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 Resumo: 

O objetivo central do projeto de pesquisa é avaliar a implantação da Lei nº 

12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação (LAI), na Câmara dos Deputados, 

transcorridos quatro anos de sua publicação.  A aderência do ambiente institucional do 

Poder Legislativo, em especial da Câmara dos Deputados, aos dispositivos da LAI será 

analisada, abordando aspectos relativos à estrutura e aos processos de trabalho do 

Serviço de Informação ao Cidadão, à transparência ativa e ao tratamento das 

informações pessoais e sigilosas. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

A Lei de Acesso à Informação estabeleceu um novo paradigma no relacionamento 

entre o setor público e a sociedade brasileira, na medida em que o acesso à 

informação produzida e custodiada pelo Estado passou a ser a regra, e o sigilo, a 
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exceção. Além de exigir uma profunda mudança cultural no âmbito da administração 

pública, a implementação da LAI impôs uma série de desafios operacionais, em função 

do exíguo prazo dado aos órgãos públicos para se adaptarem aos requisitos legais. 

Todos os órgãos públicos tiveram seis meses para dar cumprimento às seguintes 

exigências da lei: (i) a implantação de um Serviço de Informação ao Cidadão, capaz de 

concentrar o atendimento aos pedidos de acesso à informação e permitir aos 

interessados o acompanhamento de sua tramitação; (ii) a publicação de um conjunto 

mínimo de informações de interesse geral e coletivo nos sítios oficiais da internet, 

relativas a despesas, repasses e transferências, licitações, contratos etc.; (iii) a 

adequação das ferramentas de pesquisa e de formatos de arquivos de relatórios às 

necessidades do usuário; (iv) a disponibilização de informações primárias em formatos 

de dados abertos, legíveis diretamente por máquinas; e (v) a reformulação dos 

processos de tratamento da informação sigilosa e pessoal. 

 No caso específico do Poder Legislativo, a LAI tem uma dupla função: a de torná-lo 

ainda mais transparente e sujeito ao controle social; e a de servir como instrumento 

que lhe permita exercer, com mais eficiência e efetividade, sua missão institucional de 

fiscalização e controle dos atos do Executivo. Esse projeto de pesquisa pretende avaliar 

até que ponto esses dois aspectos foram atendidos, ao longo dos primeiros cinco anos 

de existência da lei. 

3. PROBLEMA 

O processo de implantação da LAI no Poder Legislativo possui um conjunto de 

especificidades, decorrentes de suas funções institucionais, de sua estrutura 

organizacional peculiar e das múltiplas formas de relacionamento com os cidadãos. 

Decorridos quatro anos de vigência da lei, são praticamente inexistentes estudos que 

buscam avaliar a aderência da Lei de Acesso à Informação às peculiaridades do 

Legislativo. A maior parte dos estudos sobre o grau de maturidade do setor público na 

aplicação da LAI, levados a cabo pela academia ou por organizações não 

governamentais, trabalham com metodologias que não captam essas características 

próprias do Poder Legislativo.  

4. OBJETIVOS 

Os objetivos específicos do projeto são os seguintes: (i) realizar revisão crítica dos 

principais conceitos e diretrizes estabelecidos pela LAI, do ponto de vista da definição 

clara de critérios e requisitos para sua implementação; (ii) fazer uma análise 

comparada das normas regulamentadoras da LAI no âmbito dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário; (iii) analisar a implantação do Serviço de Informação ao 
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Cidadão da Câmara dos Deputados; (iv) avaliar a implementação das ações de 

transparência ativa na Casa, com base no art. 8º da LAI; (v) avaliar o tratamento da 

informação sigilosa e pessoal na Câmara dos Deputados, com ênfase nas 

especificidades relacionadas às atividades das comissões parlamentares de inquérito, 

antes e depois da LAI. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

O processo de implantação da LAI no Poder Legislativo e, em particular, na Câmara dos 

Deputados, além dos problemas comuns a todos os órgãos públicos, possui 

especificidades que não foram contempladas pelo próprio texto legal. A estrutura 

organizacional no Poder Legislativo tende, por exemplo, a ser menos centralizada do 

que a de órgãos do Poder Executivo, tendo em vista a existência do Plenário e de 

comissões permanentes e temporárias, que são colegiados autônomos em relação à 

Mesa. A hierarquia recursal prevista na LAI, desenhada para o Poder Executivo, não se 

ajusta a priori à estrutura decisória das casas legislativas. Da mesma forma, as 

atividades de classificação em grau de sigilo se revestem, em função dessa estrutura 

peculiar, de características diversas em relação outros setores do setor público. 

Por outro lado, e em função da própria característica de representação popular, o 

Poder Legislativo tende a ter múltiplos canais de relacionamento com os cidadãos, o 

que torna mais complexa a padronização dos procedimentos de atendimento a 

pedidos de acesso à informação, bem como a uniformização das informações mínimas 

a serem disponibilizadas no portal da Câmara dos Deputados na internet.  

Por fim, a LAI introduz um novo mecanismo de acesso à informação relacionada a 

políticas públicas e a atos administrativos, essencial para o exercício das atividades de 

análise de impactos legislativos, fiscalização e controle. Não há, ainda, avaliações sobre 

o grau de eficácia da LAI vis-à-vis outros instrumentos regimentais, como o 

Requerimento de Informações. 

 

6. METODOLOGIA 

A metodologia a ser empregada compreende as técnicas de pesquisa documental e de 

pesquisa bibliográfica. Dar-se-á ênfase ainda a análises comparativas da LAI com 

legislações de outros países, à avaliação comparada, no que tange ao acesso à 

informação, entre o grau de maturidade da Câmara dos Deputados em relação a 
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parlamentos de outros países, bem como entre a Câmara dos Deputados e órgãos de 

outros poderes, no tocante a critérios objetivos de acesso à informação e ao 

tratamento da informação pessoal e sigilosa. 

 

7. CRONOGRAMA 

Atividade Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição do escopo da 
pesquisa 

            

Levantamento e revisão 
da bibliografia 

            

Levantamento 
documental 

            

Compilação de dados 
primários 

            

Estudos descritivos e 
analíticos 

            

Relatório final             

Nota: Início do projeto previsto para 07/12/2015. 

8. BIBLIOGRAFIA PRELIMINAR 

ANDERSON, T.B. (2009), E‐government as an anti‐corruption strategy, Information 

Economics and Policy, Vol. 21, pp. 201‐10. 

ANGÉLICO, Fabiano, Lei de acesso à informação pública e seus possíveis 

desdobramentos para a accountability democrática no Brasil, 2012, disponível em 

bibliotecadigital.fgv.br  

BATISTA, Carmem Lúcia, As dimensões da informação pública: transparência, acesso 

e comunicação, Transinformação, Campinas, set/dez 2010. 

BERTOT, John Carlo; JAEGER, Paul T.; GRIMES, Justin M., Promoting transparency and 

accountability through ICTs, social media and collaborative e-government, 

Transforming Government: People, Process and Policy, v. 6, issue 1, 2012 

BHATNAGAR, S., E‐government and access to information, Global Corruption Report 

2003,Transparency International, Washington, DC. 

BOWLES, Nigel, HAMILTON, James T.,  LEVY, David (eds.); Transparency in politics and 

the media: accountability and open government, IB Tauris, 2013. 



 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DIRETORIA LEGISLATIVA 

CONSULTORIA LEGISLATIVA 

DA SILVA, Terezinha Elisabeth, EIRÃO, Thiago Gomes, CAVALCANTE, Raphael Silva, 

Acesso à informação: notas de pesquisa, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 

e Biblioteconomia, v.9, n.1, 2014. 

DE LUCENA, Danielle Silva, et al., LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: uma leitura da 

implementação, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Pensamento & Realidade. 

Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração-FEA, v.29, n.1, 

2014. 

FREIRE, Isa Maria, REGO, Herbert de Oliveira, MARQUES DE OLIVEIRA, Geissikelly, Os 

Portais de Transparência à luz da Ciência da Informação: um modelo de interface 

para acesso à informação, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, v.10, n.1, 2015. 

JAEGER, P.T., BERTOT, J. C.; Responsibility rolls down: Public libraries and the social 

and policy obligations of ensuring access to e-government and government 

information, Public Library Quarterly, 2011 

JAEGER, P.T., BERTOT, J.C., Transparency and technological change: ensuring equal 

and sustained public access to government information,Government Information 

Quarterly, Vol. 27, 2010, pp.371‐6. 

JANSENN, Marijn, CHARALABIDIS, Yannis, ZUIDERWIJK, Anneke; Benefits, Adoption 

Barriers and Myths of Open Data and Open Government, Information Systems 

Management, v. 29, issue 4, 2012. 

JARDIM, José Maria. A lei de acesso à informação pública: dimensões político-

informacionais, 2013, disponível em 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/1736 

LINDERS, Dennis; WILSON, Susan C; What is Open Government?: One Year After the 

Directive, Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research 

Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times. ACM, 2011. 

MALIN, Ana Maria Barcellos, Reflexões sobre a adesão brasileira ao regime global de 

acesso à informação pública, 2013, disponível em 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/1806 

MARTINS, Paula Ligia. Acesso à informação: um direito fundamental e instrumental, 

Revista Acervo v.24, n.1, 2012, pp 233-244. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2011.575699
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2011.575699
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616846.2011.575699
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/1736
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/1806


 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DIRETORIA LEGISLATIVA 

CONSULTORIA LEGISLATIVA 

MEI, Chen, Public Access to Government Information Resources in Australia and Its 

inspiration to China, Information Studies: theory and application, Aug 2013. 

RAMOS, Jorge Luis Cavalcanti, et al. Atendimento à Lei de Acesso à Informação pelos 

Municípios das Microrregiões Selecionadas entre os Estados da Bahia e Pernambuco, 

Extramuros-Revista de Extensão da Univasf, v.3, n. 1, 2015. 

REYLEA, H.C, Federal freedom of information policy: highlights of recent 

developments, Government Information Quarterly, vol. 26, pp.314‐20. 

RIBEIRO, Rafael Fanuchy. Lei de acesso à informação e suas implicações para a 

democracia, 2014, disponível em 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8805/1/2013_RafaelFanuchyRibeiro.pdf 

SANTOS, Paloma Maria, BERNARDES, Marciele Berges, ROVER Aires José, Teoria e 

prática de governo aberto: lei de acesso à informação nos executivos municipais da 

Região Sul, Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, disponível em 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/teoria_e_pratica_de_governo_aberto_ve

rsao_final_0.pdf 

SHKABATUR, Jennifer, Transparency With(out) Accountability: Open Government in 

the United States, Yale Law and Policy Review, v. 31, issue 1, 2013. 

SILVA, Pedro Manoel da, SILVA, Fábio Mascarenhas; Acesso e transparência da 

informação nas instituições federais de ensino superior: uma análise das despesas 

com pesquisa e desenvolvimento, 2015, disponível em 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/2708 

SUN Yu, DANG Shengcui, FANG Bin, ZHAO Qiuyan, Public Access to Government 

Information in the Digital Age: Findings from China, Korean Social Science Journal, v. 

41, Issue 1, pp. 1-17, 2014. 

TINATI, Ramine, CARR, Les, HALFORD, Susan, POPE, Catherine; Exploring the Impact of 

Adopting Open Data in the UK Government, Digital Futures, 2012. 

WAHEED, ZAMAN, Value of people's participation for good governance in developing 

countries, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4 No. 4, 2010, 

pp. 386‐402 

YU, Harlan; ROBINSON, David; The New Ambiguity of “Open Government, Social 

Science Research Network, disponível em 

http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2012489  

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8805/1/2013_RafaelFanuchyRibeiro.pdf
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/teoria_e_pratica_de_governo_aberto_versao_final_0.pdf
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/teoria_e_pratica_de_governo_aberto_versao_final_0.pdf
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/2708
http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2012489

