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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um diagnóstico e uma análise da transparência no governo do 

estado do Rio de Janeiro. Desde a sanção da Lei de Acesso a Informações – LAI no Brasil, lei 

n° 12.527/2011, e as regulamentações dos governos subnacionais, o estado do Rio de Janeiro 

tem sido avaliado negativamente por instituições de ensino e pesquisa e por metodologias 

desenvolvidas pelo próprio governo federal, no sentido principal de garantir o direito 

fundamental de acesso à informação. Para caracterizar a situação do Rio de Janeiro, foi 

realizada uma análise da transparência sob quatro dimensões: (i) legal; (ii) tecnológica; (iii) 

organizacional; e (iv) política. Disto, decorre o desafio que conduz o presente trabalho, que é 

o de aperfeiçoar a transparência fluminense, mediante a sistematização de diretrizes com 

recomendações de melhoria, a partir das normas vigentes, das boas práticas no setor público e 

das inadequações do governo fluminense, também apontando os benefícios específicos que as 

medidas concretas podem gerar. Ao final, são sugeridos passos para melhorar o compromisso 

do estado com a transparência pública.  

Palavras-chave: transparência pública, direito de acesso à informação, governo do estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper presents a diagnosis and an analysis of the transparency currently adopted by the 

State Government of Rio de Janeiro. Since the enactment of the Access to Information Act in 

Brazil, n° 12.527/2011, and regulations of subnational governments, the State of Rio de 

Janeiro’s performance has been negatively evaluated by educational and research institutions, 

as well as by the federal government. To characterize the state of Rio de Janeiro, an analysis 

of transparency under four dimensions is presented: (i) legal; (ii) technological; (iii) 

organizational; and (iv) policy. This analysis identifies the need to improve Rio de Janeiro’s 

commitments to transparency, and it proposes recommendations for improvement. It outlines 

the current state of transparency in Rio de Janeiro, better practices, and it outlines the benefits 

that an improved transparency infrastructure would be able to generate. Finally, the paper 

suggests several means of improving the state's commitment to public transparency. 

Keywords: public transparency, right to information, state government of Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 6 

2 JUSTIFICATIVA .............................................................................................................. 9 

2.1 Reputação do estado .......................................................................................................... 9 

2.2 Ambiente de negócios ........................................................................................................ 9 

2.3 Responsabilização, eficiência e inovação ....................................................................... 10 

2.4 Alinhamento com agendas transversais da administração .......................................... 10 

3 CONCEITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DEFINIÇÕES DE 

TRANSPARÊNCIA ............................................................................................................... 12 

4 NORMAS VIGENTES E BOAS PRÁTICAS EM TRANSPARÊNCIA ................... 19 

4.1 Compromissos internacionais ........................................................................................ 19 

4.2 Governo aberto (Open Government Partnership – OGP) .......................................... 20 

4.3 OGP e compromissos nacionais ..................................................................................... 21 

4.4 OGP e municípios ............................................................................................................ 23 

4.5 Regulamentação nacional de acesso à informação ....................................................... 25 

5 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ............. 29 

5.1 Dimensões de análise ....................................................................................................... 29 

5.1.1 Dimensão legal ........................................................................................................... 29 

5.1.2 Dimensão organizacional ........................................................................................... 31 

5.1.3 Dimensão tecnológica informacional ......................................................................... 32 

5.1.4 Dimensão política ....................................................................................................... 34 

5.2 Avaliações da transparência fluminense ....................................................................... 37 

5.2.1 Avaliações externas ao poder público ........................................................................ 38 

5.3 Recomendações centrais ................................................................................................. 40 

6 SISTEMATIZAÇÃO DA PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO DA 

TRANSPARÊNCIA FLUMINENSE .................................................................................... 43 

6.1 Compatibilização do decreto estadual 43.597/2012 com a lei federal 12.527/2011 .... 43 

6.2 Organização administrativa e regimental específica para transparência .................. 46 

6.3 Utilização efetiva de tecnologias da informação ........................................................... 49 

6.4 Adoção de iniciativas compatíveis com as estratégias de governo de transparência 54 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 61 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho segue o modelo de Diagnóstico e Análise, voltado para aperfeiçoar o a 

transparência no governo do Estado do Rio de Janeiro, dado o desafio imposto pelas 

inadequações do governo fluminense em face das normas vigentes, nacionais e internacionais, 

e das boas práticas adotadas no setor público, em governos nacionais e subnacionais. 

Logo, pretende-se intervir na realidade da transparência vigente no governo do estado do Rio 

de Janeiro, mais precisamente no Poder Executivo. Portanto, é situacional, ou seja, válido 

enquanto as condições estaduais não projetarem o estado como excelência em transparência, 

dentre os 26 estados da federação e o Distrito Federal. 

A transparência está consolidada como norteadora da administração pública, não se 

restringindo à publicidade das informações inerentes às atividades e decisões governamentais, 

uma vez que tais informações devem, basicamente, ser facilmente localizáveis, facilmente 

compreensíveis, passíveis de inferência e disponibilizadas em formatos livres e abertos.  

Ainda, a transparência é também um compromisso global assumido por diversas nações em 

prol de governos mais participativos, com maior responsabilização e prestação de contas, 

maior inovação e eficiência e, portanto, mais qualitativos na prestação de serviços públicos, 

mais legítimos e mais confiáveis em democracias modernas. 

O governo do estado do Rio de Janeiro, embora reconheça a importância do tema, tem se 

posicionado na contramão de um governo mais transparente, tendência no governo federal e 

em diversos governos subnacionais. Tal fato é revelado pelas baixas pontuações nas 

avaliações nacionais de transparência, pela incompatibilidade de sua regulamentação com a 

lei nacional de acesso à informação, lei n° 12.527/2011, e pela não existência de iniciativas 

voltadas para um governo aberto.  

Assim, o presente trabalho constitui um  projeto executivo realizado em âmbito acadêmico, 

mas de viés pragmático, direcionado aos servidores públicos estaduais – eleitos 

representativamente, investidos em altos cargos de confiança (cargos políticos) e investidos 

em cargos técnicos mediante concurso ou mediante nomeação por confiança. 

Os benefícios da adoção desse projeto estão na possibilidade de melhorar a reputação do 

estado, a responsabilização dos servidores e o ambiente de negócios, bem como de construir 
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bases para um governo alinhado a iniciativas globais como dados abertos e gestão do 

conhecimento. Por outro lado, a não adoção do presente projeto pode reforçar a dificuldade na 

garantia do direito de acesso à informação, criar obstáculos à inovação, prejudicar a imagem 

institucional e consolidar as críticas realizadas pela mídia e pelas instituições acadêmicas e de 

pesquisa quanto à baixa transparência estadual. 

Em âmbito profissional, a apresentação desse projeto pretende ocorrer na Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão, órgão ao qual o autor está vinculado e que possui interface com 

processos comuns a todo o estado, como gestão de documentos, dados e informações, 

proteção aos dados pessoais, uso de tecnologias e transparência. Em seguida, pretende-se que 

o projeto seja apresentado ao Governador e articulado com os demais órgãos relacionados ao 

tema, como a Secretaria de Fazenda e a Casa Civil, com ênfase no Arquivo Público do Estado 

do Rio de Janeiro (APERJ), sua entidade vinculada. 

Uma vez existindo vontade política de implementar o projeto, a estratégia se resume em 

definir o plano detalhado de ações, a matriz de responsabilidade, a unidade gestora para 

monitoramento e avaliação, a inclusão do projeto no Plano Plurianual – PPA e na Lei 

Orçamentária Anual – LOA (para garantir os recursos, principalmente), a capacitação dos 

atores responsáveis e a promoção de ações de capacitação e conscientização de todos os 

servidores públicos estaduais.  

Nesse sentido, inicialmente serão apontados os benefícios de aderir ao projeto, como 

justificativa para sua implementação. Depois, serão tratados o conceito de acesso à 

informação e as definições de transparência. Em seguida, serão descritas as normas vigentes, 

os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a regulamentação nacional, 

associadas a boas práticas gerais na implementação dessas normas. Na seção seguinte, será 

tratado o caso do estado do Rio de Janeiro e como o governo se posicionou nas dimensões 

legal, organizacional, tecnológica e políticas, já revelando as inadequações de transparência 

do estado e apontando as recomendações centrais da proposta. 

Na última seção será apresentada a sistematização da proposta de aperfeiçoamento, calcada 

em quatro diretrizes: (I) Compatibilização do decreto estadual n° 43.597/2012 com a lei n° 

12.527/2011; (II) Organização administrativa e regimental específica para transparência; (III) 

Utilização efetiva de novas tecnologias da informação; (IV) Adoção de iniciativas 

compatíveis com as estratégias de governo de transparência. Cada diretriz será abordada 
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considerando a norma vigente, as inadequações do governo fluminense, as boas práticas 

relacionadas, as ações de melhoria e os benefícios esperados. 

Como resultados gerais são apontados: o cumprimento à lei de acesso a informações; a 

melhoria nas pontuações e no posicionamento das avaliações de transparência; o aumento da 

responsabilização dos servidores e da prestação de contas; a elevação da eficiência 

administrativa; um ambiente mais favorável à inovação; e à melhoria da imagem do governo 

perante a sociedade e os mercados, o que favorece o ambiente de negócios. 

Por fim, cabe destacar que a finalidade maior está em aperfeiçoar a transparência para 

fortalecer a gestão pública estadual. Entretanto, entende-se que, ao aperfeiçoar a 

transparência, o governo estadual cria bases para um governo aberto, em que os próprios 

órgãos podem se utilizar das informações e bases de dados para compartilhar e gerar 

conhecimento e inovação, ao mesmo tempo em que os cidadãos exercem maior controle 

social e participam ativamente da elaboração de políticas públicas, constituindo um estado 

mais alinhado às demandas da sociedade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho é um projeto para melhorar a transparência no Poder Executivo do estado 

do Rio de Janeiro e possui benefícios de adesão ao mesmo por parte do governo, conforme 

exposto a seguir: 

2.1 Reputação do estado  

 Melhoria da imagem do estado do Rio de Janeiro em projeção internacional, em 

comparação aos demais estados do Brasil e em constituir um exemplo para os 

municípios fluminenses, até mesmo induzindo a municípios mais transparentes; 

 Administração pública mais confiável, uma vez que é mais transparente e possibilita 

ao cidadão maior conhecimento sobre atividades e gastos do governo; 

 Uma gestão responsável, que cumpre as normas vigentes e está em consonância com 

os compromissos globais assumidos pelo Brasil, como o governo aberto e o governo 

eletrônico, ainda reforçando o sentido republicano da democracia brasileira, em que há 

maior engajamento cívico e uma gestão responsável e aberta à sociedade (cidadãos e 

mercado). 

2.2 Ambiente de negócios  

 Dado que a elevação da transparência pode reduzir a assimetria de informações, que, 

por sua vez, tende a aumenta a confiança do setor privado no governo, parte-se do 

pressuposto de que todo o ambiente de negócios de uma economia local/territorial 

pode ser afetado conforme a clareza ou a omissão de informações públicas.  

 Uma administração pública guiada pela transparência, associada ao uso de novas 

tecnologias, também poderia reduzir a burocracia dos procedimentos
1
, além fornecer 

informações sistematizadas necessárias ao funcionamento das empresas, como: etapas 

e prazos referentes à obtenção/renovação de registros e licenças, ao cumprimento de 

                                                           
1
 Relatório FIRJAN “Melhorando o ambiente de negócios no Brasil: ações para reduzir a burocracia”. 

Baseado em dados da publicação Doing Business, do Banco Mundial, publicado em 2012, o relatório compara o 

Brasil a outros 19 países: Alemanha; Arábia Saudita; Canadá; Catar; Chile; China; Cingapura; Coréia do Sul; 

Emirados Árabes; Estados Unidos; França; Hong Kong; Índia; Japão; México; Nova Zelândia; Portugal; Reino 

Unido; Rússia. Disponível em: <http://www.abit.org.br/adm/Arquivo/Servico/063700.pdf> Acesso em: 15 out. 

2015. O ranking montado pela publicação, considerando já a atualização de 2014, aponta o Brasil na 120° 

colocação, de 189 países, ao classificar as economias em sua facilidade para fazer negócios. Doing Business: 

Fazer negócios em um mundo mais transparente. Banco Mundial/IFC, 2012. Disponível em: 

<http://goo.gl/aUuERg> Acesso em: 15 out. 2015. 
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obrigações tributárias e previdenciárias e ao comércio exterior. Isso poderia favorecer 

a competitividade e a atração de investimentos (FIRJAN, 2015). 

2.3 Responsabilização, eficiência e inovação  

 É possível inferir que servidores públicos tendem a realizar melhor seus trabalhos à 

medida que os mesmos são divulgados à sociedade, que pode questioná-los, interferir 

neles e até mesmo controlá-los. Logo, quanto maior o grau de transparência, maior 

seria o comprometimento dos agentes públicos com os princípios administrativos 

(MARTINS JÚNIOR, 2014).  

 Diante de maior responsabilização dos que ocupam os cargos públicos, haveria, como 

consequência, um melhor funcionamento dos governos à medida que são 

aperfeiçoados os mecanismos de acesso a informações (ABRAMO, 2002). Com isso, 

há também o imediato compartilhamento de informações, que possibilita ganhos de 

eficiência e desempenho em órgãos públicos, devendo ocorrer em três níveis: 

interpessoal, intraorganizacional e interorganizacional (YANG e MAXWELL, 2011). 

2.4 Alinhamento com agendas transversais da administração  

Em uma perspectiva mais institucional, interna aos governos, a transparência é colocada como 

propulsora do melhor funcionamento da administração pública, o que pressupõe a gestão de 

documentos
2
 e de informações aplicadas aos registros administrativos (JARDIM,1999).  

“a informação assegura transparência ao Estado, facilitando ao governo administrar suas 

diversas funções sociais; o livre fluxo de informação entre Estado e sociedade civil é essencial 

para uma sociedade democrática: cabe, assim, ao governo minimizar a carga de demandas 

sobre a sociedade civil, diminuindo o custo de suas atividades de informação e maximizando a 

utilização da informação governamental” (Jardim, 1999, p.32). 

Nesse sentido, com o aumento da transparência intragoverno, tem-se os seguintes 

pressupostos: 

 Aumento do conhecimento dos servidores sobre as atividades, os órgãos e sobre a 

temática da área na qual atuam; 

                                                           
2
 A gestão de documentos (de uso corrente e intermediário) é imprescindível para garantir a transparência e, 

associada à gestão de arquivos permanentes, para a proteção de registros históricos governamentais e para 

assegurar direitos legais e financeiros tanto ao Estado como à sociedade. JARDIM, José Maria. Transparência e 

opacidade do estado no Brasil: usos e desusos da informação governamental. Niterói: EdUFF, 1999. 
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 Maior responsabilidade e comprometimento dos servidores com os valores públicos, 

em oposição ao descaso, à corrupção e ao desvio de finalidade; 

 Aperfeiçoamento dos registros administrativos, dos processos de trabalho e 

minimização de retrabalho, com ganhos de desempenho; 

 Aprendizado organizacional e ambiente favorável à inovação; e 

 Melhor prestação de serviços, provimento de bens e manutenção de equipamentos 

públicos, de forma geral. 

Contudo, os governos, como um todo, ainda enfrentam dificuldades para se interconectar. 

Mesmo a tecnologia não sendo o problema, seu direcionamento para localizar e fazer uso de 

informações ainda é desafio grande. Assim, devido à falta de acesso interno à informação, os 

órgãos públicos tendem a acumular perdas de tempo, de recursos e de dinheiro. Além disso, 

perdem o potencial da informação acessível para subsidiar tomadas de decisão, inovação e 

eficiência (RUBESTEIN, 2013). 

Por fim, cabe ressaltar que todos os argumentos expostos nessa seção estão concatenados, 

uma vez que servidores públicos com maior responsabilização e uma administração eficiente 

são fatores que influenciam diretamente na imagem dos governos e em sua capacidade de 

competir internacionalmente, favorecendo o ambiente de negócios. E para avançar nesses 

desafios, é preciso que haja o aperfeiçoamento da transparência do estado do Rio de Janeiro, 

garantindo, inicialmente, na sua integralidade o direito fundamental de acesso à informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 CONCEITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DEFINIÇÕES DE 

TRANSPARÊNCIA 

 

A informação produzida pelo Estado possui um histórico de forte restrição de acesso desde a 

antiguidade, quando os arquivos de depósito dos documentos do Estado ou do Império eram 

de acesso somente destes para o exercício da burocracia e para a aplicação de normas, 

basicamente. Ao longo da história, a restrição de acesso público permanece, mudando apenas 

os detentores dos arquivos, que na Idade Média passam a ser as igrejas.  

Passada a Idade Média, os arquivos públicos começaram a assumir um caráter de interesse 

coletivo, ainda embrionário, além  de sua administração ainda ser de forma descentralizada, 

quando cada repartição custodiava seus próprios documentos, o que dificultava o acesso por 

não haver aquilo que à época era chamado de um depósito central. Somente com a Revolução 

Francesa e os ideais iluministas, a administração dos arquivos oficiais entra em uma nova era, 

face à proclamação do princípio da acessibilidade dos arquivos ao público, mediante criação 

do Arquivo Nacional da França, em 1789, e sua posterior consolidação como arquivo central 

do Estado, por Decreto de 24/06/1794
3
 (POSNER, 1940).  

Cabe destacar que, antes mesmo da Revolução Francesa, de forma pioneira em 1766, a Suécia 

foi o primeiro país a possuir dispositivos abrangentes sobre o direito à informação, incluídos 

em sua Lei de Liberdade de Imprensa, de status constitucional, com ênfase para o capítulo 

“Sobre a Natureza Pública dos Documentos Oficiais” (MENDEL, 2008). Embora esse 

pioneirismo não tenha decorrido de um avanço nos direitos civis em geral, a Lei de Liberdade 

de Imprensa teve como base o livre acesso aos documentos oficiais, ocasionando até os dias 

atuais uma forte tradição sueca de transparência (ROSENBAUM, 2009).  

Cunha Filho e Xavier (2014) reforçam a importância da Suécia como um marco no direito de 

acesso à informação pública e apontam que atualmente, na lei sueca há vários dispositivos de 

suma importância como: o livre acesso dos suecos a documentos oficiais para o intercâmbio 

de opiniões e para dar maiores esclarecimentos à população; o conceito de informação pública 

como registros passíveis de interpretação por qualquer forma (leitura, audição, etc.) por meio 

de recursos técnicos; a não obrigatoriedade de motivação para solicitar acesso; e o 

                                                           
3
 O artigo 37 do decreto de Messidor garante a todo cidadão solicitar acesso a documentos contidos em depósitos 

do Estado. 
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atendimento aos pedidos de informação na maior brevidade possível, sendo preferencial o 

atendimento imediato. 

Na atualidade, o acesso à informação já está consagrado como direito humano fundamental, 

definido da seguinte forma: 

 “O direito de acesso à informação é um direito humano fundamental e está vinculado à noção 

de democracia. Em um sentido amplo, o direito à informação está mais comumente associado 

ao direito que toda pessoa tem de pedir e receber informações que estão sob a guarda de órgãos 

e entidades públicas.” (CGU, 2013, p.6). 

Internacionalmente, enquanto direito universal, está inscrito em diversas convenções e 

tratados nos quais o Brasil é signatário, integrando um vasto grupo de países que reconhecem 

a informação estatal como um bem público (CGU, 2011). Dentre essas convenções, destacam-

se a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (artigo 19), o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966 (artigo 19), a Declaração Interamericana de Princípios de 

Liberdade de Expressão de 2000 (item 4) e a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção de 2003 (artigos 10 e 13) (CGU, 2011). 

Nesse contexto internacional, de consolidação e fortalecimento do direito de acesso à 

informação, há que mencionar dois casos apresentados à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos: o caso “Claude Reyes e outros vs. Chile” e o caso “Gomez Lund vs. Brasil”. O 

primeiro pode ser considerado uma das jurisprudências mais importantes quanto ao acesso à 

informação no mundo, enquanto o segundo pode ser o de maior importância nas Américas. 

O caso “Claude Reyes e outros vs. Chile
4
” trata da negativa de acesso a informações por parte 

do Chile sem justificativa compatível com a legislação do país e sem a possibilidade de 

recurso. Como resultado, em síntese, a Corte declarou em 2006 que houve violação do direito 

à liberdade de pensamento e de expressão por parte do Estado e que o mesmo deveria adotar 

medidas necessárias para: garantir o direito de acesso à informação sob controle do Estado; 

capacitação dos órgãos, autoridades e agentes públicos encarregados de pedidos de acesso; e 

                                                           
4
 O Caso foi apresentado em 2005 para julgamento da Corte Interamericana de direitos Humanos, uma vez que o 

Chile é Estado Parte na Convenção Americana desde 21/08/1990. Com base em uma denúncia acatada desde 17 

de dezembro de 1998, em nome de Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola e Arturo Longton Guerrero, 

foi julgada a negativa de acesso a informações do Comitê de Investimentos Estrangeiros acerca da empresa 

florestal Trillium e do Projeto Rio Condor (projeto de desflorestamento que poderia prejudicar o meio ambiente 

e impedir o desenvolvimento sustentável do Chile). Disponível em <http://goo.gl/NPKb6n> Acesso em: 

06.12.2015. 
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indenizar os autores da denúncia (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, 2006). 

O caso “Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil
5
” foi apresentado em 2009 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele tratou do não cumprimento satisfatório do 

Brasil de um relatório de recomendações notificado ao país em 21 de novembro de 2008, que 

versava, em suma, sobre as leis de anistia em relação aos desaparecimentos forçados e à 

obrigação dos Estados de garantir à sociedade obter informações sobre os fatos, possibilitando 

investigar, processar e punir violações graves de direitos humanos. Como resultado, em 

síntese, a Corte declarou em 2010 que as disposições da Lei de Anistia brasileira que 

impedem investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis 

com a Convenção Americana e não podem obstruir a investigação dos fatos, sendo 

responsável, dentre outras, pela afetação do direito de acesso à informação (SECRETARIA 

DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 

Exposto o cenário internacional e, direcionando o foco para um contexto estritamente 

nacional, o acesso à informação é garantido no Brasil desde a Constituição de 1988, conforme 

tabela a seguir: 

Tabela 1 – Dispositivos da Constituição Federal de 1988 acerca do acesso à informação 

Dispositivos Disposições 

Inciso XIV do art. 5° 
É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional. 

Inciso XXXIII do art. 5° 

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. 

Inciso LX do art, 5° 
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 

Alínea a) do insiso LXXII 

do art. 5° 

conceder-se-á habeas data: 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. 

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 (...). 

Inciso II do § 3° do art. 37 

A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente:  o acesso dos usuários 

a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. 

                                                           
5
 O Caso foi apresentado em 2009 para julgamento da Corte Interamericana de direitos Humanos, com origem 

em uma petição apresentada em 7 de agosto de 1995, pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) 

e pela Human Rights Watch/Americas, em nome de pessoas desaparecidas no contexto da Guerrilha do Araguaia 

e seus familiares. Disponível em <http://goo.gl/EOiuh5> Acesso em: 06.12.2015. 
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Inciso IX do art. 93 
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...).  

§ 2° do art. 216  

Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. 

Inciso IX do § 1º do art. 

216-A 

O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 

cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, 

e rege-se pelos seguintes princípios: (...) transparência e 

compartilhamento das informações. 

(Fonte: Brasil, CF, 1988) 

A Constituição de 1988 também consagra como um dos princípios da Administração Pública, 

em seu artigo 37, o princípio da publicidade (Brasil, CF, 1988,). A publicidade está 

intimamente ligada com a transparência da Administração Pública, influenciando na validade 

dos atos administrativos. Assim, é preciso que a administração publique seus atos em veículo 

oficial para que o público tenha conhecimento deles e possa, caso haja discordância, contestá-

los. (DI PIETRO, 2009). Em um sentido mais amplo, a publicidade consiste em um processo 

de socialização e comunicação de ideias e projetos com a pretensão de suas respectivas 

informações serem apropriadas pelo público, também consistindo em um instrumento 

imprescindível de comunicação nas sociedades modernas (CUNHA FILHO e XAVIER, 

2014). 

No entanto, esse princípio ou atributo, por si só, possui limitações no sentido de garantir o 

acesso a informações públicas, uma vez que não regulamenta a divulgação e a socialização 

das informações decorrentes das ações governamentais. Assim, somente em 2011 o acesso a 

informações públicas foi regulamentado para toda a administração pública, com a publicação 

da lei federal n° 12.527, um marco na administração pública brasileira, uma vez que tratou o 

acesso a informações como regra e o sigilo como exceção
6
. Ela é a Lei de Acesso à 

Informação – LAI brasileira, colocando o Brasil entre os 16 países na América Latina que 

possuem essa legislação específica e entre os 106 no mundo
7
 (AIE/CLD, 2015). 

                                                           
6
 A lei federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispor sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados,  já havia previsto dispositivos em um capítulo exclusivo para o acesso e o sigilo de documentos 

públicos (capítulo V – art. 22, 23 e 24), constituindo uma primeira iniciativa de regulamentar o inciso XIV do 

art. 5° da Constituição Federal de 1988. Contudo, não se tratou de uma lei específica para o acesso à informação 

e, após a publicação da lei n° 12.527/2011, todos os dispositivos acerca desse tema foram revogados. Disponível 

em: <http://goo.gl/PObnlB> Acesso em: 21 dez. 2015. 
7
 Segundo o Global Right to Information Rating, dos 106 países que possuem lei de acesso à informação, 4 ainda 

estão sendo classificados para entrar no ranking (Moçambique, Sudão, Irã e Burquina Faso). Já na América 

Latina, os países identificados que possuem a referida lei são: Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, El 

Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e 

República Dominicana. 
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Antes da LAI, a transparência estava restrita à área do meio ambiente, que avançou nesse 

sentido com a publicação da lei n° 10.650, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre o acesso 

público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. 

O termo transparência, por sua vez, é polissêmico e está situado em um campo de estudos 

transversal. Os esforços de autores para descreverem as propriedades conceituais da 

transparência não refletem e não convergem para uma base de compreensão empírica do 

conceito, ou seja, estabelecimento de parâmetros e medidas para identificar transparência 

(MICHENER e BERSCH, 2013). 

Uma das possíveis definições é a necessidade de dar visibilidade a todas as ações e 

motivações administrativas, legislativas ou judiciais inerentes aos interesses geridos pelo 

governo no sentido de refletir a coisa pública, ou seja, o princípio republicano. (MARTINS 

JÚNIOR, 2014). Trata-se de um princípio ligado à ideia-base do Estado Democrático de 

Direito que deve ser seguido pela administração pública, englobando os princípios da 

publicidade, da moralidade e da participação popular, conforme aponta Martins Júnior (2014): 

“Em escala decrescente, o princípio da transparência administrativa é inerente ao princípio 

democrático (princípio fundamental estruturante) e, à míngua de clara e precisa denominação 

normativo-constitucional, resulta como o valor impresso e o fim expresso pelos princípios da 

publicidade, da motivação e da participação popular, como princípios constitucionais especiais 

ou subprincípios que a concretizam, uma vez que todos (isolada ou cumulativamente) apontam 

para a visibilidade da atuação administrativa e inspiram a produção de regras como direito de 

petição, o direito do cidadão e o direito à informação, tidos como mecanismos constitucionais 

essenciais no controle jurisdicional da transparência, legalidade, moralidade e probidade n 

gestão da coisa pública”. (MARTINS JÚNIOR, 2014, p. 16-17) 

De forma mais simples, Seiichi Kondo define que transparência “significa que informações 

confiáveis, relevantes e oportunas sobre atividades do governo estão disponíveis ao público.” 

(KONDO, 2002, p. 11) 

Michener e Bersch (2013) apontam para a necessidade de manter o significado original do 

conceito, a fim de não haver seu alongamento e, consequentemente, torná-lo vago ou pouco 

preciso.  Os autores propõe, então, uma conceituação bidimensional, que incorpora 

simultaneamente duas condições aderentes ao significado original da transparência: (i) 

visibilidade – significado literal; e (ii) possibilidade de inferência – significado figurativo 

(MICHENER e BERSCH, 2013). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.650-2003?OpenDocument
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A condição de visibilidade corresponde ao grau em que a informação é completa e de fácil 

localização (visível), podendo ser de forma ativa (voluntária ou obrigatória) ou de forma 

passiva (decorrente de solicitação). A completude está relacionada a um elevado grau de 

integridade. Já a fácil localização está relacionada à probabilidade de encontrar a informação 

(MICHENER e BERSCH, 2013). 

Quanto à condição de possibilidade de inferência, refere-se ao uso da informação para realizar 

conclusões precisas, estando relacionada diretamente à qualidade das informações ou dos 

dados. Para tanto, são considerados três atributos: desagregação (dados brutos; não 

agregados), verificação (validar informações/dados) e simplificação (compreensão, 

intelegibilidade). Tais atributos podem ser mais ou menos afetados de acordo com a mediação 

da informação e, por isso, são substituíveis (o mesmo não ocorre para os atributos da 

visibilidade) (MICHENER e BERSCH, 2013). 

Ainda há que se admitir uma premissa principal para a transparência: a necessidade de 

documentar a informação. Ainda que haja processos abertos de tomada de decisão, não 

significa que os mesmos sejam transparentes, pois os atores de fora necessitam de registros 

para que os processos sejam visíveis (MICHENER e BERSCH, 2013). 

Outra questão relacionada, decorrente da evolução do conceito literal de transparência – 

visibilidade – para a capacidade de inferência, aponta para os dados abertos, que permitem 

não só maior verificação das informações, bem como impossibilitam a falsa transparência ou 

a divulgação de informações de forma pouco clara e inteligível.  

De forma resumida, Michener e Bersch (2013) voltam ao significado original do termo 

transparência para propor um conceito que abarca duas dimensões, argumentando que para 

haver transparência é necessário que as informações, devidamente documentadas, possam de 

localizadas de forma ágil e fácil (visibilidade) e disponibilizadas em linguagem clara, 

facilmente compreensível e em formato passível de reutilização/verificação (capacidade de 

inferência). 

Nesse sentido, transparência também é tratada como um princípio, em que as informações 

decorrentes das atividades de governo devem ser abertas, livremente acessíveis, 

compreensíveis, tempestivas e atendem ao padrão básico de dados abertos (CGU, 2014). Tal 

padrão corresponde à divulgação dos dados em conformidade com oito princípios: complete 
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(completo), primary (primários), timely (oportunidade), acessible (acessibilidade), machine 

processable (processável por máquina), non-discriminatory (não discriminatório), non-

proprietary (não proprietário) e license-free (licença livre)
8
 (MACHADO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                           
8
 A definição dos oito princípios de dados abertos foi realizada por em uma reunião de pesquisadores, 

representantes de organizações da sociedade civil e ativistas norte-americanos, durante um encontro nos dias 7 e 

8 de dezembro de 2007 em Sebastopol, Califórnia. Os princípios podem ser definidos da seguinte forma: (i) 

Completo – todos os dados estão disponíveis, sem restrições de segurança, privacidade ou permissões de acesso; 

(ii) Primários – os dados devem ser coletados na fonte, com o maior detalhamento possível, sem estarem 

agregados ou modificados; (iii) Oportunidade – os dados devem ser disponibilizados no exato momento em que 

são necessários; (iv) Acessibilidade – os dados devem ser disponibilizados para todos os tipos de usuários e 

finalidades; (v) Processável por máquina – os dados devem ser passíveis de processamento automatizado, 

estando razoavelmente estruturados; (vi) Não discriminatório – os dados devem ser disponibilizados para 

qualquer pessoa, sem que haja a necessidade de registro; (vii) Não proprietário – os dados devem estar em um 

formato que são seja de controle exclusivo de qualquer entidade; (viii) Licença livre – os dados não possuem 

direitos autorais, patentes, marcas registrada ou segredo comercial. Disponível em: <http://goo.gl/5Lq4vn> 

Acesso em: 06 dez. 2015. 
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4 NORMAS VIGENTES E BOAS PRÁTICAS EM TRANSPARÊNCIA 

Nesta seção serão apresentados os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

(declarações, pactos e tratados, dentre outros) associados às boas práticas globais, destacando 

a Parceria Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP). Ainda, será abordada a 

regulamentação nacional em transparência vigente no Brasil. 

4.1 Compromissos internacionais 

O Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais referentes à transparência dos 

governos, dentre os quais é possível destacar: 

Tabela 2 – Compromissos internacionais em transparência assumidos pelo Brasil 

Compromisso/Iniciativa 

Internacional 

Dispositivo legal relacionado à transparência / 

Descrição da Iniciativa 
Vigência no Brasil 

1948 – Declaração 

Universal de Direitos 

Humanos (DUDH) 

“Toda pessoa 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” (Artigo XIX). 

Assinada pelo Brasil 

em 10 /12/1948, 

data de publicação 

da DUDH. 

1966 - Pacto 

Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos 

“Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse 

direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e idéias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha” 

(dispositivo 2 do Artigo 19). 

Promulgado pelo 

Decreto nº 592, de 6 

de julho de 1992. 

1992 - Convenção 

Americana sobre Direitos 

Humanos ou Pacto de 

San José da Costa Rica 

“Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 

expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, 

receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou 

por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer meio de sua escolha” (item 1 do artigo 13). 

Promulgada pelo 

Decreto nº 678, de 6 

de novembro de 

1992. 

1996 - Convenção 

Interamericana Contra 

Corrupção 

“Normas de conduta para o desempenho correto, honrado 

e adequado das funções públicas. Estas normas deverão ter 

por finalidade prevenir conflitos de interesses, assegurar a 

guarda e uso adequado dos recursos confiados aos 

funcionários públicos no desempenho de suas funções e 

estabelecer medidas e sistemas para exigir dos 

funcionários públicos que informem as autoridades 

competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de 

que tenham conhecimento. Tais medidas ajudarão a 

preservar a confiança na integridade dos funcionários 

públicos e na gestão pública.” (Dispositivo I, Artigo III). 

Aprovada pelo 

Decreto Legislativo 

n° 152, de 25 de 

junho de 2002 e 

promulgada pelo 

Decreto 4.410, de 7 

de outubro de 2002. 

2000 - Declaração 

Interamericana de 

Princípios de Liberdade 

de Expressão 

“O acesso à informação em poder do Estado é um direito 

fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a 

garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite 

limitações excepcionais que devem estar previamente 

estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo 

real e iminente que ameace a segurança nacional em 

sociedades democráticas” (item 4). 

Aderido pelo Brasil 

na data de 

celebração, de 16 a 

27 de outubro de 

2000. 
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2003 - Convenção das 

Nações Unidas contra a 

Corrupção 

“Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, 

cada Estado Parte, em conformidade com os princípios 

fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas 

que sejam necessárias para aumentar a transparência em 

sua administração pública, inclusive no relativo a sua 

organiza- ção, funcionamento e processos de adoção de 

decisões, quando proceder” (Artigo 10). 

A participação da sociedade deve ser garantida com 

medidas como: “a) Aumentar a transparência e promover a 

contribuição da cidadania aos processos de adoção de 

decisões; b) Garantir o acesso eficaz do público à 

informação; c) Realizar atividade de informação pública 

para fomentar a intransigência à corrupção, assim como 

programas de educação pública, incluídos programas 

escolares e universitários; d) Respeitar, promover e 

proteger a liberdade de buscar, receber, publicar e difundir 

informação relativa à corrupção (...)” (Artigo 13). 

Promulgada pelo 

Decreto nº 5.687, de 

31 de janeiro de 

2006. 

2011 – Parceria Governo 

Aberto 

A Open Government Partnership - OGP é uma iniciativa 

voltada para a difusão e o incentivo à transparência dos 

governos, ao acesso à informação pública e à participação 

social. 

Assinada pelo Brasil 

em 20/09/2011, data 

de fundação da 

OGP. 

2012 – Rede Científica 

de Acesso Aberto (AA)
9
 

Instituições de ensino superior e de pesquisa científica em 

nove países da América Latina têm desenvolvido uma rede 

científica de acesso aberto (AA) para o continente, com 

repositórios institucionais de publicações científicas que 

estarão disponíveis on-line, a fim de permitir o livre acesso 

a teses de mestrado e doutorado e artigos científicos. 

20/11/2012. 

2015 – Global Initiative 

for Fiscal Transparency 

(GIFT) 

A Iniciativa Global para Transparência Fiscal é uma rede 

de ação composta por múltiplos atores para avançar e 

institucionalizar as normas mundiais e as contínua 

melhorias, principalmente, na prestação de contas. O 

Brasil é um conselheiro líder da iniciativa. 

2015. 

(Fontes: CGU, 2015. IESALC, 2013, GIFT, 2015) 

4.2 Governo aberto (Open Government Partnership – OGP) 

O direito de acesso à informação, já visto em seção anterior como direito humano 

fundamental, assume cada vez mais o protagonismo para garantir maior transparência aos 

governos, bem como qualidades relacionadas (accountability, responsiveness, etc.), 

constituindo um dos princípios fundamentais da iniciativa internacional Open Government 

Partnership – OGP (Parceria Governo Aberto) (HERRERO, 2015). 

A OGP iniciou em 2011 como uma iniciativa voltada para a difusão e o incentivo global a 

práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação 

                                                           
9
 Países membros: Venezuela, Chile, Equador, Colômbia, Argentina, El Salvador, México, Brasil e Peru. Projeto 

apresentado em Buenos Aires, Argentina em 29 de novembro de 2012, com lançamento de um sítio em espanhol 

em junho de 2013. Disponível em < http://goo.gl/rmlLcW>. Acesso em 07.12.2015. 



21 

 

pública e à participação social, da qual o Brasil faz parte como fundador (atualmente, 68 

países fazem parte da OGP
10

) (CGU, 2011).  

O conceito de governo aberto está ligado à maior participação cívica nos assuntos públicos, 

associada a governos mais transparentes, receptivos, responsáveis e eficientes, com o domínio 

das novas tecnologias
11

 (CGU/OGP, 2011). Nessa linha, um governo para ser aberto deve 

possuir quatro princípios: (i) transparência; (ii) responsabilização e prestação de contas 

(accountability); (iii) participação cidadã; e (iv) tecnologia e inovação.  

Ainda, o governo necessita se abrir em áreas-chave, havendo os seguintes critérios mínimos 

de elegibilidade:  

 Transparência fiscal – publicação atualizada de documentos orçamentários essenciais e 

relativos à prestação de contas; 

 Acesso à informação – existência de lei e regulamentação do direito de acesso à 

informação; 

 Divulgação de renda e ativos – existência de regras de divulgação pública de 

rendimentos e bens dos servidores públicos, incluindo os de cargos eletivos; 

 Comprometimento com o cidadão – garantia de proteções básicas para as liberdades 

civis e envolvimento dos cidadãos na elaboração de políticas públicas e na 

governança
12

. 

4.3 OGP e compromissos nacionais 

No caso do Brasil, o governo federal (destaque para o Poder Executivo), assumiu os 

compromissos comuns a todos os governos integrantes da OGP, a saber: (i) aumentar a 

disponibilidade de informações sobre atividades governamentais; (ii) apoiar a participação 

cívica; (iii) implementar os mais altos padrões de integridade profissional por todas os níveis 

da Administração; e (iv) ampliar o acesso a novas tecnologias para fins de abertura e 

prestação de contas. 

                                                           
10

 A OGP foi lançada em 20 de setembro de 2011, fundada por oitos países (África do Sul, Brasil, Estados 

Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido) ao assinarem a Declaração de Governo Aberto e 

apresentarem seus Planos de Ação.  
11

 CGU/OGP. Declaração de Governo Aberto. Open Government Partnership. Setembro/2011. Disponível em: 

<http://goo.gl/deCehC> Acesso em: 15 out. 2015. 
12

 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. From Commitment to Action. Disponível em: 

<http://goo.gl/Sxc1bo> Acesso em 15 out. 2015.  
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Acerca do primeiro compromisso, diretamente ligado à transparência pública, consta na 

Declaração de Governo Aberto (2011) da OGP: 

“Aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais. Os 

governos coletam e retém informações em nome das pessoas e os cidadãos têm o direito de 

buscar informações sobre atividades governamentais. Comprometemo-nos a promover o 

acesso crescente a informações e divulgação de atividades governamentais em todos os níveis 

de governo. Comprometemo-nos a intensificar nossos esforços de coletar e publicar 

sistematicamente dados sobre os gastos e o desempenho governamentais relativos a serviços e 

atividades essenciais. Comprometemo-nos a fornecer informações valiosas de maneira 

proativa, (...), de forma oportuna, em formatos fáceis de localizar, compreender e utilizar, e que 

facilitem a reutilização. Comprometemo-nos a disponibilizar o acesso a soluções eficazes 

quando as informações ou seus registros correspondentes sejam incorretamente negados, 

inclusive através de fiscalização eficaz do processo de recurso. Reconhecemos a importância 

de normas transparentes para promover o acesso da sociedade civil às informações públicas, 

bem como para facilitar a interoperabilidade dos sistemas de informação. Comprometemo-nos 

a pedir a opinião pública para identificar as informações que lhes sejam de maior valia e 

prometemos levar tal opinião à máxima consideração.” (CGU/OGP, 2015, p. 1-2) 

Destaca-se que a experiência brasileira em governo aberto iniciou em 2011, quando o Poder 

Executivo federal instituiu o Comitê Interministerial Governo Aberto (CIGA)
13

, responsável 

por orientar a implementação e a elaboração dos Planos de Ação no Brasil. No Comitê, um 

Grupo Executivo formado por sete ministérios, sob a coordenação da Controladoria-Geral da 

União (CGU), é o responsável por elaborar os Planos de Ação (CGU, 2014)
14

.  

Em 2012, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG instituiu a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA, por meio da Instrução Normativa nº4 de 

abril de 2012, determinando um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e 

mecanismos de controle necessários para atender às condições de disseminação e 

compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de Dados Abertos (MPOG, 

2012). 

Em decorrência disso, o MPOG colocou no ar em 2012 o Portal Brasileiro de Dados 

Abertos
15

. O portal busca facilitar o acesso às bases de dados públicas, permitindo que se 

localizem os dados públicos em formato aberto a partir de um único lugar, com uma 

ferramenta de busca. Destaca-se que a experiência do governo federal brasileiro é consoante 

                                                           
13 

O Decreto Federal s/n° de 15 de setembro de 2011 institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e 

também o Comitê Interministerial Governo Aberto – CIGA. Ele teve alteração posterior pelo Decreto s/n° de 12 

de março de 2013. Disponível em: <http://goo.gl/Yf1ZV7> Acesso em: 10 out. 2015 
14

  O 1° Plano de Ação foi elaborado em 2011 e revisado em março de 2012, com prazos para a consecução de 

alguns compromissos estendidos. No mesmo ano, em outubro, foi publicado o Balanço do Plano, com 

informações sobre o andamento das ações referentes a cada um dos compromissos assumidos. 
15 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível 

em: <http://dados.gov.br/> Acesso: 10 out. 2015. 
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com as experiências de outros países como, a exemplo, Estados Unidos
16

, Reino Unido
17

, 

Austrália
18

, Espanha
19

 e México
20

. 

Em 2013, foi aprovado oficialmente e divulgado internacionalmente o 2° Plano de Ação 

brasileiro de dados abertos, com o comprometimento de 52 medidas de transparência e 

governo aberto, assumidas por 19 órgãos federais, distribuídas em 5 desafios: (i) Aumento da 

integridade pública; (ii) Melhoria dos serviços públicos; (iii) Aumento da responsabilidade 

corporativa; (iv) Criação de comunidades mais seguras; e (v) Gestão mais efetiva dos recursos 

públicos
21

. 

Contudo, o grande desafio se transporta para engajar os governos subnacionais nos 

compromissos da OGP, uma vez que o acesso dos cidadãos às políticas públicas ocorre nos 

municípios e a participação cívica nos governos está cada vez mais ocorrendo dos níveis 

locais para os níveis nacionais. Os governos estaduais atuariam, então, de forma a impulsionar 

as cidades na direção da abertura dos governos e da transparência. Também, os mesmos ao se 

tornarem parte da OGP poderiam se beneficiar de experiências de aprendizagem e inovação 

(HELLER e BAPNA, 2015). 

4.4 OGP e municípios 

Em relação ao governo aberto nos poderes locais, a municipalização da agenda OGP já ocorre 

em algumas capitais, ainda que não integrem oficialmente a parceria. No Brasil, o município 

de São Paulo é apontado como referência internacional de governo aberto em cidades, pelo 

envolvimento dos cidadãos e pela formulação de políticas públicas participativas. Outras 

capitais mundiais se destacam por suas experiências: Cidade do México (Laboratório para la 

                                                           
16 U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION. Estados Unidos. Portal Data.gov. Disponível em: 

<http://www.data.gov/> Acesso em: 10 out. 2015. 
17

 TRANSPARENCY BOARD. Gabinete do Governo do Reino Unido. Portal Data.gov.uk. Disponível em: 

<https://data.gov.uk/> Acesso em: 10 out. 2015. 
18

 DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER AND CABINET. Austrália. Portal Data.gov.au. Disponível 

em: <http://data.gov.au/> Acesso em: 10 out. 2015. 
19

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Espanha. Portal Datos.gob.es. Disponível em: 

<http://datos.gob.es/> Acesso em: 10 out. 2015. 
20

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. MÉXICO. Portal Datos.gob.mx. Disponível em: <http://datos.gob.mx/> 

Acesso em: 10 out. 2015.  
21

 Em 2014, foi realizado um Relatório de Autoavaliação Intermediário do 2° Plano, que apontou um avanço de 

56% de compromissos já implementados (29 medidas). Ainda restam 4 medidas (8%) em andamento, dentro do 

prazo, e 19 medidas (19%)  em andamento, mas com  prazo adiado ou escopo alterado. O 2° Plano foi 

disponibilizado à consulta pública até janeiro de 2015. Em março de 2015, foi publicada uma Devolutiva à 

consulta pública, respondendo com esclarecimentos acerca dos pontos levantados pela sociedade em todos os 

temas solicitados. CGU, 2014. Documentos. Disponível em: <http://goo.gl/hRBVRp> Acesso em: 10 out. 2015. 

http://www.data.gov/
http://datos.gob.mx/
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Ciudad e recentemente promulgada Lei Governo Aberto); Paris (orçamento participativo); 

Londres (governo digital e dados abertos), Buenos Aires (trabalho do governo aberto e 

gerência cidade tecnologia / laboratório governo aberto), Kansas City (elaboração de políticas 

orientada a dados e de dados abertos) e Boston (Office of New Urban Mechanics, dados 

abertos, definição de políticas data-driven)22.  

Ainda, a prefeitura do Rio de Janeiro também possui um portal de dados abertos com mais de 

1.200 arquivos disponíveis relacionados a informações, dentre outras, de transportes, saúde, 

educação e do serviço telefônico de contato com o cidadão carioca – “1746”23, além de 

fornecer os dados abertos de sua execução orçamentária (receitas e despesas) de 2008 a 2015 

no Portal Rio Transparente
24

, mantido pela Controladoria Geral do Município. 

Em relação aos estados brasileiros, há iniciativas em diversos entes, como no governo 

estadual de São Paulo, em que o portal do governo aberto foi instituído em 2010 mediante o 

Decreto 55.559/2010, contando atualmente com 404 bases cadastradas para consulta, sendo 

29 bases em formato aberto para download
25

. Outros governos estaduais que se destacam são 

Rio Grande do Sul (Portal com 69 conjuntos de dados referentes a 9 Organizações e a 17 

grupos/áreas/temas do governo
26

), Pernambuco (Portal Dados Abertos
27

), e Espírito Santo 

(Portal da Transparência com dados abertos para download
28

).  

Face ao exposto, destaca-se que o compromisso de transparência, foco da presente proposta, 

pressupõe a regulamentação do acesso à informação, como visto nessa seção ao tratar das 

áreas-chave dos governos abertos. Logo, será tratada a seguir a regulamentação desse direito 

fundamental no estado brasileiro. 

                                                           
22

 PREFEITURA DE SÃO PAULO. São Paulo Aberta. São Paulo é referência internacional de governo 

aberto em cidades. 16 out. 2015. Disponível em: <http://goo.gl/watPih/> Acesso em: 10 out. 2015. 
23

 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Portal Data.rio. Disponível em: <http://data.rio/> Acesso em: 10 

out. 2015. 
24

 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Rio de Janeiro. Rio Transparente. Disponível em 

<http://riotransparente.rio.rj.gov.br> Acesso em: 10 out. 2015. 
25

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. São Paulo (Estado). Portal 

Governo Aberto SP. Disponível em: <http://www.governoaberto.sp.gov.br/view/> Acesso em: 10 out. 2015. 
26

CASA CIVIL. Rio Grande do Sul. Portal Dados RS. Disponível em <http://dados.rs.gov.br/> Acesso em: 10 

out. 2015. 
27

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Portal Dados Abertos. Disponível em:  

<http://www.dadosabertos.pe.gov.br> Acesso em: 10 out. 2015. 
28

 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA. Espírito Santo. Portal da 

Transparência. Disponível em: <http://www.transparencia.es.gov.br/> Acesso em: 10 out. 2015. 

 

http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/noticia/sao-paulo-e-exemplo-internacional-de-governo-aberto-em-cidades/
http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/noticia/sao-paulo-e-exemplo-internacional-de-governo-aberto-em-cidades/
http://data.rio/
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4.5 Regulamentação nacional de acesso à informação 

A transparência das informações governamentais tem sido considerada um dos pilares das 

democracias modernas, pois dá visibilidade ao exercício do poder público, ou seja, permite ao 

cidadão maior clareza e acesso às informações referentes à atuação estatal, como o que foi 

planejado, executado, gasto, alcançado, resultando em maior participação do cidadão e até 

mesmo interferência social nas tomadas de decisão do governo (MARTINS JÚNIOR, 2004). 

Nessa linha, diversos países atuaram no sentido de regulamentar a transparência das 

informações governamentais, com destaque para os Estados Unidos – EUA, em 1966, ao 

promulgar a Freedom of Information Act (FOIA), terceiro país com de legislação específica 

para o acesso a informações públicas
29

 (CUNHA FILHO e XAVIER, 2014). 

Na década de 1990 predominava a visão de que o acesso à informação era uma medida 

administrativa de governança, tanto que nessa época apenas 13 países haviam adotado leis 

nacionais de direito à informação. Atualmente, o acesso à informação não somente é 

consagrado como um direito humano fundamental, como a terminologia está começando a 

mudar para liberdade de informação (MENDEL, 2009). 

“Existe uma série de boas razões para a aceitação crescente do direito a informação. Sem 

dúvida, é surpreendente que levasse tanto tempo para que um fundamento tão importante da 

democracia adquirisse reconhecimento generalizado como um direito humano. A ideia de que 

os órgãos públicos não detêm informações eles próprios, mas atuam como guardiães do bem 

público, está agora, bem arraigada na mente das pessoas. Como tal, essas informações 

precisam estar acessíveis aos cidadãos e cidadãs na ausência de um interesse público 

prevalente no sigilo. Neste sentido, as leis de direito a informação refletem a premissa 

fundamental de que o governo tem o dever de servir ao povo.” (MENDEL, 2009, p.4) 

No Brasil a Lei de Acesso a Informações – LAI é a n° 12.527/2011
30

. Ela regulamenta um 

direito já consagrado desde a Constituição Federal de 1988: 

“Art. 5° (...) XIV - É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional;(...) 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. (...) Art. 37 (...) § 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(...)” (CF, 

1988) 

                                                           
29

 A Suécia foi o primeiro país com lei específica, desde 1766 com a Lei de Acesso à Informação, e a Finlândia 

foi o segundo, desde 1951 com a Lei de Abertura de Documentos Públicos. 
30

 Brasil. Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações. Disponível em: 

< http://goo.gl/HahvME> Acesso: 26 jan. 2015. 
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A LAI brasileira é acompanhada pela Controladoria Geral da União – CGU, que classifica a 

transparência de duas formas: (i) transparência ativa – quando o poder público divulga por 

conta própria informações aos cidadãos, sem necessidade de existir motivação – e (ii) 

transparência passiva – quando o poder público divulga informações específicas em resposta 

às solicitações de acesso realizadas por qualquer cidadão (CGU, 2011). Assim, o desafio de 

promover um governo transparente deve contemplar dois deveres principais: 

“Primeiro, existe o dever de receber do cidadão pedidos de informação e respondê-los, 

disponibilizando os dados requisitados e permitindo também que o interessado tenha acesso 

aos documentos originais ou receba as cópias solicitadas. Segundo, atribui um dever aos órgãos 

e entidades públicas de divulgar informações de interesse público de forma proativa ou 

rotineira, independentemente de solicitações específicas. Ou seja, o Estado deve ser, ao mesmo 

tempo, responsivo às demandas de acesso a informações e proativo no desenvolvimento de 

mecanismos e políticas de acesso à informação.” (CGU, 2013, p.6). 

 

Vale destacar que em outros países, há formas mais específicas de categorizar as dimensões 

da transparência governamental. O México, considerado referência por sua legislação
31

 prever 

sistemas rápidos de acesso e um órgão independente para supervisão, o Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), classifica a transparência da seguinte 

forma: 

“Transparencia Reactiva: Se refiere a los procedimientos de acceso a la información y a los 

recursos de revisión que propician la entrega de la información solicitada. El sistema que 

facilita el registro de las solicitudes de información así como de los recursos de revisión, y 

proporciona los elementos necesarios para su seguimiento hasta su resolución es el Infomex.  

Transparencia Activa: Es la publicación de información por parte de los sujetos obligados de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en su artículo 7. El POT de la APF, es el medio para la publicación de la 

información de las dependencias y entidades en formatos estandarizados y con navegación 

uniforme.  

Transparencia Proactiva: Conjunto de actividades e iniciativas que promueven la 

reutilización de la información relevante por parte de la sociedad, publicada por los sujetos 

obligados, en un esfuerzo que va más allá de las obligaciones establecidas en la Ley
32

”   

                                                           
31

 Trata-se da Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de 11 de junho 

de 2002, com última reforma em 14/06/ 2014. Disponível em: <http://goo.gl/OWQWUp> Acesso: 26 abr. 2015. 
32

 “Transparência Passiva: Refere-se aos procedimentos de acesso à informação e aos recursos para revisão que 

promovem a entrega das informações solicitadas. O sistema que facilita a gravação de pedidos de informações e 

recursos de revisão, bem como realiza o acompanhamento dos pedidos é o Infomex. Transparência ativa: A 

publicação obrigatória de informações por  entidades de acordo com as disposições da Lei Federal de 

Transparência e Acesso à Informação Pública Governamental, artigo 7 º. A POT da APF é o meio para a 

publicação da informação dos órgãos e entidades públicas, em formatos padronizados e com navegação 

uniforme. Transparência Proativa: Conjunto de atividades e iniciativas que promovem a reutilização da 

informação relevante para a sociedade, publicado pelas entidades públicas, em um esforço que vai além das 

obrigações previstas na Lei.” (Tradução nossa). INAI. Transparencia Proactiva. Disponível em: 

<http://goo.gl/sO3y3z> Acesso em : 26/04/2015. 
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Em resumo, a transparência ativa é a divulgação obrigatória de informações contidas na lei, a 

transparência passiva é a divulgação de informações mediante solicitações dos cidadãos e a 

transparência proativa se refere a um conjunto de ações para divulgar informações que não 

são obrigatórias por lei, mas que são relevantes para sociedade. 

Sobre as formas de acesso às informações mantidas por organismos públicos, Darbishire 

(2010) utiliza apenas duas categorias: a divulgação passiva, quando as informações são 

solicitadas a esses organismos, e a divulgação proativa, quando a informação é tornada 

pública por iniciativa dos próprios organismos públicos, sem haver uma solicitação, 

resultando em uma transparência alcançada mediante adoção de meios múltiplos de 

divulgação (diários oficiais, sítio eletrônico de instituições públicas, internet em geral e 

também anúncios de rádio e televisão).  

A transparência proativa pode ser colocada como o futuro do direito de saber, ou seja, do 

direito de acesso à informação, tendo como base um estudo realizado por Darbishire (2010) 

ao longo de 2009, no qual foi identificada uma série de desenvolvimentos significativos que 

conduzem a esse destino, a saber:  

 Normas de um padrão mínimo obrigatório de divulgação proativa no Reino Unido 

(01/01/2009);  

 Memorando do presidente Barack Obama sobre o Freedom of Information Act – FOIA 

nos Estados Unidos, que declarava a necessidade dos órgãos tomarem medidas 

afirmativas de divulgação das informações públicas, sem esperar por pedidos 

específicos de acesso (21/01/2009);  

 Confirmação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de que existe um direito de 

acesso à informação ligado ao direito à liberdade de expressão, necessário ao controle 

social e à criação de fóruns públicos para discussão (12/01/2009);  

 Regras com exigência de divulgação proativa para todos os 27 Estados membros 

acerca dos dados referentes a subsídios agrícolas vigentes (30/01/2009); 

 Lançamento nos Estados Unidos do portal Data.gov, em que ocorre o acesso direto do 

público a um conjunto, inicialmente, de 47 dados do Poder Executivo Federal 

processáveis por máquina (21/05/20109); 
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 Anúncio do governo do Reino Unido sobre o trabalho de criação de um ponto único de 

acesso dos dados públicos – dados abertos (10/06/2009)
33

; 

 Primeiro tratado mundial sobre acesso à informação, com disposição relativa à 

transparência proativa, na Convenção do Conselho da Europa sobre o Acesso aos 

Documentos Oficiais (18/06/2009); 

 Anúncio do governo indiano de que a Lei de Direito à Informação (2005) terá a 

ampliação das regras de divulgação proativa (08/07/2015) (DARBISHIRE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 O Portal Data.gov.uk foi lançado em 21 de janeiro de 2010. 
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5 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Após abordar compromissos internacionais e normas vigentes relacionadas à transparência, 

esta seção pretende realizar um diagnóstico da situação da transparência fluminense, que 

também pode ser concebida como um desafio para aperfeiçoar a gestão pública estadual e a 

garantia de direitos aos cidadãos por parte do governo.  

 

Será considerado um recorte temporal que abrange as duas últimas gestões do governo 

fluminense, respectivamente 2007 a 2010 e 2011 a 2014, além do exercício vigente de 2015. 

Assim, pretende-se possibilitar análise comparativa entre a atuação do governo voltada para a 

transparência no período prévio e posterior à LAI, em 18/11/2011, com ênfase no segundo, 

em razão de o problema a ser tratado por esse projeto estar vinculado à publicação da referida 

lei. 

 

5.1 Dimensões de análise 

 

Para efeitos de análise, serão consideradas quatro dimensões inerentes à administração 

pública: (i) dimensão legal – a regulamentação do Poder Executivo Estadual do acesso à 

informação; (ii) dimensão organizacional – a estrutura administrativa e as competências 

regimentais dos órgãos e entidades estaduais para garantir o acesso à informação; (iii) 

dimensão tecnológica (com foco na tecnologia informacional) – o uso de tecnologias de 

informação e comunicação para possibilitar o acesso, para divulgar informações públicas e 

para gerir a transparência; e (iv) dimensão política – as estratégias de governo e as políticas 

públicas adotadas na forma de programas, projetos e atividades voltadas para a transparência 

das informações públicas. 

 

5.1.1 Dimensão legal 

No Brasil, a lei federal n° 12.527/2011, conhecida como a lei de transparência - LAI, 

regulamentada pelo decreto n° 7.724/2012, obriga o poder público a divulgar ativamente em 

sítios eletrônicos um conjunto mínimo de informações. Também obriga o Estado a divulgar 

informações passivamente, atendendo às solicitações de acesso realizadas por qualquer 

indivíduo, exceto, de modo geral, para informações devidamente classificadas (que possuem 

graus de sigilo fixados) ou referentes a informações pessoais. Nesse sentido, o Estado do Rio 
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de Janeiro – ERJ regulamentou o acesso a informações no Poder Executivo mediante o 

decreto estadual n° 43.597/2012, demonstrando algumas incompatibilidades legais 

importantes com a Lei federal. 

Dentre as questões legais mais conflitantes com a normativa federal, é possível destacar: 

 

 Acesso a Informações x Acesso a Documentos - O Estado regulamenta o acesso a 

informações contidas em documentos sob a guarda do poder público, sendo o 

documento considerado qualquer tipo de unidade de registro de informações, 

independente do formato ou do suporte. (Art. 1°, Decreto Estadual n° 43.597/2012). 

No entanto, a Lei federal trata do acesso à informação, termo mais abrangente, 

definido como dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato (inciso 

I do art. 4°, Lei Federal 12.527/2011). Cabe ressaltar que documento não se opõe a 

informação, mas a ênfase em garantir acesso a documentos impõe limitação face ao 

que prevê a legislação federal (podem existir dados não sistematizados e não 

registrados em suporte, mas que são necessários à garantia de direitos ou ao interesse 

público e devem ser informados, principalmente em casos de transparência passiva, 

quando há solicitação de acesso por parte do cidadão); 

 Solicitação on line x Solicitação presencial – É uma das diretrizes da LAI a utilização 

de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (Art. 3°), além 

de a referida lei explicitar que o poder público deve possibilitar encaminhamento de 

pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet (Art. 10), ou seja, utilizar 

todo meio legítimo. Em contrário a isso, no ERJ, o solicitante precisa comparecer 

presencialmente ao órgão responsável pela informação que deseja, para preencher um 

requerimento (art. 8°). Além disso, a estrutura administrativo-organizacional do poder 

público não é de amplo conhecimento, o que faz com que o cidadão possa não saber a 

qual órgão deve recorrer para solicitar a informação desejada. Isso vai de encontro 

ainda com o dever do Poder Público de assegurar uma gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação (LAI, art. 6°) e de 

garantir o direito de acesso à informação, mediante procedimentos objetivos e ágeis 

(LAI, art. 5°); 

 Serviços de Informação ao Cidadão (SICs) x Protocolos – a lei federal prevê que o 

acesso à informação será assegurado mediante criação de serviço de informações ao 
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cidadão em cada órgão e entidade do poder público (art. 9°). O Decreto do ERJ não 

somente deixa de regulamentar os SICs, como também transfere a responsabilidade de 

acesso à informação aos protocolos, unidades administrativas já existentes nas 

organizações públicas e criadas sem a finalidade de promover e assegurar a 

transparência governamental
34

. 

 

5.1.2 Dimensão organizacional 

A organização e manualização dos procedimentos de acesso à informação e transparência 

fluminense foram desenvolvidas pela Casa Civil, sob a orientação técnica e em parceria com 

sua entidade vinculada, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ, que  

declarada como sua finalidade: 

“implementar a política estadual de arquivos, por meio da gestão, recolhimento, tratamento 

técnico preservação e divulgação do patrimônio documental estadual, garantindo pleno acesso 

à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o 

cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento científico e 

cultural.”
35

 

O APERJ é responsável pela custódia dos arquivos permanentes estaduais
36

 e, enquanto órgão 

central do Sistema de Arquivos do Estado do Rio de Janeiro – SIARQ-RJ, possui a 

competência, dentre outras, de promover orientações teórico-metodológicas sobre 

procedimentos de gestão de documentos
37

, atividade típica dos arquivos correntes, de 

responsabilidade de cada órgão e entidade estadual
38

. Contudo, embora o APERJ coordene 

procedimentos de gestão de documentos nos arquivos correntes, não foi instituído um modelo 

voltado especificamente para a transparência, em conformidade com a lei 12.527/2011.  
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 Vale notar que a CGU disponibiliza gratuitamente, mediante termo de adesão, a tecnologia do sistema do 

Serviço de informação ao Cidadão (e-SIC), como também oferece treinamento para implantá-lo. Disponível em 

<http://goo.gl/7nqAjb>. Acesso em: 06.12.2015. 
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 Declaração da finalidade do APERJ divulgada no sítio eletrônico oficial da instituição. ARQUIVO PÚBLICO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Sobre a Instituição. Disponível em 

<http://www.aperj.rj.gov.br/instituicao.htm> Acesso em: 26 abr. 2015. 
36

 Os arquivos permanentes destinam-se a recolher e conservar os documentos que possuem valor secundário, ou 

seja, valores adquiridos após findados os valores legais e administrativos (primários). Trata-se de uma finalidade 

histórica, de pesquisa. Os documentos que possuem valores legais e administrativos, intitulados correntes ou 

intermediários, são de responsabilidade dos órgãos que possuem sua guarda, ou seja, que mantém os referidos 

registros. 
37

 RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto Nº 43.871, de 08 de outubro de 2012. Disponível em: 

<http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/dec43871.htm> Acesso em: 26 abr. 2015. 
38 

RIO DE JANEIRO (Estado). Lei Estadual n° 5.562, de 20 de outubro de 2009. Conhecida também como Lei 

Estadual de Arquivos e que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados, define em seu artigo 1° que: 

É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento social, 

educacional e científico e como elementos de prova e informação do Estado e do cidadão, para a efetividade dos 

direitos e garantias individuais e coletivos. 
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Nesse sentido, um modelo de transparência específico para esse fim pressupõe, dentre outras 

questões, gestão, controle e normatização dos procedimentos e registros administrativos do 

estado que originam as informações, além de integrar políticas de Arquivo, de Acesso à 

Informação, de Proteção a dados pessoais, de Dados Abertos e de Tecnologias de Informação 

e Comunicação. Assim, o órgão competente deve ter competências legais e administrativas 

centrais, perpassando os demais órgãos e entidade da administração pública, uma vez que na 

estrutura do Poder Executivo não existe atualmente órgão autônomo para absorver essa 

competência. Já no âmbito do Poder Executivo Federal, há a Controladoria Geral da União – 

CGU, responsável pela Transparência na União. 

Outra questão que emerge nessa dimensão é a definição das Comissões de Gestão de 

Documentos – COGEDs do Estado do Rio de Janeiro como ator principal na estrutura de 

governança dos procedimentos de acesso à informação e na operacionalização das medidas de 

transparência. Tais Comissões foram criadas antes da LAI, com a finalidade originária de 

promover, gerir e implementar os instrumentos de gestão documental - Plano de Classificação 

e Tabela de Temporalidade de Documentos
39

. 

Contudo, após a publicação da LAI brasileira – Lei n° 12.527, ainda que sem um desenho 

concebido para a Transparência, as COGEDs passaram a ter a competência adicional de: 

“gerir e controlar o acesso aos documentos, no seu respectivo órgão ou entidade, com vistas ao 

atendimento dos ditames da Lei Federal Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto 

Estadual nº 43.597, de 16 de maio de 2012.” (Inciso V, Art. 10, Decreto nº 43.871/2012). 

Por fim, em decorrência da não regulamentação dos Serviços de Informação ao Cidadão pelo 

decreto estadual, a estrutura organizacional estadual não possui unidades específicas para esse 

fim, operacionalizado o acesso a informações pelos protocolos dos órgãos e entidades 

estaduais. Essa situação-problema é um reforço da questão já tratada na seção anterior, 

evidenciando uma clara interface com a dimensão legal. 

5.1.3 Dimensão tecnológica informacional 

O Estado do Rio de Janeiro não possui plataforma tecnológica específica para atendimento à 

transparência passiva, dado que a norma estadual impõe a obrigatoriedade de solicitação 

presencial da informação requerida pelo indivíduo. Isso não somente contraria uma diretriz da 
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 RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto nº 42.002 de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre avaliação e 

destinação de documentos produzidos e recebidos pela administração pública estadual e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/dec42002.htm> Acesso em: 26 abr. 2015. 
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LAI, bem como impossibilita o amplo acesso à informação, pois indivíduos que se encontram 

em localidades diferentes da localidade do órgão e não tem como se locomoverem até os 

mesmos, acabam por não ter seu direito de acesso à informação garantido. Para mitigar a 

questão, no primeiro ano de mandato da atual gestão do governo fluminense, em 2015, foi 

colocada no ar a página “Fale com a gente”, que possibilita a realização dos pedidos de 

informação via internet, mas não possui a finalidade específica para isso, não havendo um 

recibo para o solicitante, um número de protocolo para acompanhamento e não existindo a 

possibilidade de saber sobre o andamento do pedido ou realizar algum tipo de recurso
40

.  

No que tange à transparência ativa, o estado tenta seguir o exemplo da União de ampla 

divulgação das informações obrigatórias em seus sítios oficiais. No entanto, há maior foco na 

divulgação de informações fiscais e prejuízo à divulgação de informações de 

acompanhamento de políticas públicas (programas, projetos e atividades). Além disso, 

algumas informações básicas que são obrigatórias não são divulgadas, a exemplo: as 

competências organizacionais (regimento interno). E não impera a utilização de formatos 

abertos; muitas informações são divulgadas em formato pdf (Portable Document Format).  

Ainda, as informações obrigatórias estão divulgadas de forma fragmentada. No total, foram 

encontradas cinco diferentes fontes de acesso a informações na internet:  

 Página Informação Pública
41

 - que concentra informações referentes a Programas, 

Projetos, Obras e estrutura de Governo;  

 Portal Transparência Fiscal
42

 - vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, que 

concentra basicamente informações referentes às contas públicas;  

 Portal de Compras (SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Aquisições)
43

 – vinculado 

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com informações sobre editais, 

licitações e aquisições;  

                                                           

40
 O “Fale com a gente” está disponível na internet, mas originalmente faz parte de uma iniciativa de 

aproximação do governo estadual e dos municípios, onde é definida uma agenda mensal de visitas às cidades 

fluminenses pelo governador e por representantes de secretarias e órgãos do estado na proposta de ouvir as 

demandas, reclamações e sugestões locais. Disponível em <http://www.rj.gov.br/web/falecomagente>. Acesso 

em: 19.11.2015 
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 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Página Informação Pública. Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica>  Acesso em: 26 abr. 2015. 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO. Portal de Transparência. Disponível 

em: <http://www.transparencia.rj.gov.br> Acesso em: 26 abr. 2015. 
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 Páginas Oficiais de Governo
44

 - cada órgão e entidade pública estadual possui um link 

para Acesso a Informação Pública (total de 83 páginas, uma para cada instituição do 

Poder Executivo
45

);  

 Página Consulta Remuneração
46

 – vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão, 

apresenta a remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo. Embora, essa 

informação não conste como obrigatória no Decreto Estadual que regulamenta a LAI, 

o Estado do Rio de Janeiro seguiu o exemplo federal e aplicou o que consta no 

Decreto federal n° 7.724/2012
47

.  

Logo, percebe-se uma fragmentação da transparência fluminense, o que dificulta em muitos 

casos encontrar pelo interessado em qual fonte está a informação desejada. Como resultado 

direto, em hipótese, aumentam os requerimentos de acesso, sobrecarregando a administração 

com a atividade de resposta aos pedidos.  

Como agravante da situação, a ausência de plataforma específica para requerimentos de 

acesso, além de impor dificuldade aos cidadãos, também torna o trabalho da administração 

mais burocrático e moroso, menos eficiente, com maior aplicação de recursos e com maior 

risco de não cumprimento dos prazos legais.  

5.1.4 Dimensão política 

A iniciativas voltadas para a transparência fluminense são oriundas de uma política exclusiva 

de arquivos, reforçada em 2009 pela Lei Estadual n° 5.562, conhecida como a Lei Estadual de 

Arquivos (ou a versão estadual da Lei Federal 8.159/1991, que dispõe sobre a política de 

arquivos públicos e privados). 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RIO DE JANEIRO. Portal do Sistema 

Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA. Disponível em <https://www.compras.rj.gov.br/publico/> Acesso 

em: 26 abr. 2015. 
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 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Estrutura do Governo. Disponível em:  

<http://www.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=275652> Acesso em: 26 abr. 2015. 
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 Estão incluídas a Governadoria, a Vice-governadoria, a Defensoria- Pública Estadual e as empresas estatais 

independentes – CEDAE e Imprensa Oficial. Estão excluídos os Conselhos, Comitês, Fundos e Empresas em 

liquidação, ou por não possuírem página própria de internet ou por não possuírem o link de acesso a 

informações. 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RIO DE JANEIRO. Página Consulta 

Remuneração. Disponível em: <http://www.consultaremuneracao.rj.gov.br/> Acesso em: 26 abr. 2015. 
47

 Independente de solicitação, os órgãos e entidades federais devem promover em seus sítios de internet seção 

específica para divulgar informações, dentre outras, sobre remuneração e subsídio recebidos por ocupante de 

cargo, posto, graduação, função e emprego público (VI, § 3
o
, Art. 7

o
) Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm>  Acesso em: 26 abr. 2015. 
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A fim de atender à referida legislação estadual, também em 2009 foi criado o Programa de 

Gestão de Documentos – PGD-RJ, pelo Decreto Estadual nº 42.002, com foco na elaboração e 

revisão de dois instrumentos da gestão de documentos – o Plano de Classificação e a Tabela 

de Temporalidade, voltados para as atividades-fim da administração pública estadual (Poder 

Executivo). 

Nesse sentido, o PGD-RJ foi estruturado mediante Comissões de Gestão de Documentos 

(COGEDs), instituídas em cada órgão e entidade da administração pública estadual, reunindo 

minimamente um representante de cada área-fim do órgão ou entidade estadual, um 

especialista em documentação e um especialista em protocolo
48

. 

O PGD-RJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de sua entidade vinculado, 

o Arquivo Público do estado do Rio de Janeiro – APERJ. Juntamente com outras duas 

iniciativas - o Programa Processo Digital e o Projeto da nova sede do APERJ -, o PGD-RJ 

consta no Plano Estratégico do governo do estado do Rio de Janeiro 2007-2027 como 

prioritário (Projeto 41 - Modernização da Gestão da Documentação Pública do Estado do Rio 

de Janeiro e Reestruturação do Arquivo Público)
49

.  

Com a publicação da LAI brasileira e sua regulamentação pelo estado do Rio de Janeiro, o 

governo passou a tratar a transparência inserida no já existente PGD-RJ, com destaque para 

duas iniciativas: (i) a criação de um sistema estadual de arquivos, mediante o decreto 

43.871/2012, que incorporou a atribuição de promover o acesso à informação às competências 

das COGEDs; e (ii) a padronização de procedimentos para acesso à informação inserida no 

Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro, mediante o decreto n° 

44.012/2013. 

Na atualização do Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro (2012 a 2031), a 

metodologia utilizada não seguiu a lógica da definição de projetos prioritários, voltando-se 

para a definição de desafios e estratégias setoriais de longo prazo. Ao analisar as estratégias 

da Secretaria de Estado da Casa Civil, responsável pelo PGD-RJ junto com o APERJ, foi 

identificada a estratégia de Modernização da Comunicação pela Gestão de Informações, 
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 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APERJ. Programa de Gestão de 

Documentos – PGD-RJ. Disponível em: <http://www.aperj.rj.gov.br/pgdrj.htm> Acesso em: 26 abr. 2015. 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RIO DE JANEIRO. Plano Estratégico 

2007-2027.  Disponível em <http://goo.gl/ZchUIV> Acesso em: 26 abr. 2015. 

http://www.aperj.proderj.rj.gov.br/legislacao/dec42002.htm
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desdobrada em: Gestão Eletrônica de Documentos; Maior Eficiência da Burocracia Estadual; 

e Maior Transparência de Governo50. 

Já no planejamento constitucional materializado no Plano Plurianual – PPA para 2012-2015, 

aprovado pela ALERJ na forma da Lei Estadual n° 6.126/2011, consta como um dos objetivos 

setoriais da Casa Civil promover maior transparência e agilidade para a população na 

obtenção de informações governamentais
51

. Contudo, o foco da programação continuou sobre 

a gestão de documentos e ampliou o escopo para a divulgação de informações em um sentido 

publicitário, o que distorce a transparência pública com vista ao acesso a informações pelos 

cidadãos, conforme tabela a seguir: 

Tabela 3 - Resumo da Programação da Casa Civil planejada no PPA 2012-2015
52

 

Programa / 

(Objetivo do 

Programa) 

Ações 

(Projetos/ 

Atividades do 

programa) 

Finalidade  

da Ação 

Produtos 

(bem ou serviço resultado da ação) 

0055 

DESENVOLVIMEN

TO DE SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO 

E GESTÃO 

DOCUMENTAL 

ESTADUAL 

 

(Implantar política de 

gestão de 

documentos, 

promovendo a 

eficiência e 

atendendo o direito à 

informação do 

cidadão com 

agilidade e 

garantindo a 

transparência da 

Administração 

Pública.) 

1077 Implantação 

de Sistema de 

Gerenciamento 

Eletrônico de 

Documentos 

Transformar processos 

administrativos em 

papel em processos 

digitais 

Instrumento de gestão de documento 

aprovado; Sistema informatizado 

ampliado; Treinamento/capacitação 

realizado; Processo Administrativo 

Informatizado (criado em 2014) 

1133 

Modernização e 

Divulgação do 

Arquivo Público 

do Estado do Rio 

de Janeiro 

Fortalecer o PGD-RJ 

mediante nova sede 

para o APERJ 

Acervo público recuperado/digitalizado; 

Concurso público realizado; Nova sede 

implantada e equipada; Processo de seleção 

de documentos realizado; Recuperação da 

atual sede realizada; Portal do Arquivo 

Público elaborado (criado em 2014 na 

Revisão do PPA); Tabela de 

Temporalidade/Plano de Classificação de 

documentos realizado (criado em 2014 na 

Revisão do PPA); Capacitação de 

servidores públicos em Gestão Documental 

realizado (criado em 2015) 

7996 Nova sede 

do APERJ (criada 

em 2014) 

Construção de nova 

sede para o APERJ 

Concurso público realizado; Nova sede 

implantada e equipada 

8031 

Operacionalização 

do Sistema 

Processo Digital 

(criada em 2014) 

 

Suportar o 

gerenciamento, controle 

e manutenção dos 

processos 

administrativos digitais 

Licenciamento atualizado; 

Processo Administrativo gerenciado 
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 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RIO DE JANEIRO. Plano Estratégico 

2012-2031.  Disponível em <http://goo.gl/ZchUIV> Acesso em: 26 abr. 2015.  
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 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO RIO DE JANEIRO. Plano Plurianual 

– PPA 2012-2015.  Volume I. Disponível em <http://goo.gl/Kfb8AM> Acesso em: 26 abr. 2015.  
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 O PPA do estado do Rio de janeiro passa por Revisões anuais, tendo havido alterações em ações e produtos 

nos anos de 2013 (Lei n° 6.379/2013), 2014 (Lei n° 6.669/2014) e 2015(Lei n° 6.954/2015). Não foi considerado 

nessa análise o Programa 0132 – Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração pública 

Estadual, uma vez que ele não está vinculado e nem possui interface explícita com a Gestão de Documentos ou 

Transparência. Sua Unidade Gestora é o Centro de Tecnologia de informação e Comunicação do Estado do Rio 

de janeiro – PRODERJ, sendo esse programa direcionado a atender todos os órgãos e entidades do poder 

Executivo, contemplando parque computacional, sistemas, base de dados e rede de comunicação oficial do 

governo na internet. 
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0061 

DIVULGAÇÃO 

DAS AÇÕES DE 

GOVERNO 

 

(Dar transparência e 

agilidade na obtenção 

de informações pela 

população junto ao 

Governo Estadual.) 

2040 Operação e 

Manutenção do 

Sistema de 

Radiofusão 

Divulgar, incentivar e 

realizar eventos 

musicais e culturais, 

além de prestar serviços 

de informação às 

comunidades 

Programação da Rádio Roquette-Pinto 

realizada (excluído em 2014); Rádio 

Roquette-Pinto dotada de equipamento 

(excluído em 2014); Programa de 

radiodifusão educativo e cultural realizado 

(criado em 2013); Rádio Roquette-Pinto 

operacionalizada (criado em 2014) 

2355 Serviço de 

Comunicação e 

Divulgação 

Aumentar o espaço das 

ações do Governo na 

mídia e dar 

transparência sobre as 

principais ações à 

população 

Campanha publicitária realizada; Evento 

governamental realizado (criado em 2013); 

Mídia para comunicação e divulgação 

elaborada (criado em 2013); Site 

educacional operacionalizado (criado em 

2014); Assessoria de imprensa realizada 

(criado em 2014) 

 

 

(Fonte: Plano Plurianual – PPA 2012-2015 e suas Revisões anuais 2013, 2014 e 2015) 

Face ao exposto, não se observa um modelo técnico ou uma política de governo específica 

para a transparência fluminense. Embora conste no objetivo do Programa 055 da tabela 

anterior o atendimento ao direito de acesso à informação e a garantia da transparência, ao 

analisar as ações e os produtos integrantes, não há iniciativa concreta para o objetivo 

proposto. 

Destaca-se que em um esforço de trabalhar o tema de forma mais clara e ampla na estrutura e 

no arranjo institucional já existente anteriormente à LAI, e com a intenção de difundir o 

conhecimento acerca dos procedimentos de acesso à informação, o estado lançou uma 

publicação intitulada Cartilha de Acesso à Informação
53

. No entanto, a transparência 

continuou subjulgada à política de arquivos, aos procedimentos de gestão de documentos e 

aos profissionais de protocolo e membros COGEDs. 

5.2 Avaliações da transparência fluminense 

A transparência das informações governamentais tem sido considerada um dos pilares das 

democracias modernas, uma vez que dá visibilidade ao exercício do poder público, ou seja, 

permite ao cidadão maior clareza e acesso às informações referentes à atuação estatal, como o 

que foi planejado, executado, gasto, alcançado, resultando em maior participação do cidadão e 

até mesmo interferência da sociedade nas tomadas de decisão do governo (MARTINS 

JÚNIOR, 2004). 
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 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Casa Civil. Cartilha de Acesso à Informação. 
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Desde a regulamentação da lei n° 12.527/2011, mediante o decreto estadual n° 43.597/2012, o 

estado do Rio de Janeiro tem sido alvo de críticas por parte de especialistas em transparência, 

bem como da mídia, de instituições acadêmicas e de organizações sociais. Isso vem sendo 

corroborado à medida que as avaliações de transparência dos estados brasileiros cada vez 

mais apontam o estado do Rio de Janeiro em baixas posições dos rankings, considerando-o 

um dos menos transparentes do país.  

5.2.1 Avaliações externas ao poder público 

A Organização Contas Abertas posiciona o estado em 9° lugar, com nota 6,72 no Índice de 

Transparência 2014 (em uma escala máxima de 10)
54

. Tal índice considera apenas parâmetros 

orçamentários na dimensão da transparência ativa, mas já indica que o estado não está entre 

os mais transparentes, uma vez que sua nota corresponde a menos de 70% da pontuação 

máxima e ainda está abaixo da média de sua região, Sudeste, que é de 7,59. 

Em uma avaliação nacional da transparência publicada em 2014 pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, Estado Brasileiro e Transparência: Avaliando a aplicação da Lei de Acesso
 55

, 

no que tange a dimensão passiva, o Estado do Rio de Janeiro obteve o pior desempenho, com 

a menor taxa de resposta (38% de solicitações respondidas) e a menor taxa de respostas 

precisas
56

 (apenas 18%) das solicitações de acesso à informação. Além do ERJ, o Estudo 

considerou também os estados de SP e MG, suas respectivas capitais e o Distrito Federal 

(MICHENER e MONCAU, 2014). 

5.2.2 Avaliações realizadas pelo poder público 

Já em 2015, o governo federal iniciou um processo de avaliação da transparência, comandado 

pela CGU – resultando na Escala Brasil Transparente – EBT, que avalia 10 itens de 

cumprimento da LAI
57

 por estados e municípios, atribuindo uma nota que pode variar de 0 a 
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 ORGANIZAÇÃO CONTAS ABERTAS. Índice de Transparência. Ranking 2014 – Estados. Disponível 

em: <http://indicedetransparencia.com/ranking-2014-estados/> Acesso em: 27 abr. 2015. 
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 MICHENER, Gregory, MONCAU, Luiz Fernando Marrey e VELASCO, Rafael.  Estado Brasileiro e 
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 A taxa de precisão adotada pelo Programa de Transparência da FGV consistiu em avaliar pelo pesquisador se 

a resposta ao pedido de acesso à informação continha um mínimo de correlação e congruência com o objeto 

solicitado. Adicionalmente, as repostas também não foram consideradas precisas quando: (i) o pedido era 

transferido para outro órgão; (ii) o pedido era indeferido; ou (iii) era comunicada a inexistência da informação.  
57

 Os itens avaliados pela ficha técnica são: (i) regulamentação da LAI pelo Executivo; (ii) definição de 

autoridades para classificação do grau de sigilo das informações; (iii) previsão legal de responsabilização do 
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10. Na segunda edição da EBT, divulgada ao final do segundo semestre de 2015, o ERJ foi 

ranqueado em 18° (nota 7,08), dentre os 26 estados e o Distrito Federal
58

 (CGU/EBT, 2015). 

Ainda é possível fazer as seguintes inferências: 

 Ao comparar os quatro maiores estados brasileiros (em termos populacionais), 

o estado do Rio de janeiro ficou muito atrás de Minas Gerais, São Paulo e 

Bahia, ambos empatados em 1° lugar, com nota 10; 

 Do ponto de vista regional, o estado também não acompanha o desempenho de 

sua região - sudeste, região com a maior nota média do país – 9,27 (Espírito 

Santo, Minas Gerais e São Paulo possuem nota 10 e estão empatados em 1°);  

 Ainda, a pontuação do estado também fica atrás da média do Nordeste (8,51) e 

do Sudeste (8,38), estando próxima a média do Centro-Oeste (7,04) e bem 

acima da região Norte (5,50
59

).  

 Quanto à localização de regulamentação da LAI pelo Poder Executivo, 

considerando apenas os estados em que ela foi encontrada, o ERJ está abaixo 

da média nacional (7,87).
 
 

Face ao exposto, é possível observar que o ERJ não segue a tendência regional e nacional de 

transparência governamental no Brasil. Em uma era em que esse tema está intimamente 

ligado à responsabilização e ao profissionalismo, o desalinhamento com os demais entes da 

federação pode trazer sérios prejuízos à imagem do estado. 

Uma possível repercussão está na baixa transparência dos próprios municípios fluminenses. O 

Ministério Público Federal (MPF) analisou os portais e ferramentas de comunicação usados 

por órgãos das 92 prefeituras do ERJ, indicando que 70% dos mesmos obtiveram nota abaixo 

de 5, de um total de 10. O Estado também foi avaliado e alcançou a nota de 6,6. Tal análise 

fez parte de uma ação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de 

Dinheiro (ENCCLA), que criou um checklist para aferir o cumprimento das Leis de 

Transparência pelos entes federativos. As administrações que não cumprirem as 

                                                                                                                                                                                     
servidor quanto à negativa da informação; (iv) existência de uma instância recursal, no mínimo; (v) localização 

de SIC físico; (vi) possibilidade de enviar pedido de informação eletrônico; (vii) exigência de dados do 

solicitante que não impossibilitem ou dificultem o acesso; (viii) acompanhamento dos pedidos pela internet; (ix) 

resposta aos pedidos no prazo; e (x) resposta aos pedidos em conformidade com a solicitação. CGU, 20155. 

EBT, disponível em: <http://goo.gl/rS8jS5> Acesso em: 26 abr. 2015.  
58

 Disponível em: <http://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=9> Acesso em: 30 nov. 2015.  
59

 O cálculo da media foi realizado com a exclusão de  Amapá, Amazonas e Roraima, pois não foi localizada 

pela avaliação EBT a existência de regulamentação da LAI pelo Poder Executivo. 
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recomendações poderão responder judicialmente, por meio de ação civil pública, ou responder 

por ato de improbidade administrativa (MP, 2015). 

5.3 Recomendações centrais  

Tendo em vista que o presente projeto pretende intervir no desafio em questão: inadequação 

da transparência de informações públicas no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

faz-se necessário identificá-lo claramente mediante suas causas e efeitos para que sejam 

apontadas recomendações. Para tanto, foi desenvolvida uma “árvore de desafios” que tem 

como causas primárias as questões inerentes a cada dimensão tratada na seção anterior, 

conforme figura a seguir: 

Figura 1 – Árvore de Desafios 

 

 

Partindo da árvore de desafios, para elaborar as recomendações centrais para cada dimensão 

(legal, organizacional, tecnológica e política) foi elaborada, então, a árvore de resultados 

(Figura 2), com as ações na parte inferior e os resultados na parte superior.  
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Para sistematizar a proposta de aperfeiçoamento da transparência, será adotada a árvore de 

resultados para traçar diretrizes/objetivos com base nas ações, tendo como 

benefícios/finalidades os resultados, conforme figura a seguir: 

Figura 2 – Árvore de Resultados 

 

 

Logo, são apresentados quatro diretrizes com suas respectivas recomendações centrais: 

 

 Compatibilização do decreto estadual 43.597/2012 com a lei 12.527/2011 – alteração 

de dispositivos legais para não contrariar a disseminação da cultura da transparência e a 

adoção de novas tecnologias, além de regulamentar os SICs. 

 Organização administrativa e regimental específica para transparência – atribuição 

da responsabilidade sobre a transparência estadual a órgão central do governo (em 

substituição do APERJ), com competências mais voltadas para gestão e controle de 
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atividades comuns a todos os órgãos do estado, possibilitando a integração de todos os 

requisitos para a transparência
60

.  

 Utilização efetiva de tecnologias da informação – uso para todo o estado de 

plataforma para solicitação de pedidos on line (em adesão ao Programa Brasil 

Transparente da CGU para adoção do e-SIC) e de tecnologias para a gestão das 

informações sobre as atividades governamentais, bem como para sua divulgação em um 

único local da internet, de fácil acesso em formato aberto, criando bases e 

direcionamentos para um governo aberto; 

 Adoção de iniciativas compatíveis com as estratégias de governo de transparência 

– compatibilizar a programação estadual de projetos e atividades com os princípios e 

compromissos ligados à transparência, com a priorização de iniciativas, definição de 

metas e monitoramento e avaliação das mesmas. 

 

Na seção seguinte será detalhada a proposta de melhoria de acordo com a árvore de 

resultados, tendo como base os quatro diretrizes/objetivos gerais da proposta. Cada diretriz 

será abordada de maneira padronizada, com os seguintes elementos: (a) norma vigente no 

Brasil; (b) boas prática no setor público; (c) do governo fluminense; (d) ações de melhoria; (e) 

benefícios/finalidades que se pretende alcançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 São considerados requisitos os constantes nas normas vigentes, a exemplo: gestão do ciclo de planejamento e 

orçamento das atividades governamentais; controle e prestação de contas; profissionalização dos servidores; 

adoção de novas tecnologias para o estado; e gestão de informações correntes e atualizadas. 
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6 SISTEMATIZAÇÃO DA PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO DA 

TRANSPARÊNCIA FLUMINENSE 

 

Nesta seção a proposta será sistematizada em diretrizes para aperfeiçoar o compromisso pela 

transparência fluminense, com recomendações de melhoria da situação do estado do Rio de 

Janeira analisada na seção 5. 

 

 

6.1 Compatibilização do decreto estadual 43.597/2012 com a lei federal 12.527/2011 

a) Norma: 

Com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, todos os procedimentos nela descritos 

devem ser observados por todos os níveis de governo, incluindo os governos estaduais, 

conforme já aponta em seu art. 1°. Ainda, no art. 45 consta que cabe a todos os níveis de 

governo, além de observar as normas gerais da lei, definir regras específicas, com ênfase para 

a criação dos Serviços de Informação ao Cidadão e incentivo à participação popular (art. 9°) e 

para os recursos dos procedimentos de acesso à informação (Seção II do Capítulo III). 

b) Boas práticas: 

Em termos de regulamentação da LAI pelo Poder Executivo estadual, é possível considerar a 

EBT para analisar uma boa prática de cada região brasileira, dentre as três mais bem 

colocadas (Sudeste, Sul e Nordeste). Considerando também o histórico da primeira edição, em 

que as três primeiras posições eram ocupadas por Ceará, São Paulo e Paraná, e que os mesmo 

continuam com notas elevadas na edição atual, os mesmos foram utilizados como análise. 

 

 

 

 



44 

 

Tabela 4 - Comparativo de boas práticas legais entre governos estaduais 

Categoria 
São Paulo

61
 

(Sudeste) 

Paraná
62

 

(Sul) 

Ceará
63

 

(Nordeste) 

Foco da norma 

estadual 

Documentos, dados e 

informações 

Informação de interesse 

público 

Informação de interesse 

público 

Formas de pedido 

de informação 

Internet, carta, 

pessoalmente ou 

telefone 

 Telefone, postal, 

eletrônico ou presencial 

Internet, telefone ou 

presencial 

Regulamentação 

dos SICs 

Criação dos SICs e 

definição de suas 

atribuições e do perfil 

de seus profissionais 

Criação dos SICs para 

solicitações, que também 

podem ser realizados nos 

Espaços do Cidadão
64

 

Criação dos SICs com 

disposição de regulação 

específica sobre 

funcionamento
65

 

Organização 

administrativa 

específica 

Transformação das 

Comissões de 

Avaliação em 

Comissões de 

Avaliação e Acesso  

Designação de servidores 

em cada órgão/entidade, 

para responderem pelo 

zelo e atendimento aos 

dispositivos da LAI  

Sistema Estadual de 

Acesso: Conselho Estadual 

de Acesso à Informação; 

Comitês Gestores; e 

Comitês Setoriais 

Tecnologia para 

transparência 

passiva 

Sistema de pedidos 

de informação 

conectado ao de 

gestão de documentos  

Pedido de informações 

em meio eletrônico no 

Portal de Transparência 

Adoção do Sistema de 

Ouvidoria – SOU como 

plataforma para pedido 

eletrônico de acesso
66

 

Tecnologia para 

transparência 

ativa 

Portal de 

Transparência e 

Portal do Governo 

Aberto estadual
67

 

Portal da Transparência e 

sítios eletrônicos oficiais 

Portal da Transparência e 

sítios institucionais  

Responsabilidade 

pela LAI 

Controladoria e 

Ouvidoria Geral do 

Estado  

Controladoria Geral do 

Estado 
Ouvidoria Geral do Estado 

Fonte: o Autor (03/11/2015 ) 

c) Inadequações do governo fluminense: 

 Foco da transparência de documentos, em vez de informação; 

 Não regulamentação de dados não processados e não registrados em documentos, o 

que também constitui base para transparência e governos abertos; 
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 SÃO PAULO (Estado). Decreto n° 58.052, de 16/05/2012. Disponível em <http://goo.gl/43yXAP>. Acesso 

em: 10 nov. 2015. 
62

 PARANÁ. Decreto n° 10.285, de 25/02/2014. Disponível em <http://goo.gl/bNVD9M>. Acesso em: 10 nov. 

2015. 
63

 No Ceará foi criada uma Lei Estadual específica. CEARÁ. Lei n°15.175 de 28/06/2012. Disponível em: 

<http://goo.gl/Pmmejc>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
64

 O Espaço Cidadão é uma estrutura com computadores, acesso à internet, acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais e atendente capacitado para orientar o usuário. SECRETARIA PARA ASSUNTOS 

ESTRATÉGICOS. Paraná. Espaço Cidadão. Disponível em <http://goo.gl/6t4DZk>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
65

 A regulação específica sobre os Comitês Setoriais de Acesso à Informação e dos SICs se dá mediante o 

Decreto n° 31.199, de 30 de abril de 2013. Disponível em <http://goo.gl/Yaum0O>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
66

 O SOU foi instituído pelo Decreto Estadual nº 30.474, de 29 de março de 2011. Disponível em 

<http://sou.cge.ce.gov.br/inicialPublico.seam> Acesso em: 10 nov. 2015.  
67

 O Portal Governo Aberto é referenciado no Decreto de regulamentação estadual de 2012, mas foi instituído 

em 2010 pelo Decreto estadual n° 55.559, de 12 de março de 2010.  Disponível em 

<http://www.governoaberto.sp.gov.br/view/legis.php>. Acesso em:  10 nov. 2015. 
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 Obrigatoriedade de solicitação de acesso presencial, sem alternativa de outros meios 

legítimos (sistema de internet, telefone, correio eletrônico e carta), o que compromete 

a transparência passiva; 

 Obrigatoriedade de assinatura de Termo de Responsabilidade para realizar solicitações 

de acesso, o que pode intimidar o cidadão e comprometer a cultura da transparência
68

; 

 Não regulamentação dos SICs, adotando como único canal de acesso à informação os 

protocolos tradicionais da estrutura administrativa pública; 

 Não definição de órgão responsável pelo cumprimento e fiscalização do disposto na 

LAI (o decreto estadual atribui a responsabilidade de acesso a informações às 

Comissões de Gestão de Documentos, que foram desenvolvidas pelo Arquivo Público 

Estadual, entidade vinculada à Casa Civil, órgão com finalidade de assistir ao 

Governador e sem autonomia político-administrativa para fiscalização e controle). 

d) Ações de Melhoria: 

 Regulamentar o acesso a dados, documentos e informações (Art 1° e demais artigos 

que apontam somente documentos); 

 Ampliar o procedimento de acesso para todos os meios legítimos e excluir a assinatura 

de Termo de Responsabilidade (Art. 8°);  

 Inclusão de artigo regulamentando a criação, funcionamento e atribuições dos SICs; 

 Criação de Comissão de Acesso à Informação em substituição ou complemento à 

Comissão de Gestão de Documentos (art. 10) para assegurar o atendimento aos 

pedidos de acesso e aos dispositivos da LAI; 

 Definição de órgão responsável pelo cumprimento e fiscalização do disposto na LAI 

no poder executivo com atribuições afins à controladoria/ouvidoria/fiscalização.  

e) Benefícios específicos: 

 Cumprimento legal (compatibilidade com a lei n° 12.527/2011); 

 Melhoria nas posições dos rankings de avaliação da transparência; 

                                                           
68

 Para fins de comparação a boas práticas internacionais, na regulamentação da Cidade do México, é 

considerada uma infração à Lei de Transparência e Acesso à Informação Público do Distrito Federal, de 28 de 

março de 2008, práticas que possam intimidar ou inibir os cidadãos de realizar pedidos e exercer seu direito de 

acesso à informação (Artículo 93, XV). Disponível em: <http://goo.gl/lVK7Ch> Acesso em: 11 nov. 2015. 
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 Bases legais para o governo avançar em normatizações de outras áreas como gestão de 

base de dados, do conhecimento, governo eletrônico e governo aberto. 

6.2 Organização administrativa e regimental específica para transparência  

a) Norma: 

Além da criação dos SICs em cada órgão e entidade do poder público como estrutura 

específica para a transparência, tratada na seção anterior, a lei n° 12.527/2011 informa que o 

Poder Executivo Federal definirá o órgão público federal para fomentar a cultura da 

transparência e fiscalizar o cumprimento da lei, dentre outras responsabilidades (Art; 41). O 

decreto federal 7.724/2012, por sua vez, atribui tais responsabilidades à Controladoria Geral 

da União – CGU (Capítulo X, Seção II, Art. 68) e determina que a CGU terá competência 

compartilhada com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para: 

“I - estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, 

fixando prazo máximo para atualização; e II - detalhar os procedimentos necessários à busca, 

estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC.” (Art. 69. Decreto federal 

7.724/2012) 

b) Boas práticas: 

Na maioria dos estados brasileiros, há uma definição explícita nas normas estaduais da 

responsabilidade pelo cumprimento da Lei ser de um órgão de controle/fiscalização, como as 

controladorias e/ou ouvidorias estaduais, além de haver a regulamentação dos SICs e a 

instituição de uma estrutura administrativa específica para garantir o direito de acesso à 

informação pública. 

Quanto a experiências nacionais, cabe destacar o caso do Espírito Santo (ES), que criou a 

Secretaria Estadual de Controle e Transparência – SECONT, com base na transformação da 

Auditoria Geral do Estado e da ampliação de suas competências, atribuições e estrutura 

organizacional, mediante Lei Complementar n° 478, de 17 de março de 2009
69

. A partir dessa 

nova estrutura, foi criado o cargo de Subsecretário de Estado de Transparência, responsável 

pelo gerenciamento do Portal de Transparência do Estado do Espírito Santo. Em 2012, a 

                                                           
69

 Dentre as finalidades da SECONT se destacam a promoção da implementação de procedimentos de prevenção 

e de combate à corrupção, bem como a política de transparência da gestão; e a ampliação dos mecanismos de 

controle de gestão dos bens públicos mediante a abertura de canais que expandam a capacidade do cidadão em 

participar da fiscalização e da avaliação das ações governamentais. SECRETARIA DE CONTROLE E 

TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO. Apresentação. Disponível em: 

<http://www.secont.es.gov.br/sobre-a-secont/apresentacao> Acesso em: 11.11.2015.  
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Ouvidoria geral do Estado também passou a integrar a estrutura da SECONT, sendo 

responsável pela transparência passiva, ou seja, pelos pedidos de acesso à informação, 

inclusive por via eletrônica no Sistema de Ouvidoria e Gestão pública
70

. Nos mesmos moldes, 

o Maranhão (MA) também criou sua Secretaria de Transparência e Controle – STC, por meio 

de Medida Provisória nº 186, de 02 de janeiro de 2015
71

.  

Quanto a experiências internacionais, analisando os casos da América Latina, alguns países se 

destacam por uma estrutura organizacional de gestão da transparência coordenada por um 

órgão independente/autônomo. No México, foi criado o Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – INAI (antigo IFAI – Instituto 

Federal de Acesso à Informação Pública), órgão autônomo com a missão de garantir o direito 

dos cidadãos à informação governamental e privacidade dos seus dados pessoais, e para 

promover na sociedade e governo a cultura de acesso à informação e de prestação de contas
72

. 

A título de exemplo de governo subnacional, a Cidade do México, capital do país, possui 

como responsável pela transparência a Auditoría Superior de la Ciudad de Mexico – ASCM, 

órgão de controle e fiscalização, com atribuição específica de fiscalizar o cumprimento da lei 

e de manter o Portal da transparência
73

.  

c) Inadequações do governo fluminense: 

 Coordenação da transparência estadual por órgão não autônomo e sem atribuição de 

controle/fiscalização;  

 Medidas de transparência baseadas fortemente na gestão de documentos, deixando à 

margem outros temas relacionados à transparência, como novas tecnologias, 

participação social e dados abertos. (O APERJ é, em suma, responsável pela política 

de arquivos); 

 Dualidade transparência para promoção de valor histórico e científico x transparência 

para promoção de direitos cidadãos e controle social; 
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 OUVIDORIA GERAL DO ESPÍRITO SANTO. Solicitação de Informações. Disponível em: 

<http://www.ouvidoria.es.gov.br/> Acesso em: 11.11.2015. 
71

 SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO MARANHÃO. Histórico. Disponível em: 

<http://www.stc.ma.gov.br/historico/> Acesso em: 11.11.2015. 
72

 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES. Misión, Visión y Objetivos. Disponível em: 

<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx> Acesso em: 11.11.2015. 
73

 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Portal de Transparencia. Disponível em: 

<http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php> Acesso em: 11.11.2015. 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx
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 Operacionalização da transparência mediante comissões específicas para orientar e 

implementar procedimentos de gestão de documentos; 

 Utilização de Protocolos, em interface com as Comissões de Gestão de Documentos, 

em vez de unidades específicas para transparência (SICs); 

d) Ações de Melhoria: 

 Definição de órgão específico e autônomo para coordenação e fiscalização da 

transparência – aponta-se como melhor prática a instituição de uma 

Controladoria/Ouvidoria Geral do Estado, a criação de uma Secretaria de Controle e 

transparência (como no ES e, mais recentemente, no MA) ou ainda a atribuição da 

responsabilidade citada ao Ministério Público, órgão autônomo. Na impossibilidade de 

implementar uma das três ações, aponta-se como alternativa a atribuição 

compartilhada por fiscalizar o cumprimento da LAI à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, que assumiu as atribuições da extinta Secretaria de 

Estado de Controle e Gestão
74

, à Auditoria Geral do Estado – AGE, unidade que 

compõe a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, e ao APERJ/CASA CIVIL, 

instituição que implementou a política de gestão de documentos e os mecanismos de 

transparência, considerando ainda a interlocução com a Procuradoria Geral do Estado 

– PGE, que oficia no controle interno dos atos da Administração pública Estadual, 

dentre outras atribuições
75

; 

 Regulamentação da organização e funcionamento dos SICs, em interface com o 

sistema estadual de arquivos; 

 A remodelagem da Comissão de Gestão de Documentos, ampliando o escopo para o 

Acesso à Informação, ou a criação de um sistema específico de transparência/acesso à 

informação (comissões/unidades em cada órgão e entidade do estado). 

e) Benefícios específicos: 

 Cumprimento da LAI fiscalizado no estado; 

 Estrutura específica para atender ao cidadão quanto ao direito de acesso à informação; 

                                                           
74

 A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG foi criada pelo Decreto n° 40.486 de 2007, 

como resultado da extinção e fusão da Secretaria de Estado de Planejamento e Integração Governamental – 

SEPLANIG, da Secretaria de Estado de Controle – CONTROLE, e da Secretaria de Estado de Administração e 

Reestruturação – SARE (Art. 2°). Disponível em: <http://goo.gl/lvUMeJ> Acesso em: 20 out. 2015.  
75

 As principais atribuições constam na página oficial da PGE-RJ. Disponível em: <http://goo.gl/Qpn6fd>. 

Acesso em: 21 dez. 2015. 
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 Estrutura administrativa mais aderente à disseminação e prática da cultura da 

transparência, bem como mais efetiva na garantia do direito de acesso à informação. 

6.3 Utilização efetiva de tecnologias da informação  

a) Norma: 

 Os procedimentos de acesso a informações devem se pautar, dentre outras diretrizes, 

pela utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação 

(Art. 3°, III). Ainda, tais procedimentos devem objetivos e ágeis (Art. 5°); 

 Os órgãos e entidades públicas devem divulgar informações de interesse coletivo ou 

geral independente de solicitação, utilizando-se de todos os meios e instrumentos 

legítimos e sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet (Art. 8°, § 

2
o
)

76
; 

 Os órgãos e entidades públicas devem viabilizar alternativa de encaminhamento de 

pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. (Art. 10, § 2
o
). 

b) Boas práticas: 

As boas práticas em utilização de novas tecnologias para garantir o direito de acesso a 

informações serão abordadas considerando a norma federal e em duas dimensões: ativa 

(tecnologia para portais de transparência ou equivalente para divulgação de informações 

obrigatórias) e passiva (tecnologia para pedidos de acesso em plataforma eletrônica)
77

. Para 

tanto, foram analisados os portais de divulgação e solicitação de informações, em 

conformidade com a LAI, de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito federal, nas duas 

dimensões brasileiras da transparência, conforme Tabela 5, a seguir: 
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 Os sítios oficiais devem, dentre outros requisitos, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo, possibilitar 

gravação de relatórios em formatos eletrônicos variados (inclusive abertos e não proprietários), possibilitar 

acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, divulgar detalhadamente os formatos utilizados 

e adotar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência
76

 (Art. 8°, § 3
o
); 

77
 Embora o controle social e a participação cidadã também estejam intimamente ligados à transparência, não 

serão consideradas boas práticas de uso da tecnologia exclusiva para a participação do cidadão nas ações e 

decisões governamentais, uma vez que o foco da presente proposta é aperfeiçoar o modelo de transparência das 

informações produzidas e custodiadas pelo estado do Rio de Janeiro. Também não será tratada a tecnologia para 

dados abertos, uma vez que esse tema já foi abordado como boa prática geral em transparência na seção 3 - 

Normas vigentes e boas práticas em transparência, ao tratar dos compromissos internacionais do governo aberto. 
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Tabela 5 – Comparativo de utilização de novas tecnologias para atendimento à LAI 

 

Transparência Ativa Transparência Passiva 

 
Sítio 

Específico
78

  

 Sítios 

institucionais
79

  
Via internet

80
 

Tecnologia 

específica
81

  

Acre 2 sítios N/I Sim N/I 

Alagoas 1 sítio Sim Sim No sítio oficial 

Amapá 2 sítios N/I N/I N/I 

Amazonas 1 sítio N/I Sim Sim 

Bahia 1 sítio Sim Sim Sim 

Ceará 1 sítio Sim Sim Sim 

Distrito Federal 2 sítios Sim Sim Sim 

Espírito Santo 1 sítio Sim Sim Sim 

Goiás 1 sítio Sim Sim Sim 

Maranhão 2 sítios Sim Sim Sim 

Mato Grosso 1 sítio Sim Sim Sim 

Mato Grosso do Sul 1 sítio Sim Sim Não 

Minas Gerais 1 sítio Sim Sim Sim 

Pará 1 sítio Sim Sim Sim 

Paraíba 1 sítio Sim Sim Sim 

Paraná 1 sítio Sim Sim Sim 

Pernambuco 2 sítios Sim Sim Sim 

Piauí 1 sítio N/I Sim Sim 

Rio de Janeiro 2 sítios Sim Sim Não 

Rio Grande do Norte 2 sítios Sim Sim Sim 

Rio Grande do Sul 2 sítios Link Sim Sim 

Rondônia 1 sítio Sim Sim Não 

Roraima 1 sítio Link Sim Sim 

Santa Catarina 1 sítio Sim Sim Sim 

São Paulo 1 sítio Sim Sim Sim 

Sergipe 1 sítio Sim Sim Sim 

Tocantins 1 sítio Sim Sim Sim 

Fonte: o Autor (19/11/2015) 

                                                           
78

 Quando ocorre a prática de 2 portais específicos, um concentra mais as informações fiscais (Portal de 

transparência) e o outro divulga as demais informações obrigatórias (há casos em que muitas informações 

obrigatórias, por serem específicas de cada órgão ou entidade, não constam nesse portal e estão divulgada nos 

sítios institucionais). 
79

 Os Estados que possuem preenchimento “N/I” significa que não foram identificadas as informações previstas 

na LAI divulgadas nos sítios institucionais de forma direta (alguns direcionavam para o Portal específico de 

Transparência ou equivalente e outros não possuíam sequer o link). 
80

 Os Estados que possuem preenchimento “N/I” significa que não foram identificadas formas de pedido de 

informações via internet. 
81

 Os Estados que possuem preenchimento “N/I” significa que não foi identificada tecnologia específica para 

realizar pedido de informações via internet. Destes, os que possuem preenchimento “SIM” na coluna de 

Transparência Passiva via internet permitem o pedido mediante o serviço de formulário eletrônico do serviço 

“Fale Conosco” ou serviço equivalente do governo. 
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Tendo em vista a análise, resumida na tabela anterior, o governo que mais se destaca como 

boa prática no uso de novas tecnologias é o Paraná. O Governo estadual paranaense integra 

em seu Portal da Transparência a solução tecnológica de pedido de informação eletrônico e a 

divulgação de informações obrigatórias (incluindo as relativas a editais e licitações, que, na 

maioria dos casos, o acesso se dá mediante redirecionamento para o portal de compras). Logo, 

a transparência é promovida em um local centralizado, não obrigando ao usuário percorrer 

vários portais diferentes para localizar a informação que deseja. Ainda, cada sítio institucional 

oficial dos órgãos e entidades do Paraná, além de disponibilizarem suas informações 

específicas, funciona de forma integrada com o Portal da transparência, apresentando 

internamente a solução de pedido de informação, além de disponibilizar link para o Portal de 

Transparência. 

Outros estados que se destacam são Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Minas 

Gerais. Todos possuem portal específico para a Transparência de forma integrada com outros 

portais institucionais, divulgam as informações de cada órgão e entidade também em seus 

respectivos sítios institucionais e possibilitam a transparência passiva em solução tecnológica 

específica. 

Quanto a esse aspecto, o governo federal disponibiliza seu sistema eletrônico de informação 

ao cidadão (e-SIC) para qualquer órgão ou entidade da administração pública de Estados e 

municípios realizar o download gratuitamente, bastando apenas aderir ao Programa Brasil 

Transparente, mediante assinatura de um termo
82

. Logo, sem a necessidade de investir 

recursos para desenvolvimento de solução para pedidos de informações, muitos governos 

estaduais já seguem essa boa prática, a exemplo: Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. 

Como boa prática internacional, o México, mediante o INAI, há um portal para divulgar as 

informações públicas e promover a transparência
83

, interconectado com o portal de 

informações obrigatórias pela lei de transparência, com o portal do sistema que possibilita 

realizar pedidos de acesso eletronicamente e acessar dados abertos, e com um portal que 

possui uma ferramenta que permite pesquisar solicitações de informação e de recursos de 

revisão dos pedidos. 

                                                           
82

 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/brasil-transparente/aquisicao-do-e-

sic> Acesso em: 18 nov. 2015.  
83

 Disponível em: <http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx> Acesso em: 11 nov. 2015. 
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Já no governo do Estado do México, há um portal central de informações à sociedade que 

funciona de forma interativa e interconectada aos demais portais de acesso a informações 

sobre o governo, além de estar integrado à ferramenta de busca do Google e às mídias sociais 

(página do governo no Facebook, no Twitter, no Flickr e no Youtube)
84

. Assim, o portal 

permite ao cidadão ter acesso a: 

 Catálogo de procedimentos e serviços por tema (cultura e história, economia e 

negócios, educação, emprego, justiça, meio ambiente, pagamentos e impostos, saúde, 

transporte, turismo, seguridade, habitação, dentre outros), com ferramenta destacada 

para acesso aos procedimentos on-line mais solicitados; 

 Ferramenta de cadastro único do cidadão para acessar os diferentes serviços do portal 

e ferramenta de acompanhamento de solicitação de serviços/procedimentos; 

 Diferentes meios de contato com o governo (chat on line, central telefônica, endereços 

de contato presencial, etc.); 

 Informações e serviços para diferentes grupos de pessoas (adultos, jovens, crianças, 

povos indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, migrantes e servidores públicos; 

 Informações voltadas para a participação cidadã; 

 Informações específicas da lei de transparência e acesso a informações públicas, com 

destaque para o Portal de Transparência Fiscal, o Portal de Informações Públicas 

(Información Pública de Oficio Mexiquense – IPOMEX) e o Portal do Sistema de 

Acesso à Informação – SAIMEX para a transparência passiva. 

c) Inadequações do governo fluminense: 

 Ênfase nos esforços voltados para a transparência ativa fiscal, em prejuízo à 

divulgação de outras informações obrigatórias e à transparência passiva; 

 Não existência de uma plataforma específica para solicitação eletrônica de acesso à 

informação, acompanhamento do pedido e realização de recursos (há apenas a página 

de governo “Fale com a gente”); 

 A transparência ativa de informações obrigatórias, com exceção das informações 

fiscais, é fragmentada em diferentes páginas da internet (página de informações 

                                                           
84

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. Portal de Transparência. Disponível em: 

<http://edomex.gob.mx/#transparencia> Acesso em: 11 nov. 2015. 
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públicas, portal de compras, página de consulta a remunerações e sítios institucionais 

de cada órgão e entidade do estado); 

 Há informações de divulgação obrigatória que não são divulgadas pelas páginas 

oficiais de governo (exemplo: competências e estrutura dos órgãos, bem como as 

respostas às perguntas mais frequentes da sociedade) e/ou que não são divulgadas em 

formato aberto; 

 Inexistência de um portal de dados abertos. 

d) Ações de Melhoria: 

 Criação de um único portal de transparência, com a dimensão ativa (integrando o 

portal de transparência fiscal, o portal de informações públicas, as informações da 

página de remuneração dos servidores e as informações do portal de compras que são 

obrigatórias de divulgação pela LAI) e com a dimensão passiva (link para sistema de 

solicitação, acompanhamento e realização de recursos de pedidos de acesso); 

 Adesão ao Programa Brasil Transparente e adoção do e-SIC para a transparência 

passiva; 

 Instituição de formulário eletrônico de comunicação entre cidadão e governo em cada 

sítio oficial dos órgãos e entidades estaduais, como alternativa de pedido eletrônico ao 

e-SIC; 

 Inclusão nos sítios oficiais de cada órgão e entidade de todas as informações que lhes 

são específicas e são obrigatórias de divulgação em consonância com a LAI (como 

informações de patrimônio, estrutura organizacional, de contato com o órgão, de 

competências institucionais/regimento interno, de todos os projetos, as atividades e as 

obras em andamento e de editais, licitações e contratos, dentre outras). 

 Disponibilização de dados em formato aberto. 

e) Benefícios específicos: 

 Menor volume de trabalho para atendimento aos pedidos de acesso, ao aperfeiçoar a 

dimensão ativa, já divulgando de forma objetiva e ágil as informações públicas;  

 Maior agilidade, melhor gestão e maior cumprimento dos prazos dos pedidos de 

informação; 

 Melhoria na imagem do governo ao aperfeiçoar os meios de divulgação de 

informações e os meios de contato com a sociedade; 
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 Possibilidade de inovação e melhoria dos serviços públicos em parceria com a 

sociedade, à medida que se divulgam os dados em formato aberto. 

6.4 Adoção de iniciativas compatíveis com as estratégias de governo de transparência 

a) Norma: 

Nessa seção será tratada da responsabilidade do poder público para adotar medidas voltadas 

para a transparência. Inicialmente, cabe apontar que a Constituição Federal de 1988 já garante 

como direito fundamental ao cidadão a prestação pelos órgãos públicos de informações de 

interesse particular, coletivo ou geral, ressalvados os casos de sigilo e de não violação à 

intimidade, à honra e à vida privada (Art. 5°, inciso XXXIII).  

Para tanto, a lei n° 12.527/2011 regulamenta esse direito, reforçando que o governo deve 

adotar iniciativas voltadas para o acesso com procedimentos objetivos e ágeis (Art. 5°), tendo 

como uma das diretrizes fomentar o desenvolvimento da cultura da transparência na 

administração pública (Art. 3°, Inciso IV). Cabe destacar ainda o art. 6° da referida lei: 

“Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 

específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.”  

b) Boas práticas: 

No nível federal, tendo em vista o cumprimento da LAI e a garantia ao cidadão o direito 

amplo de acesso aos documento e informações custodiadas pelo Estado, é exigida a adoção de 

uma série de medidas, auxiliadas pela CGU mediante o Programa Brasil Transparente
85

. 

Em resumo, o Brasil Transparente tem como principais objetivos: promover a transparência 

pública e a participação social, apoiar iniciativas para implementar a LAI; conscientizar e 

capacitar servidores públicos; conscientizar a população; aprimorar a gestão pública com base 

na transparência; promover a inovação e o uso de novas tecnologias; e incentivar a divulgação 

de dados abertos. Com base nisso, foram planejadas as seguintes ações: realização de 

seminários, cursos e treinamentos; elaboração e distribuição de material técnico e orientativo 

                                                           
85

 Instituído pela Portaria n° 277, de 07 de fevereiro de 2013, o Programa Brasil Transparente tem como objetivo 

apoiar estados e municípios na implementação da LAI, no incremento da transparência pública e na adoção de 

iniciativas voltadas para o governo aberto. Disponível em: <http://goo.gl/WEyvx4> Acesso em: 11 nov. 2015. 
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sobre a LAI; promoção de ações de conscientização junto à sociedade; apoio ao 

desenvolvimento de Portais de Transparência em estados e municípios; e disponibilização aos 

estados e municípios do sistema e-SIC
86

. 

Em âmbito estadual, o governo do estado de São Paulo é um exemplo de boa prática. Ao 

analisar o Plano Plurianual – PPA 2012-2015
87

, oram encontradas algumas iniciativas 

concretas voltadas para a garantia do acesso à informação, transparência e temas correlatos, 

conforme demonstrado a seguir (Tabela 4): 

 

Tabela 4 – Análise do PPA 2012-2015 do Governo do Estado de São Paulo 
 

Tipo de Iniciativa
88

 Descrição
89

 

Programa 2826 - Comunicação Social (Secretaria 

de Fazenda, Casa Civil, e Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional
90

). 

Dar publicidade aos atos governamentais e 

fomentar o acesso a informações pela sociedade, 

com a justificativa de democratizar a informação 

de interesse público. 

Programa 2823 – Sistema Estadual de 

Controladoria (Casa Civil), com ênfase na Ação 

“Promoção da Transparência e dos Instrumentos 

de Defesa do Usuário do Serviço Público”. 

Fortalecer as atividades de controle interno do 

Poder Executivo, visando à melhoria dos serviços 

públicos, dada a grande quantidade de informação 

produzida nas diversas áreas de gestão. 

Programa 2824 – Arquivo do Estado - Memória e 

Gestão Documental, com ênfase na Ação “Gestão 

Documental e Acesso à Informação Pública”.  

Formular e implementar a política estadual de 

arquivos garantindo, pleno acesso à informação e à 

documentação pública e de interesse público e 

social. 

Programa 4407 – TIC para Excelência da Gestão 

(Secretaria de Gestão Pública
91

), com ênfase nas 

Ações “Gerenciamento de Recursos de TIC”, 

“Gerenciamento de sistemas de Informação 

Corporativos” e “Integração de Bases de Dados” 

Utilizar a TIC para atualizar processos de trabalho, 

sistemas de informação, integração de bases de 

dados e oferta de serviços eletrônicos à sociedade. 

Programa 4413 – Gestão do Conhecimento e 

Inovação (Secretaria de Gestão Pública). 

Estimular adoção de técnicas gerenciais, 

ferramentas tecnológicas e processos de trabalho 

voltados para o compartilhamento de 

conhecimento e a cultura da inovação. 
 

Fonte: o Autor (01/12/2015) 

Já o governo estadual do Ceará desenvolveu uma estrutura de governança voltada para a 

gestão participativa
92

, podendo destacar 3 iniciativas estratégicas principais: o PPA 
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 Disponível em: <http://goo.gl/otSFBY> Acesso em: 11 nov. 2015. 
87

 O PPA do estado de São Paulo foi instituído pela Lei nº 14.676 de 28 de dezembro de 2011. SECRETARIA 

DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SÃO PAULO. Plano Plurianual - PPA 2012-2015 – 

Volume II. Disponível em: <http://www.planejamento.sp.gov.br/index.php?id=14> Acesso em: 02.12.2015.  
88

 O tipo de iniciativa se refere à classificação da mesma como programa, ação ou produto (organização 

hierárquica da programação estadual, em que o produto é o bem ou o serviço entregue à sociedade). 
89

 A descrição foi realizada com base na análise de objetivos e justificativas dos programas. 
90

 O programa 2826 possui ações em diversas secretarias. As três secretarias destacadas, após análise, são as que 

possuem as ações e produtos mais aderentes à transparência. Ainda, A Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional deu origem à atual Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG-SP. 
91

 A Secretaria de Gestão Pública é a atual Secretaria de Governo, sendo que a competência de promover gestão 

do conhecimento e cooperação técnica, dentre outras, passou para a Secretaria de planejamento e Gestão. 
92

 CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO ESTADO DO CEARÁ – CGE. Portal da Transparência. 

Disponível em <http://transparencia.ce.gov.br/>. Acesso em: 18 nov. 2015. 
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participativo; a transformação das Ouvidorias em ferramentas de controle social; e o Banco de 

Ideias
93

. Ao analisar o PPA 2012-2015
94

 do Ceará, cabe destacar que há explicitamente na 

área temática “Controladoria e Ouvidoria” o Programa 064 – Participação e Controle Social, 

com destaque para iniciativas voltadas o fortalecimento das ouvidorias (regulamentação de 

uma rede de ouvidorias que contemple todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, 

capacitação de ouvidores e reformulação do sistema informatizado de Ouvidoria)
95

. 

c) Inadequações do governo fluminense: 

 Não identificação de uma política pública específica para a transparência, no sentido 

de garantir o acesso às informações, incluindo a adoção de novas tecnologias para essa 

finalidade; 

 Incompatibilidade entre estratégias e objetivos/finalidades de governo voltados para 

transparência e acesso à informação com os programas, projetos e atividades 

planejadas no Plano Plurianual (não identificação de iniciativas concretas, com ênfase 

no PPA 2012-2015); 

 Iniciativas governamentais com predominância de políticas de arquivo e 

procedimentos de gestão de documentos e de protocolo. 

d) Ações de Melhoria: 

 Formulação de política pública específica para a Transparência e Acesso a 

Informações, integrando as novas tecnologias e como base para outras 

políticas/iniciativas decorrentes (no caso de São Paulo, a política pública de 

transparência e de gestão de documentos e informações constituem base para outras 

iniciativas como dados abertos e gestão do conhecimento). 
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 O PPA participativo é previsto para contemplar as 8 macrorregiões do estado mediante a realização de oficinas 

e fóruns e a identificação junto aos atores sociais das demandas a serem priorizadas na programação do governo 

para os próximos quatro anos, período de vigência do Plano. As Ouvidorias disponibilizam on line relatórios 

semestrais de seu funcionamento, relatórios específicos de monitoramento da implementação da LAI e também 

relatórios de acessos ao Portal da Transparência. E o Banco de ideias é um canal de contato com o governo 

estadual com o objetivo de permitir a todo cidadão expor ideias que possam contribuir com o Estado, em suas 

diversas áreas de atuação, promovendo melhorias na execução de políticas públicas. O portal da iniciativa ainda 

publica as ideias sugeridas e permite ao público pesquisá-las por categorias e votar naquelas consideras 

importantes. 
94

 O PPA 2012-2015 do Governo do Estado do Ceará foi instituído pela Lei nº 15.109, de 02 de janeiro de 2012. 

Análise feita com base no Demonstrativo de Áreas Temáticas e Programas de Governo. SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO CEARÁ. PPA 2012-2015.  Disponível em: <http://goo.gl/wT9bCX> 

Acesso em: 18 nov. 2015.   
95

 No Ceará, o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LAI é a Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Estado, bem como disponibilizar sistema eletrônico de solicitação de informação. 
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 Expressar a política específica de transparência no Plano Plurianual, instrumento que 

organiza a atuação do estado, na forma de iniciativas concretas – programa, ação e 

produto (no caso do Ceará, o próprio PPA já é feito de forma transparente – 

participativa – e integra uma rede baseada nas Ouvidorias e em seu sistema 

informatizado, também expressa na programação do Plano); 

  Reformular a política de arquivo, gestão de documentos e protocolo como 

complementar à política de transparência, explicitando como se dá essa 

complementaridade (no caso de São Paulo, inseridas na política de arquivos estão 

ações específicas para transparência e acesso à informação). 

e) Benefícios específicos: 

 Aperfeiçoamento dos procedimentos de acesso a informação, à medida que há uma 

política específica planejada e com iniciativas, metas, recursos e responsáveis bem 

definidos; 

 Ambiente favorável à formulação de novas políticas públicas e iniciativas inovadoras 

e mais atuais, como gestão de conhecimento e governo aberto, o que impacta na 

evolução do governo e na excelência da gestão; 

 Maior integração entre órgãos e entre iniciativas que são complementares para garantir 

a transparência (política/iniciativas de arquivo, gestão de documentos, novas 

tecnologias e proteção de dados pessoais, a exemplo).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após diagnóstico e análise apresentados nesse estudo, foi possível contextualizar a 

transparência no estado do Rio de Janeiro, com foco no Poder Executivo, caracterizando 

como o governo estadual atou no sentido de regulamentar a lei federal n° 12.527/2011, ou 

seja, a situação fluminense face à garantia do direito fundamental de acesso a informações 

públicas e face ao compromisso global pela transparência. 

Para alcançar o objetivo de propor o aperfeiçoamento da transparência no estado do Rio de 

Janeiro, o presente trabalho, realizado em um ambiente acadêmico, pretende contribuir 

pragmaticamente com um projeto executivo para o estado, intervindo em sua realidade. Para 

tanto, logo de início são apresentados os principais argumentos ou justificativas para o 

governo melhorar seu compromisso pela transparência. 

Um governo que adota a transparência como princípio, base, diretriz, norte e força motriz 

tende a criar um ambiente favorável: à adequada conformidade face ao cumprimento de leis, 

normas e compromissos nacionais e globais; à indução e/ou motivação de governos locais 

(municípios) mais transparentes; à maior confiabilidade do setor privado (mercado); ao maior 

comprometimento dos servidores públicos; ao maior compartilhamento de informações intra e 

entre governos; e ao melhor funcionamento dos governos, de forma geral, aprimorando 

atividades como gestão de documentos, gestão de tecnologias e gestão de pessoas. 

Nessa linha, é apresentado um referencial teórico, com ênfase nos conceitos de acesso à 

informação, nas definições de transparência, nos compromissos assumidos pelo Brasil e na 

regulamentação nacional da transparência, ou seja, na LAI. Aliada a isso, também é adotada 

uma abordagem comparativa com boas práticas no setor público, apontando casos nacionais e 

internacionais. 

Em seguida, à medida que se caracteriza a transparência no estado do Rio de Janeiro, é 

possível analisar suas inadequações, categorizando-as em quatro dimensões separadamente, 

mas que estão interconectadas: dimensão legal; dimensão organizacional; dimensão 

tecnológica informacional; e dimensão política. Logo, é possível concluir que não há uma 

política específica ou um modelo de transparência e acesso às informações públicas, nem 

mesmo um funcionamento da administração estadual integrando gestão de dados, 

documentos, informações e conhecimento. Também não há a utilização de tecnologias, 
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processos e estrutura organizacional alinhados às tendências internacionais e que já são 

adotadas pelo governo federal e por diversos estados brasileiros, como a Parceria para 

Governo Aberto (OGP), o portal de dados abertos e a criação de órgãos autônomos para 

fiscalizar, disseminar e promover a transparência. Ainda, e mais gravemente, é possível 

identificar que a regulação estadual do acesso a informações (decreto estadual n° 

43.597/2012) apresenta dispositivos que contrariam a LAI brasileira (lei federal n° 

12.527/2011). 

Postas as inadequações do governo fluminense, são propostas quatro linhas básicas de 

melhoria, no sentido de elaborar diretrizes de aperfeiçoamento da transparência, que se fazem 

necessárias e urgentes, a saber: (i) compatibilização do decreto estadual 43.597/2012 com a 

lei 12.527/2011; (ii) organização administrativa e regimental específica para transparência; 

(iii) utilização efetiva de tecnologias da informação; e (iv) adoção de iniciativas compatíveis 

com as estratégias de governo de transparência.  

Vale destacar que cada diretriz proposta está relacionada a uma das dimensões de análise, e 

tem como parâmetro não somente as inadequações estaduais, mas também as normas vigentes 

e um trabalho de benchmarking em transparência realizado pelo autor. Para a dimensão legal, 

foram examinadas várias legislações estaduais de regulação da LAI. Já para a dimensão 

organizacional, foram estudados vários arranjos organizacionais existentes em estados e 

governos nacionais (no Brasil e na América Latina). Na dimensão tecnológica informacional, 

foram analisados vários portais de acesso à informação e transparência. Por fim, na dimensão 

política, foram analisados os planos e estratégias institucionais, com destaque para o Plano 

Plurianual – PPA, de alguns estados brasileiros que se destacaram em avaliações de 

transparência. 

Em face do exposto, e considerando a melhoria do compromisso pela transparência do 

governo do estado do Rio de Janeiro, sugere-se a adoção imediata das seguintes ações: 

I. Alterar o decreto estadual n° 43.597/2012 para compatibilizá-lo com a lei federal n° 

12.527/2011; 

II. Editar ato normativo implementando e regulamentando a organização e o 

funcionamento dos Serviços de Informação ao Cidadão – SICs em cada órgão e 

entidade do poder executivo estadual; 



60 

 

III. Aderir ao Programa Brasil Transparente, gerido pela Controladoria Geral da União – 

CGU, no âmbito do Poder Executivo federal;  

IV. Adquirir o sistema e-SIC, disponibilizado pela CGU de forma gratuita, para realização 

e gerenciamento dos pedidos eletrônicos de informação, bem como dos recursos;  

V. Criar um ponto central de acesso às informações (um portal de transparência que 

concentre todas as informações que estão fragmentadas em diversos sítios 

eletrônicos); 

VI. Publicar relatórios de acesso a informações e também as respostas às solicitações de 

acesso mais frequentes, cumprindo o que determina e LAI e agindo de maneira 

proativa; 

VII. Publicar todas as informações mínimas e obrigatórias, em formato aberto, nos sítios 

institucionais de cada órgão e entidade do poder executivo estadual; 

VIII. Criar um portal de dados abertos; 

IX. Formular uma política de transparência e incluí-la no plano institucional (PPA), com 

uma agenda de ações transversais em políticas de arquivo, gestão de documentos, 

proteção aos dados pessoais, adoção de novas tecnologias, infraestrutura de dados 

abertos, capacitação e treinamento de servidores para garantir o acesso; 

X. Inserir como medidas complementares: a gestão do conhecimento e ações de 

compartilhamento de informações intragoverno, voltadas para o capital social, para a 

inovação, eficiência e melhoria do serviço público. 

Com a adoção das ações recomendadas em cada diretriz de mudança e com a adoção imediata 

dos passos sugeridos no parágrafo anterior, aponta-se como resultado o aperfeiçoamento da 

transparência na direção do fortalecimento da gestão pública, em que é preciso avançar em 

diversos desafios, sendo possível destacar três: a melhoria na imagem e na reputação do 

estado; a possível melhoria no ambiente de negócios (em decorrência da confiança em um 

estado transparente); e o favorecimento a um ambiente de maior responsabilização, eficiência 

e inovação. 
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