DF) para auxiliá-loos em suas tarefas. São
o Eles: a) Em
mpresas Públicas
(v. g
g. Caixa Eco
onômica Fe
ederal, Cor reios); b) Sociedades
S
de Econom
mia Mista (v. g.
Bancco do Brasill, Petrobrass); c) Autarqquias (v. g. INSS, ANS,, ANEEL, AN
NATEL, ABIN
N); d)
29

Os m
municípios, co
omo já foi dito
o, não possueem Poder Judiciário.
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Fund
dações (v. g. FUNAR
RTE, FIOCR
RUZ, FUNASSA); e) qu
uaisquer ouutras entid
dades
controladas direeta ou indiretamente ppelos entes políticos (v.g. associaçções públicaas).
Também
m não se pode perder dde vista que
e a LAI obrig
ga até mesm
mo as entid
dades
privaadas sem fins
f
lucrativvos a presstar informações públicas, desd e que rece
ebam
recurrsos público
os (LAI, art. 2º), sendo que, neste caso, a pre
estação de iinformaçõe
es fica
restrrita à parcela dos recurrsos públicoos recebidoss e à destina
ação dada a eles.

Qua
ando requ
uerer informações públicas??
As inforrmações pú
úblicas poddem e devvem ser re
equeridas ssempre qu
ue os
interressados reeputarem necessário,
n
sem que haja necessidade dee apresentaar ao
detentor da info
ormação qu
ualquer just ificativa.
Não obsstante, anttes de appresentar um
u requeriimento de informaçãão, é
prudente

e

prático

que

o

interressado verifique se ela já não
foi p
publicada nos sites oficiais,
pois a LAI, em
m seu arttigo 8º,
afirm
ma que “é dever
d
dos órgãos
ó
e
entid
dades

públicas

pro
omover,

indep
pendentem
mente

de

requerimentos, a divulgação em
local de fácil aceesso, no âm
mbito de
suas

comp
petências,

de

INFOR
RMAÇÕES MÍN
NIMAS QUE D
DEVEM SER
DIVULGAD
DAS NOS SITES
S DOS ÓRGÃO
OS E ENTIDADES
PÚBLICAS
S (LAI, ART. 8ºº)
I - re
egistro das competênciias e estruttura
organizacio
onal, ende
ereços e ttelefones das
d
de
respectivas
s
unidad
des
e
horários
atendimentto ao públic
co;
II - registros
r
de
e quaisquerr repasses ou
transferênc
cias de recu
ursos financceiros;
III - re
egistros das
s despesas;;
IV - informa
ações con
ncernentes a
os
procedimentos
licittatórios,
iinclusive
s editais e resultados,, bem como a
respectivos
todos os co
ontratos cellebrados;

inforrmações dee interesse coletivo
ou ggeral por eles
e
produzzidas ou
custo
odiadas”, de
d modo que para
dar cumprimen
nto a este
e dever,

V - dados
d
gerais
s para o aco
ompanhame
ento
de progra
amas, ações, projetoss e obras de
órgãos e en
ntidades; e
VI - resposta
as a
frequentes
s da socieda
ade.

perrguntas

mais
m

“os órgãos e entidades
e
públicas
deveerão utilizarr todos os meios e insstrumentoss legítimos de que disspuserem, sendo
s
obriggatória a divvulgação em
m sites ofici ais da rede mundial de
e computaddores (intern
net)”.
Conttudo, a obrigatoriedad
de de divulggação pela internet nã
ão se aplicaa aos municcípios
com menos de 10.000
1
habiitantes.
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Aliás, o cidadão deve ficar atento e verificar se os sites de divulgação de
informações públicas estão funcionando a contento, com informações completas,
claras e atualizadas.
Não encontrando a informação no site da entidade que a detém, o indivíduo
deve, então, apresentar o requerimento.

Qual o procedimento para requerer informações públicas?
Adiante, será apresentado um passo a passo do procedimento para requerer
informações públicas:

Passo 1 – Antes de providenciar o requerimento, o interessado verifica se a
informação desejada está no site do ente ou órgão público.

Passo 2 – Caso a informação não se encontre no site do órgão ou ente púbico, o
interessado providenciará um requerimento simples em duas vias, onde conste a sua
qualificação completa (identificação, endereço, telefone etc) e a especificação clara e
detalhada da informação desejada. Há um modelo de requerimento no final do
capítulo, que serve como mera sugestão, pois não existe nenhuma forma prevista ou
necessária para o requerimento, desde que os requisitos de identificação do
requerente e especificação das informações sejam atendidos.
Atenção: o requerimento pode ser redigido e assinado diretamente pelo
interessado, sem necessidade de contratação de serviço advocatício para esta
finalidade.

Passo 3 – O interessado deverá providenciar a protocolização do requerimento
no órgão ou ente que detiver a informação desejada, de modo que uma via fique no
local de protocolo e a outra retorne com o interessado, contendo o registro da entrega
(dia em que foi entregue, hora, assinatura e identificação de quem recebeu).
É preciso destacar que os detentores das informações devem viabilizar a
alternativa de envio dos requerimentos de informação por intermédio dos seus sites
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na internet (LAI, art. 10, § 2º), mas é recomendável que o requerente só utilize esse
método quando haja um meio seguro de registrar o envio do requerimento.

Passo 4 – O requerente deve verificar como poderá acompanhar o trâmite do
seu requerimento, pois, caso não haja resposta no prazo legal, às informações de
trâmite poderão ser úteis para demonstrar que não foi dado andamento ao
requerimento, ou que os prazos foram desrespeitados, de modo que as
responsabilidades poderão ser apuradas mais facilmente.

Passo 5 – Se a informação já estiver disponível, a entrega ao requerente deve
ser imediata, mas, na prática, essa não é a regra. Caso não seja possível a prestação
imediata da informação, o ente ou órgão público pode providenciá-la em um prazo de
até 20 (vinte) dias, que excepcionalmente pode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias,
desde que haja justificativa expressa e comunicada ao requerente.

Passo 6 – No prazo legal, o órgão ou ente público deve comunicar ao
requerente a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou
obtiver a certidão, ou, se for o caso, deverá entregar diretamente a informação, por
ofício, e-mail ou qualquer meio idôneo de comunicação.

E se o detentor da informação pública recusar fornecê-la?
Como regra, não se pode recusar a prestação de informação pública. Todavia, há
algumas poucas exceções, conforme veremos adiante.

O requerimento de informação pode ser legitimamente indeferido:
a) quando versar sobre informação de caráter pessoal de terceiros, a menos
que se enquadre em uma das exceções descritas no art. 31 da LAI;
b) quando houver classificação de sigilo da informação (ultrassecreta, secreta,
reservada), desde que se enquadre nas hipóteses autorizadoras de
classificação e, mesmo assim, apenas dentro do prazo em que o sigilo é
aceito.
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RECUSA LEG
GÍTIMA A PRESTAÇÃ
P
ÃO
DE IN
NFORMAÇ
ÇÕES

Inform
mações pesssoais

Inforrmações co m
classifiicação de siigilo

Arrt. 23. São consideradas im
mprescindíveiis à segurançaa da
so
ociedade ou do Estado e, portanto
o, passíveis de
cla
assificação ass informaçõees cuja divulg
gação ou aceesso
irrrestrito possam:

Artt. 31. O trata
amento das innformações pessoais
p
deve ser
feito de forma transparente
t
e com respeiito à intimida
ade,
vid
da privada, ho
onra e imageem das pessoa
as, bem como
o às
libe
erdades e garrantias individduais.

I - pôr em riscco a defesa e a soberania
a nacionais oou a
inttegridade do território naccional;

§ 1o
1 As informa
ações pessoaiis, a que se re
efere este artiigo,
rellativas à intim
midade, vida pprivada, honra
a e imagem:

II - prejudicar o
ou pôr em riscco a condução
o de negociaçções
ou
u as relações internaciona
ais do País, ou
u as que tenhham
sid
do fornecidass em caráter sigiloso por outros
o
Estadoos e
orrganismos inteernacionais;

I - terão seu acesso restrrito, indepen
ndentemente de
cla
assificação de sigilo e peloo prazo máxim
mo de 100 (ceem)
anos a contar da sua datta de produ
ução, a agen
ntes
blicos legalmente autorizaados e à pesssoa a que elass se
púb
refferirem; e

III - pôr em riisco a vida, a segurança ou a saúdee da
opulação;
po
IV
V - oferecer elevado riscco à estabilid
dade financeeira,
monetária do País;
ecconômica ou m
V - prejudicar ou causar risco
r
a plano
os ou operaçções
as Forças Armadas;
estratégicos da
os de pesquissa e
VI - prejudicar ou causar riisco a projeto
esenvolvimentto científico ou
o tecnológicco, assim com
mo a
de
sisstemas, bens, instalaçõees ou área
as de intereesse
estratégico naccional;
nça de instituiições ou de aaltas
VII - pôr em rissco a seguran
utoridades na
acionais ou esstrangeiras e seus familiaares;
au
ou
u
VIII - comprometer atividad
des de inteligê
ência, bem coomo
e investigaçção ou fiscalização em andamennto,
de
rellacionadas co
om a prevençã
ão ou represssão de infraçõões.
Arrt. 24. A info
ormação em poder
p
dos órg
gãos e entidaades
pú
úblicas, obserrvado o seu
u teor e em
m razão de sua
im
mprescindibilid
dade à segu
urança da so
ociedade ou do
Estado, poderrá ser classsificada como ultrassecrreta,
secreta ou reservada.
azos máximo
os de restriçã
ão de acessoo à
§ 1o Os pra
onforme a cla
assificação prrevista no capput,
infformação, co
vig
goram a parrtir da data de sua produção e sãoo os
seguintes:
a: 25 (vinte e cinco)
c
anos;
I - ultrassecreta
II - secreta: 15 ((quinze) anos;; e
III - reservada: 5 (cinco) anoss.

II - poderão ter autorizada ssua divulgaçã
ão ou acesso por
terrceiros diante de previsãão legal ou
u consentimeento
exp
presso da pesssoa a que elaas se referirem
m.
§ 2o
2 Aquele que obtiver accesso às info
ormações de que
q
tra
ata este artiigo será ressponsabilizad
do por seu uso
ind
devido.
§ 3o
3 O consentimento referrido no inciso
o II do § 1o não
n
serrá exigido qua
ando as inform
mações forem
m necessáriass:
I - à prevenção
o e diagnósticco médico, quando
q
a pesssoa
ação
esttiver física ou legalmentee incapaz, e para utiliza
única e exclusiva
amente para o tratamento
o médico;
o de estatísticcas e pesquissas científicass de
II - à realização
eviidente intere
esse público ou geral, previstos em lei,
sen
ndo vedada a identificaação da pesssoa a que as
infformações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem
m judicial;
IV - à defesa de direitos humaanos; ou
eção
V - à prote
eponderante.
pre

do

innteresse

pú
úblico

e

geeral

§ 4o
4 A restriçã
ão de acesso à informação
o relativa à vida
v
priivada, honra e imagem de pessoa não
n
poderá ser
invvocada com o intuito de prejudica
ar processo de
apuração de irregularidaddes em que o titular das
infformações esstiver envolvvido, bem como em açções
volltadas para a recuperaçãoo de fatos históricos de ma
aior
rellevância.
§ 5o
5 Regulamen
nto disporá ssobre os proccedimentos para
p
tra
atamento de informação
i
peessoal.
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O qu
ue fazer se a inform
mação forr negada ilegitimam
i
mente ou sem
fund
damentaçção?
Para quee possa haver controlee judicial e social
s
sobre eventual reecusa de prrestar
inforrmação púb
blica, a negaativa de aceesso deve necessariamente ser fu ndamentad
da e o
requerente precisa ser informado ac erca dos fu
undamentoss utilizadoss, sob pena de a
autoridade ser punida
p
disciplinarmentte ou até mesmo
m
de su
ua conduta ser conside
erada
imprrobidade ad
dministrativva, dependeer das circu
unstâncias do
d caso conncreto (LAI,, arts.
7º, § 4, 14 e 32).
Ao analissar os fundaamentos uttilizados parra não presttar a inform
mação reque
erida,
o requerente pode
p
se co
onvencer dee que estãão presente
es uma dass hipótesess que
legitiimam o in
ndeferimento. Caso oos fundamentos do indeferimeento não sejam
s
presttados no prrazo legal ou
o não se cconvençam o requeren
nte, três oppções podem
m ser
explo
oradas:
INDEFERIM
MENTO CON
NSIDERADO I LEGÍTIMO OU
O SEM FUND
DAMENTAÇÃ
ÃO

Recurso Admin
nistrativo
(LAI, art. 15)

O recurso deve ser
apresen
ntado ao
superior daa autoridade
e
que não prestou a
informaçãão, no prazo
de 10 (dez)) dias a partirr
da ciêência do
ideferim
mento . A
autoridad
de superior
deve aprecciar o recurso
o
em 5 (cinco) dias.

Mandadoo de Segurança

Há um capíítulo
eespecífico so
obre a
uti lização do mandado
m
de seguran
nça.

Representaçã
R
ão ao
Ministério
M
Púúblico

Há um
m capítulo
específfico sobre a
represeentação ao
Ministéério Público.

Como o recurso administrativvo deve se
er endereça
ado à autooridade sup
perior
àqueela que não
o prestou a informaçãoo30, em algu
umas situaçções é impoossível utilizá-lo,

30

Art. 15. No caso de indeferimen
nto de acesso a informaç
ções ou às raazões da negativa
do accesso, poderrá o interessado interporr recurso con
ntra a decisã
ão no prazo dde 10 (dez) dias a
conta
ar da sua ciência.
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pois não haverá uma autoridade superior a que deixou de prestar a informação.
Imagine, por exemplo, que o prefeito de um município tenha se negado a prestar
informação: no âmbito municipal não há autoridade superior ao prefeito.
Na falta de autoridade superior para apreciar o recurso administrativo, só
restará ao interessado utilizar o mandado de segurança, representar ao Ministério
Público ou utilizar os dois artifícios simultaneamente, pois mesmo que decida utilizar o
mandado de segurança para obter a informação sonegada, poderá também
representar

ao

Ministério

Público

exclusivamente

para

que

promova

a

responsabilização do agente público, nos termos do art. 32 da LAI, que pode inclusive
ensejar uma ação por improbidade administrativa.
Por fim, cabe destacar que a apresentação de recurso administrativo ou
representação ao Ministério Público pode ser realizada diretamente pelo cidadão, sem
o acompanhamento de advogado. Todavia, o acompanhamento técnico de um
profissional habilitado pode ser de grande valor para assegurar o direito à informação.
Caso o cidadão não disponha de recursos financeiros e perceba que a situação
recomenda a presença de um profissional do Direito, é possível utilizar os serviços da
Defensoria Pública para fazer valer o direito fundamental à informação.

Algumas generalidades sobre o acesso à informação.
Mau uso da informação pública: conforme já foi indicado, não é necessário
justificar os motivos ou as finalidades que levaram ao requerimento, mas eventual má
utilização dos dados pode gerar responsabilidades civis e penais para o requerente
(falsificação das informações, interpretações caluniosas, difamatórias ou injuriosas
etc).
Custo do acesso às informações: o serviço de pesquisa e fornecimento das
informações deve necessariamente ser gratuito, mas é possível cobrar pelo
fornecimento de eventuais fotocópias (LAI, art. 12).

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
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Remuneração dos servidores públicos: quando a Lei de Acesso à Informação
entrou em vigor, instaurou-se uma profusa discussão acerca da natureza pública ou
pessoal da remuneração dos servidores públicos. Alguns entendiam que não deveriam
ser divulgadas listas nominais com as respectivas remunerações, haja vista tratar-se de
informações de caráter pessoal; outros, ao contrário, entendiam que essas relações
eram informações de caráter público, razão pela qual deviam ser publicadas
normalmente pelos entes públicos em seus sites, independentemente de
requerimentos de interessados específicos.
A polêmica chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em 09/06/2011 concluiu
pela obrigatoriedade de divulgação das informações, em decisão cuja ementa, pela
grande relevância social, segue abaixo reproduzida:

REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO
DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES
PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE
VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS
DESPROVIDOS. 1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª
parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por
eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de
interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade
deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a
parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é
que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade. 2. Não
cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objetos da divulgação em
causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na
linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art.
37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente,
claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos
dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de
se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se
paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. 3. A prevalência
do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros
modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um
necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania
mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” se
administra a coisa pública a preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto
Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual
da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana. 4. A
negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso,
inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais desprovidos.
(STF - SS 3902 AgR-segundo, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
09/06/2011, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-01 PP-00055
RTJ VOL-00220- PP-00149)
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Em que pese os respeitáveis argumentos contrários à publicação dos dados
concernentes às remunerações dos servidores públicos (tese vencida), a decisão do
STF, a nosso ver, pelos próprios argumentos fáticos e jurídicos manifestados na
fundamentação, foi acertada e de grande utilidade prática para a democracia, haja
vista aumentar a possibilidade de controle social sobre eventuais supersalários acima
do teto constitucional, pagamento de “servidores fantasmas” e exagero na utilização
de cargos comissionados (contratação de servidores sem concurso público).

Mapa da LAI.
A Controladoria-Geral da União lançou uma cartilha informativa da LAI onde
consta um “mapa” da lei. O referido mapa pode ser de grande utilidade em eventuais
situações concretas. Assim, para facilitar o manejo da norma, segue a sua reprodução:

TEMA
Garantias do direito de Acesso
Regras sobre a divulgação de
rotina ou proativa de
informações
Processamento de pedidos de
Informação
Direito de recurso à negativa
de liberação de informação
Exceções ao direito de acesso

ARTIGOS

PALAVRAS-CHAVE

Artigos 3, 6, 7

Princípios do direito de acesso /
Compromisso d o Estado

Artigos 8 e 9

Categorias de informação /
Serviço de Informações ao
Cidadão / Modos de divulgar

Artigos
10,11,12,13 e 14

Artigos 15,16,17
Artigos 21 ao 30

Identificação e pesquisa de
documentos / Meios de
divulgação/Custos / Prazos de
atendimento
Pedido de desclassificação /
Autoridades responsáveis / Ritos
legais
Níveis de classificação / Regras /
Justificativa do não-acesso

Tratamento de informações
pessoais

Artigo 31

Respeito às liberdades e
garantias individuais

Responsabilidade dos agentes
públicos

Artigos 32, 33, 34

Condutas ilícitas / Princípio do
contraditório
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Modelo de requerimento de informação.
Ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito de Sbórnia
FULANO DE TAL
Rua do Sobe e Desce, S/Nº
Centro – SP
Sbórnia, 28 de fevereiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Eu, Beltrano Fulaneco da Silva, casado, Arquiteto, RG nº 111.222-33, CPF nº
444.555.666-78 (cópias anexas), residente e domiciliado na Rua das Crateras Lunares, nº 2-15,
Bairro do Poço Seco, nesta cidade de Sbórnia, e-mail beltrano@fulaneco.com.br, telefone
residencial (99) 1111-2222, telefone comercial (99) 3333-4444, venho à digna presença de
Vossa Excelência, com fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXIII, e na
Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e seguintes, apresentar o presente REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES, para o qual espero a resposta imediata imposta pela Lei de Acesso à
Informação, ou, na justificada impossibilidade de pronta liberação das informações, que sejam
cumpridos os prazos previstos na legislação aplicável.
Informações solicitadas:
a) Valor gasto pela Prefeitura com a manutenção do asfalto da Rua das Crateras
Lunares no ano de 2013.
b) Serviços de manutenção realizados na Rua das Crateras Lunares no ano de 2013.
c) Empresas contratadas para a realização dos serviços executados na Rua das
Crateras Lunares no ano de 2013.
d) Nome do(s) servidor (es) designados para fiscalizar a execução do contrato de
prestação de serviços de manutenção na Rua das Crateras Lunares no ano de 2013.
e) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa que realizou a
manutenção da Rua das Crateras Lunares no ano de 2013.
Por ora, é o que requeiro.
Respeitosamente,

BELTRANO FULANECO DA SILVA
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