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DUDH (Art. 19) Todo ser humano tem direito à liberdade 

de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 

sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 

 

A INFORMAÇÃO  

É O OXIGÊNIO DA 

DEMOCRACIA 

Quem somos 



• 51 órgãos federais 

• Transparência ativa: checklist 

– Informações institucionais; programas e projetos; lista de 

documentos classificados; perguntas mais frequentes; 

participação popular; conteúdo executivo-orçamentário 

• Transparência passiva: quase 500 pedidos de informação 

– Respondem? / Tipo de resposta / Tempo de resposta / 

Qualidade da resposta /  

• Coleta das experiências da sociedade civil 

 

O que foi a auditoria? 



• Medidas de promoção da LAI restrita a poucos órgãos 

• Ausência de informações sobre participação popular e lista de 

documentos classificados e desclassificados 

 

Panorama do Executivo 



• Travamentos, protocolos distintos e limites de caracteres 

• Nenhum órgão cumpre todos os critérios da transp. ativa 

•  Nenhum dos órgãos avaliados divulga a lista de documentos 
classificados  

 

Panorama do Legislativo 



Panorama da Justiça 

• Ausência de protocolos, SICs, atraso nas respostas e limitação de 
caracteres 

• Nenhum dos órgãos cumpre todos os critérios da transparência 
ativa 

• Pouca informação sobre participação popular, programas e 
 projetos e ausência da lista de documentos classificados.  



Exemplos de problemas 

• Cobrança de valores por processo 

• Ligações perguntando o motivo do pedido 

•“o órgão informa que ainda estamos checando os dados solicitados e 

que nos comprometemos a enviar a resposta oportunamente (...) 

como “pedido respondido”. 

• Exigência de entrega pessoalmente do pedido 

• Exigência de cópia autenticada de documentos  

• Não divulgação da informação mesmo após decisão favorável da 

instância superior 

• Exigência de comprometer-se a não utilizar a informação recebida de 

modo inadequado 

• Dificuldade de obter a informação nos Estados e principalmente nos 

municípios. 

 



Nas atividades de capacitação 
• Poucas organizações conhecem e utilizam a LAI 

• Linguagem técnica e dados de difícil compreensão 

• Unificação dos bancos de dados e dos indicadores 

• Problemas na registro da informação 

• Falta informação orçamentária e sobre licitações 

• Informação sobre violência contra a mulher e informação para grupos 

vulneráveis. 

• Divulgação em outros meios que não a internet 

 • Dificuldade de participação: não tem informação sobre as consultas e 

audiências públicas, nem dos resultados de conferências. 

 • Interesses políticos locais e ameaças pessoais 

 • Desconhecimento do órgão detentor da informação 



Conclusões e Recomendações 

• Disponibilização dos documentos classificados e desclassificados 

e informações sobre participação popular 

• Criação de sistema eletrônico próprio e-SICs 

• Ampliação crescente da lista da transparência ativa 

• Capacitação dos servidores e medidas de promoção 

• Simplificação das exigências de identificação 

• Controle de qualidade das respostas 

• Órgão independente de implementação e fiscalização 

• Divulgação dos pedidos e respostas, assim como recursos 

• Melhor motivação no uso das exceções 


