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RESUMO

A publicação da Lei 12.527 em 2011, a Lei de Acesso à Informação, cuja vigência se
deu a partir de maio de 2012, uma vez que o texto previa 180 dias para implementação,
veio ratificar a instituição da transparência como regra e do sigilo como exceção para
todos os níveis e esferas da administração pública brasileira. A entrada em vigor da lei
colocou o desafio de transformá-la em instrumento efetivo de apoio a um governo mais
aberto e responsivo. Assim, a Lei teve repercussões importantes nas repartições
públicas, quanto a novos procedimentos e desenhos institucionais para dar conta de sua
amplitude e ambição. Este trabalho realiza uma análise explorativa desses
desdobramentos para o primeiro ano e meio de aplicação, tanto do ponto de vista
quantitativo quanto qualitativo, para a práxis cotidiana nas Agências Reguladoras
Federais e na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em
particular.
Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação Pública. Transparência. Accountability.
Agências Reguladoras. ANP.
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ABSTRACT

The approval of Brazil’s freedom of information law (12.527) in 2011 affirms
transparency as a rule and secrecy as the exception for all levels of the Brazilian public
administration. Subsequent to the law taking effect, the public administration had 180
days to implement the law, until May 2012. Since that time, the challenge has been to
transform this instrument into a means of sustaining a more open and responsive
government. In this sense, the law has had important repercussions on the public
administration, giving rise to new procedures and institutional designs to address the
law’s scope and ambition. This work is an explorative analysis of the law’s implications
during its first year and a half of operation for Brazil’s regulatory agencies in general
and the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) in particular.
Keywords: Access to Public Information Law. Freedom of Information Law.
Transparency. Accountability. Regulatory Agencies. ANP.
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1. Introdução
A Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 foi decretada com a finalidade
de regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do §
3o do art. 37 e no § 2o do art. 216, da Constituição Federal. A Lei entrou em vigor 180
dias após sua publicação, em maio de 2012.
Também conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), este diploma legal
veio ratificar a instituição do sigilo como exceção e a transparência como regra para
todos os níveis e esferas da administração pública brasileira, inclusive às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e mesmo às entidades privadas sem fins
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos
diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de
parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres (art. 2o).
A história das leis de acesso remonta ao século XIX. A Suécia foi o primeiro
país a adotar o marco legal, em 1766. Em 1888, a Colômbia tornou-se o primeiro país
latino americano a publicar um Decreto garantidor de liberdade de informações. Porém,
a primeira nação democrática a aprovar uma lei de acesso moderna, foram os Estados
Unidos, em 1966, o Freedom of Information Act (FOIA). Desde então, essa lei recebeu
uma série de aprimoramentos no sentido de captar novas tendências de monitoramento e
controle social (Michener, 2011b). Nos últimos quinze anos, mais de cinquenta países
aprovaram leis de acesso à informação, havendo, atualmente, mais de cem leis dessa
natureza.
Tendo sido um dos últimos países latino americanos a adotar uma lei de acesso à
informação e o nonagésimo no mundo, o Brasil, com a publicação de sua Lei de Acesso
de 2011, pode viabilizar de forma mais aprofundada a chamada democracia monitorial,
aquela em que, além dos mecanismos clássicos de controle e accountability, empodera
cidadãos com a divulgação de informações e a construção de ferramentas de
monitoramento, fomentados por instrumentos políticos de pressão como a imprensa, as
petições virtuais e as leis de acesso à informação (Keane, 2011).
Considerada uma das 15 leis de acesso mais rigorosas do mundo pela autoridade
do Right to Information Rating do Center for Law and Democracy e Access Info
Europe, a Lei brasileira ambiciona dar conta tanto da transparência passiva quanto da
ativa, além de garantir que as informações estejam de acordo com as boas práticas do
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chamado dados abertos, quando exige que os órgãos garantam que as informações
devem ser fornecidas de forma automatizada e legíveis por máquinas.
A Lei de Acesso à Informação tem sido importante objeto de pesquisa nos
últimos anos. No mundo, além de se analisar aspectos inerentes à legislação, isto é, de
jure (Michener, 2011b; Vleugels, 2012; Kasuya, 2012), muitos pesquisadores se
debruçaram nas repercussões de facto nas instituições submetidas à leis de acesso
(Hazell and Worthy, 2010; Gill and Hughes, 2005; Palmer, 2007). Ao passo que, no
Brasil, pelo fato da Lei ter sido apenas recentemente efetivada, há ainda uma carência
de investigações acerca do seu funcionamento empírico na realidade das repartições dos
órgãos e entidades governamentais. Pretende-se com a presente dissertação preencher
parte dessa lacuna, na medida em que serão focalizados aspectos práticos ligados ao
funcionamento da LAI nas Agências Reguladoras Federais.
O presente trabalho, portanto, tem o propósito de investigar, por meio de análise
explorativa, os impactos da Lei no funcionamento, nos processos e no trabalho dos
servidores das Agências reguladoras brasileiras e na Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), em particular. A análise usa dados do primeiro ano e
meio de sua efetivação, sob o ponto de vista de observador participante, uma vez que o
autor é atualmente assessor técnico para a Lei de Acesso na ANP, lotado na
Superintendência de

Comunicação

e Relações

Institucionais

(SCI),

unidade

organizacional responsável pela operacionalização da LAI na Agência. Desse modo, há
uma posição privilegiada de observação e de acúmulo de experiência ante ao objeto de
estudo, podendo promover maior acuidade ao estudo do caso proposto.
Admitindo a impossibilidade da assunção de total neutralidade, a metodologia
observação participante no campo da administração tem sido crescentemente utilizada
tendo em conta a importância de se colocar o pesquisador diante do seu objeto de estudo
com a tentativa de se minimizar a alteração do modus operandi do que se pretende
apreender em termos de práticas, processos e culturas organizacionais. Adaptado do uso
majoritário na antropologia, a observação participante no estudo das organizações
admite a prática de sofrer em si próprio as pressões corporativas e institucionais,
observando acontecimentos e relações interpessoais, além de discutir com outros atores
no ambiente de trabalho as razões pelas quais se justifica determinados comportamentos
(Lupton, 1985).
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Em termos metodológicos, portanto, assume-se aqui a taxionomia sugerida por
Vergara (2009, pp. 42-43): quanto aos fins; descritiva, quando “expõe as características
de determinada população ou determinado fenômeno” e, quanto aos meios; pesquisa de
campo, que, para a autora, “é a investigação empírica realizada no local onde ocorre ou
ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-los. Pode incluir
entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ”.
Em última instância, o que se pretende é responder à pergunta: Quais foram as
implicações práticas da adoção da Lei de Acesso à Informação nas Agências
Reguladoras Federais e, em particular, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis1?
A importância de se debruçar sobre as Agências Reguladoras Federais para a
avaliação das implicações da Lei de Acesso à Informação reside nas peculiaridades
desses entre frentes à outros órgãos da administração pública, uma vez que as Agências
foram criadas com o intuito de promover um equilíbrio de forças e interesses entre o
governo, a sociedade e o setor privado, segundo mecanismos regulatórios de incentivos
e regramentos para o funcionamento do mercado sob sua competência. Além disso, por
ser uma criação relativamente recente no Brasil (anos 1990), as Agências contam com
uma abordagem institucional permeada por características que tendem a beneficiar a
accountability – como a exigência de realização de consultas e audiências públicas para
mudanças regulatórias –, e também pela existência de decisões colegiadas que impõem
maior discussão e distribuem responsabilidades por essas decisões, conferindo assim um
maior grau de legitimidade e imparcialidade.
Será realizada a descrição quantitativa de pedidos de informação e recursos de
todas as Agências Reguladoras no Brasil por meio da coleta de dados, quanto à
recepção, concessões e negativas de acesso, além de estatísticas relativas aos recursos
interpostos na ANP e na Controladoria-Geral da União (CGU), órgão para o qual são
endereçados recursos em 3ª instância 2 (art. 16 da LAI). Com o objetivo de tornar
comparáveis os dados a respeito da Agência Nacional do Petróleo com outras Agências
Reguladoras Federais, também serão expostos resultados quantitativos a respeito de
1

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foi criada por meio da Lei
9.478/97, a chamada Lei do Petróleo, como uma autarquia federal especial, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, e é responsável pela execução da política nacional para o setor.
2

As duas primeiras instâncias administrativas de recurso são endereçadas ao próprio órgão que recebeu
a solicitação de acesso. Há ainda, após o recurso à CGU, a possibilidade de recursos à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações (CMRI), segundo o art. 17 da Lei 12.527/11.
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todas as outras Agências em termos de resultados apurados por meio de solicitações aos
Serviços de Informações ao Cidadão (SICs) daqueles órgãos.
A criação dos SICs foi instituído pelo art. 9º da Lei de Acesso à Informação com
o intuito de assegurar o locus de solicitações, físicas e virtuais, de acesso nos órgãos,
com a devida identificação e por meio de sistema próprio, o e-SIC. Desenvolvido pela
CGU, o e-SIC agrega todas as solicitações recebidas pelas instituições submetidas à
LAI no Poder Executivo Federal. Assim, de certa forma, ao se utilizar o SIC como o
meio de pesquisa, este se confunde com seu próprio fim, ensejando questões
interessantes a respeito da própria coleta dos dados pelo autor.
Também será realizada apuração qualitativa quanto ao exercício da concessão de
documentos e informações aos interessados na ANP, por meio de rastreamento de
processos e estudos de casos ocorridos no período a fim de ilustrar os pontos em que
podem ser percebidas as alterações mais relevantes para a Agência no trato das
solicitações de informações (MUNCK, 2005). Os casos ilustrativos ajudam a entender
os desafios enfrentados tanto pelo solicitante quanto pela administração, na medida em
que mostram pontos em que se pode aprimorar processos para melhor atender o que a
legislação pretende.
A dimensão qualitativa, como descrito em Strauss e Corbin (2008), contribui no
sentido de que, além da necessidade de sair a campo, poder confirmar a relevância da
teoria. A descrição qualitativa também verifica a complexidade e a variabilidade dos
fenômenos e das ações humanas por se basear na crença de que as pessoas são atores
que assumem um papel ativo para responder a situações problemáticas.
A análise qualitativa se dará por meio do exame das respostas às entrevistas
concedidas ao autor, por telefone, por servidores responsáveis pelo tratamento das
solicitações em Agências Reguladoras Federais diferentes. Foram entrevistados quatro
servidores efetivos das Agências em março de 2014, e foram concedidas sob o
compromisso de preservação da identidade dos entrevistados e das Agências a que
pertencem. Desta forma, preserva-se a intenção de franqueza nas respostas e se
previnem eventuais constrangimentos funcionais que poderiam ocorrer caso fossem
identificados.
O trabalho está estruturado em cinco seções, além desta introdução.
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A primeira seção traçará de forma sucinta a forma como opera a Lei de Acesso à
Informação atualmente nos órgãos que a ela se submetem, de maneira a ilustrar ao leitor
os pormenores administrativos do tema que efetivamente se discutirá a seguir. A
segunda descreverá quantitativamente os pedidos de informação na Agência Nacional
do Petróleo, discriminando o número de pedidos, aqueles que foram concedidos,
negados, razões de negativas e demais informações de interesse para a mensuração do
trabalho de acesso à informação na Agência. Também serão expostos na segunda seção
os dados relativos às outras Agências Reguladoras Federais a fim dimensionar
relativamente o volume na ANP ante a suas congêneres. A terceira seção tratará dos
aspectos qualitativos nas atividades relativas ao Serviço de Informações ao Cidadão na
Agência com a descrição dos desafios enfrentados pelos servidores com relação ao
tempo despendido nesse serviço, às questões a respeito da classificação de sigilo de
informações, à tecnologia da informação e comunicação, e casos de profissionalização
observados. A quarta seção é dedicada às entrevistas realizadas com quatro servidores
de diferentes Agências Reguladoras a fim de compor um conjunto de características que
reforcem ou refutem aspectos observados na análise qualitativa para a ANP. A quinta e
última seção buscará trazer considerações finais a respeito do tema ora em estudo,
contendo recomendações para o aprimoramento do trabalho de acesso à informação
tanto na ANP quanto na administração pública brasileira em geral.
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Seção I – Descrição do funcionamento da Lei de Acesso à Informação

A Lei 12.527/11 distinguiu a transparência, objeto de suas diretrizes, em duas
vertentes, quais sejam:
•

Transparência ativa: quando a entidade deve divulgar de informações
de interesse público, independentemente de requerimentos (inciso II, art.
3º), em local de fácil acesso, utilizando todos os meios e instrumentos
legítimos de que dispuser, sendo obrigatória a utilização de seus sites
oficiais na internet (§ 2º, art. 8º)

•

Transparência passiva: quando a entidade deverá responder, sob
demanda, às requisições de informações de interesse público, submetidos
por quaisquer interessados – pessoas naturais ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras –, por meio de qualquer meio legítimo de requerimento,
devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação
da informação requerida (art. 10).

Para o cumprimento da transparência ativa, a entidade ou órgão teve que adaptar
seus sites oficiais no sentido de (§ 3º, art. 8º)3:
 conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de
fácil compreensão;
 possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de
modo a facilitar a análise das informações;
 possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;
 divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;
 garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para
acesso;
 manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
3

Os municípios com população de até 10.000 habitantes ficaram dispensados da divulgação obrigatória
na internet, mantida a obrigatoriedade, no que couber, da divulgação das informações previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal (§ 4º, art. 8º).
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 indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do site; e
 adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo
para pessoas com deficiência.
Segundo o Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta, no âmbito
do Poder Executivo Federal, a Lei de Acesso à Informação, quanto à transparência
ativa, as instituições ainda devem dispor em seus sites de (§ 3º, art. 7º do Decreto)4:
 estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais
cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de
atendimento ao público;
 programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade
responsável, principais metas e resultados e, quando existentes,
indicadores de resultado e impacto;
 repasses ou transferências de recursos financeiros;
 execução orçamentária e financeira detalhada;
 licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados,
além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;
 remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto,
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa,
de maneira individualizada,;
 respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
 contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art.
40 da Lei no 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do SIC.
Quanto à chamada transparência passiva, as instituições tiveram que criar o
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), segundo o inciso I e parágrafo único do
artigo 9º do Decreto 7.724/12: em local e condições apropriadas para atender e orientar
o público quanto ao acesso a informações públicas; informar sobre a tramitação de
documentos; e receber, registrar e encaminhar pedidos de acesso à informação.

4

Entre outras obrigações particulares previstas nos §§ 5º e 6º do Decreto 7.724/12 para as empresas
públicas e sociedades de economia mista.
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Para tornar uniformes e passíveis de monitoramento o recebimento, registro e
encaminhamento de pedidos realizados por plataformas virtuais, a Controladoria-Geral
da União desenvolveu um sistema próprio para o Poder Executivo Federal, chamado de
e-SIC.
Embora a Lei assegure ser legítimo o recebimento de pedidos de informação por
quaisquer meios, na prática, se observa que é o e-SIC a principal ferramenta para o
trâmite desses requerimentos, pelo menos entre os órgãos, o requerente e a CGU, uma
vez que para tramitações internas no próprio órgão se deva lançar mão de outro
expediente, já que o sistema não foi desenvolvido para tal. Assim e para estreitar o
escopo do presente trabalho no que tange aos seus objetivos, se descreverá, a seguir, o
típico ciclo de um requerimento de informação na Agência Nacional do Petróleo5.
O trâmite padrão na Agência é realizado em primeiro nível por três servidores6
lotados na Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais (SCI) da ANP,
mais especificamente, no Centro de Relações com o Consumidor (CRC). Um desses
servidores é responsável pela verificação dos emails de notificação de novo pedido de
informação expedidos pelo e-SIC. O servidor então distribui esses emails,
alternadamente, para um dos três (ele inclusive) que será o responsável pela “vida”
daquela solicitação específica enquanto esta estiver sendo tratada no âmbito da Agência.
O servidor que recebe a demanda do e-SIC analisa quesitos mínimos quanto ao
seu conteúdo, verificando sua pertinência, se é realmente um pedido de informação e se
seu conteúdo é compreensível. Preenchidos os requisitos preliminares, se define à qual
(ou às quais) unidade organizacional (UORG) será direcionada a demanda7, o que é
feito por meio de correio eletrônico comum, uma vez que o e-SIC não permite
tramitações internas, como salientado. A solicitação é anexada ao email com texto
padrão, salientando-se o prazo de 20 dias e a possibilidade de extensão desse prazo por
mais 10 dias, mediante justificativa expressa a ser remetida ao requerente por meio do
e-SIC. A despeito da ressalva contida no email de encaminhamento, os servidores do
CRC controlam prazos e alertam os interlocutores na iminência de seu vencimento.
Nas UORGs, os pedidos são recebidos por interlocutores (titular e substituto)
5

Embora representativo, o ciclo descrito não é perfeitamente congruente com o das outras Agências,
como se verá nas próximas seções.
6
Que não lidam exclusivamente com as demandas da LAI.
7
Caso a solicitação não seja pertinente à ANP, a demanda é direcionada à instituição correta, por meio do
e-SIC. Se não se sabe a que órgão ou entidade direcionar, é dada uma resposta se referindo à
impertinência ao solicitante.
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para fins de solicitações de informação, previamente definidos pelos gestores das áreas.
Não há pré-requisitos para a indicação desses interlocutores, apenas que eles devem ser
servidores da Agência, vedando então a atribuição a terceirizados e estagiários. Desse
modo, há grande heterogeneidade no perfil dos interlocutores, variando entre servidores
de nível médio a superintendentes (cargo máximo em cada UORG).
De posse da solicitação, o interlocutor (ou aqueles servidores que efetivamente
tratarão da demanda) verifica a eventual classificação de sigilo da informação e passa à
confecção da resposta, que será negativa de acesso em caso de sigilo8.
Ao receber as respostas das UORGs, os servidores do CRC as verificam do
ponto de vista da comunicação institucional, isto é, se o conteúdo está redigido correta e
apropriadamente e as insere no sistema e-SIC, para que o sistema as remeta aos
requerentes, além de preencher, obrigatoriamente, no sistema as características básicas
daquela solicitação:


Tipo de resposta: acesso concedido, negado ou parcialmente
concedido; informação inexistente; não se trata de solicitação de
informação; órgão não tem competência para responder sobre o
assunto; pergunta duplicada/repetida.

Para casos de acessos concedidos, devem ser categorizados da seguinte forma:


Comunicada necessidade de pagamento de custos, data hora e
local para consultas agendadas; informações enviadas pelo
correio; informações enviadas por email; orientação sobre como
encontrar a informação no site; resposta solicitada inserida no eSIC.

Para acessos negados totalmente ou em parte:


Dados pessoais; informação sigilosa conforme LAI; informação
sigilosa conforme legislação específica; pedidos desproporcionais
ou desarrazoados; pedido exige tratamento adicional de dados;
pedido genérico; pedido incompreensível; processo decisório em
curso.

8

A questão da confecção da resposta, classificação e outras hipóteses de exceções previstas no art. 13 do
Decreto 7.724/12 e da Seção II da Lei 12.527/11, serão retomadas, de forma pormenorizada nas seções II
e III.
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Apesar do art. 21 do Decreto 7.724/12, possibilitar a interposição de recursos,
em até 10 dias, apenas em casos de negativa de acesso ou de não fornecimento das
razões da negativa, na prática, o sistema e-SIC possibilita a interposição de recurso
mesmo nas situações classificadas como acesso concedido ou nas outras hipóteses
acima elencadas. No caso de haver interposição de recurso em 1ª instância, estes devem
ser encaminhados à autoridade hierarquicamente superior à que forneceu a resposta (ou
a negativa). Assim, na ANP, são as diretorias técnicas9 as autoridades hierarquicamente
superiores às superintendências responsáveis pela resposta, sendo representadas, para
fins de LAI pelos assessores correspondentes, que devem apreciar os recursos em até
cinco dias.
Caso o requerente se mantenha irresignado com a apreciação do recurso em 1ª
instância, em até 10 dias, o recorrente poderá interpor recurso em 2ª instância, este deve
ser encaminhado para a autoridade máxima da instituição (Parágrafo único, art. 21) que,
no caso das Agências Reguladoras é a Diretoria Colegiada. A apreciação do recurso em
2ª instância extingue a via administrativa para recursos dentro da Agência.
O recurso deve ser apreciado em até cinco dias, contado a partir da ciência do
órgão ou entidade. No caso da ANP, a Diretoria se reúne, ordinariamente, uma vez por
semana, o que costuma gerar um descompasso entre o prazo de apreciação e a agenda
das Reuniões de Diretoria (RDs), obstacularizando a apropriada resposta ao recorrente,
o que, em regra, impõe que a decisão seja comunicada “por fora” do sistema e-SIC (por
email), a fim de que a forçosa intempestividade causada pela agenda das RDs não se
reflita no e-SIC.
Importante ressaltar que a inclusão de assuntos na pauta das RDs devem ser
feitos por meio de um ato administrativo que, no caso específico da ANP, se chama
Proposta de Ação (PAs), que vem a ser uma espécie de processo interno o qual deve ser
instruído no sentido de dar subsídios à Diretoria Colegiada para a devida tomada de
decisão. A instrução das PAs para os casos relativos à LAI na ANP é realizada pela
autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à informação (art. 40), a secretária
executiva, que reúne o histórico da solicitação, eventualmente colhe novas informações
e sugere o devido encaminhamento.
A autoridade de monitoramento deverá também tratar as reclamações registradas
no sistema, cuja possibilidade de ingresso está atrelada a casos de omissões de resposta
9

Como são denominadas as diretorias separadamente, não o colégio de diretores.
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aos pedidos de informação (art. 22 do Decreto 7.724/12).
Caso o requerente, após as duas instâncias administrativas de recurso no interior
da ANP, continue insatisfeito, poderá ainda recorrer à CGU, segundo o art. 23 do
Decreto Regulamentador. Nesse caso, a CGU endereça ao órgão ou entidade requerida,
pedidos de esclarecimentos que devem, em regra, serem prestados em até 10 dias.
O artigo 24 do Decreto prevê ainda a possibilidade de ingresso de recurso à
Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), no caso de desprovimento do
recurso à CGU.
É importante ressaltar que aquele servidor originariamente “dono” da
solicitação, acompanha todas as fases descritas da “vida” de determinada solicitação,
cientificando requerentes por meio do e-SIC, auxiliando na instrução de processos,
coletando informações ou mesmo ajudando na confecção das respostas.
O ciclo típico de uma solicitação de informação descrito nessa seção mostra a
complexidade administrativa envolvida nos trâmites burocráticos para o atendimento
aos requerimentos. Se por um lado, o legislador proveu o requerente de vasta
possibilidade de questionar respostas, ou negativas, recebidas, por outro, impregnou os
processos internos de uma gama de possibilidades de obrigações que acabam por
dificultar o trabalho cotidiano dos servidores quanto ao tempo destinado a tais
atividades, quanto a utilização de procedimentos e tecnologia da informação e
comunicação, sem que tenha havido contrapartida em termos de investimentos de
recursos financeiros, organizacionais ou humanos. A dificuldade em lidar com essas e
outras questões será retomada na seção III do presente trabalho.
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Seção II – Análise quantitativa de solicitações de informações na ANP

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tomou uma série de providências para a
implementação de diretrizes preconizadas na Lei e pela Controladoria-Geral da União
(CGU) no que se refere à transparência ativa. Por exemplo, o site institucional da
Agência introduziu conteúdos relativos à informações classificadas, ações e programas,
despesas, convênios celebrados, licitações e contratos realizados, auditorias, além de
listagem dos agentes públicos e prestadores de serviços lotados na ANP (art. 8º). O site
traz também link contendo as perguntas mais frequentes feitas à ANP por meio do seu
Centro de Relações com o Consumidor.
Nesta seção será analisada quantitativamente a transparência passiva na agência,
ou seja, as solicitações enviadas por meio presencial ou cadastramento no sistema
eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e tem o propósito de
dimensionar o volume de pedidos e recursos no período analisado.
Os Dados
Com o propósito de dimensionar o volume de solicitações de acesso à
informação na ANP, serão quantificadas solicitações cadastradas desde 16 de maio de
2012 (início do e-SIC ANP) até outubro de 2013 – corte temporal da confecção do
presente trabalho. O período analisado engloba um total de 784 solicitações, das quais
325 em 2012 e 459 em 201310. Os dados apresentados também servirão para ilustrar a
lógica que está por trás dos motivos de concessão e, principalmente, de negativa de
concessão dos pedidos.
Excluindo-se o mês de maio de 2012 que teve solicitações apenas a partir da 2ª
quinzena, o período analisado teve a média mensal de 38 solicitações, sendo que
novembro de 2012 registrou o menor número de solicitações (25), enquanto em
setembro de 2013 houve 54 solicitações, maior número registrado no período. Não
houve ocorrências relevantes para explicar as variações no número de solicitações nos
meses observados. O gráfico a seguir descreve a evolução mensal dos pedidos de
solicitação na ANP.

10

O volume de solicitação para o período após o corte temporal objeto de análise, somou 205
requerimentos. Portanto, o volume total de solicitações registradas no e-SIC relativo à ANP foi de 989
pedidos (média mensal de 47 solicitações).
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Gráfico 1: Solicitações mensais – jun/12 a out/13

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do e-SIC
e

Quanto ao perfil dos solicitantes, observou-se
observou
as seguintes características,
caracterí
segundo dados do e-SIC:
Gênero
Masculino

68,16%

Feminino

23,18%

Pessoa Física

358

86,27%

Não Informado

8,66%

Pessoa Jurídica

57

13,73%

Escolaridade
Ensino Superior
Pós-graduação
Mestrado/Doutorado
Ensino Médio
Não Informado

Tipos de solicitante

Profissão
39,11%
25,14%
12,85%
11,45%
11,45%

Tipo de pessoa jurídica

Empregado - setor privado

20,39%

Não Informado

16,20%

Estudante

12,85%

Servidor público federal

9,78%

Outra

8,94%

Profis. Liberal/autônomo

7,54%

Empresa – PME

52,63%

Empresário/empreendedor

5,59%

Empresa - grande porte

15,79%

Servidor público estadual

5,59%

Outro

10,53%

Jornalista

4,75%

Org. Não Governamental

5,26%

Pesquisador

4,19%

Veículo de comunicação

3,51%

Professor

2,51%

Órgão público estadual/DF

3,51%

Servidor público municipal

1,68%

Sindicato / Conselho profis.

3,51%

Órgão público municipal

1,75%

Instituição de ensino e/ou pesquisa

1,75%

Escritório de advocacia

1,75%
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A análise do perfil dos solicitantes mostra que os pedidos são feitos,
majoritariamente por pessoas físicas (86%), homens (68%) e com boa educação formal
(77% com ensino superior ou pós-graduação). Os servidores públicos são o segundo
grupo mais representados com 17%, entre municipais, estaduais e federais, enquanto os
empregados do setor privado somam 20%.
As características de concessão de acessos, volumes de recursos e exceções à Lei serão
descritas abaixo segundo suas classificações no sistema e-SIC.
Acesso Concedido:
Em média, a cada quatro solicitações feitas à agência no período, três acessos
são considerados atendidos no pedido original, isto é, excluindo-se a contabilização de
permissões de acesso após eventuais recursos que serão destacados na análise de
recursos de 1ª e 2ª instâncias, perfazendo um total de 510 acessos concedidos de maio
de 2012 a outubro de 2013 para um total de 784 solicitações feitas. Os meses de
setembro e outubro de 2012 registraram o maior percentual de atendimentos aos
pedidos excluindo-se recursos, 93,9% e 94,1%, respectivamente. O primeiro mês de
funcionamento do sistema eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, maio de
2012, foi o que registrou menor grau de atendimento, 50%. Como pode ser observado
no gráfico abaixo, não se pode afirmar que houve algum padrão de concessão de acesso
à informação ao longo do período analisado.
Aqui é importante destacar que o fato de haver registro de acesso concedido no
sistema e-SIC não impede que o solicitante recorra. Significa, portanto, que a
quantidade de acessos concedidos não guarda relação com a satisfação do requerente
diante da resposta recebida, uma vez que o sistema permite que se recorra com a
alegação, por exemplo, de que a informação fornecida não condiz com o
questionamento endereçado ou cuja informação fora considerada incompleta. Dentro do
interregno analisado, enquadram-se nesta hipótese 50 solicitações, quantidade
significativa quando comparada ao total de 73 recursos impetrados no mesmo período,
representando, portanto, 70% das insurgências, o que pode sugerir uma assimetria de
percepções entre o que a administração considera satisfatório e a efetiva satisfação dos
recorrentes com relação à concessão de acesso. Uma hipótese de explicação seria a
adoção, por parte da Administração, de uma estratégia defensiva, optando por conceder
uma informação, ainda que não seja exatamente aquela requisitada, como será descrito
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na análise dos recursos na Agência.
Agência
Além desses casos, também é importante ressaltar que os dados dessa seção dão
conta apenas das solicitações consideradas plenamente atendidas,
atendidas, ou seja, as que
tiveram atendimento parcial serão objeto de análise posterior.

Grafico 2: Acesso concedidos x Pedidos Recebidos

Fonte: Elaboração própria a partir da dados do e-SIC
e

Acesso negado sem interposição de recursos:
No período analisado foram registrados 44 pedidos negados que não ensejaram
interposições de recursos por parte dos solicitantes, o que representa cerca de 6,5 por
cento do total das solicitações. As negativas foram justificadas segundo sete motivos
explicitados no gráfico abaixo
ixo11:

11

Além dos sete motivos para negativas, o sistema e-SIC
e SIC prevê, ainda, um oitavo motivo: Pedido
desproporcional ou desarrazoado, que não ocorreu no período.
pe
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Gráfico 3:
Acesso negado sem interposição de recurso
Processo decisório em
curso
5%

Pedido Genérico Informação sigilosa
conforme a LAI
23%
11%

Pedido
Incompreensível
25%

Pedido exige
tratamento adicional
de dados
2%
Dados pessoais
2%

Informação sigilosa de
acordo com legislação
específica
32%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do e-SIC

Informações sigilosas de acordo com legislação específica ou conforme definido
pela LAI, somaram 43 por cento das negativas da ANP no período. Segundo a Lei de
Acesso à Informação12, são definidas como informações sigilosas aquelas que:
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e,
portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do
País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou
estrangeiras e seus familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização
em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Quanto às informações sigilosas de acordo com legislação específica, arrolam-se
aquelas de outras hipóteses legais de sigilo como explicitados nos termos da Portaria
ANP nº 106/1313:

12

Lei 12.527/11
Sem prejuízo de outras normas que versem sobre classificação de informações no âmbito da
Administração Pública.
13
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Art. 3º A ANP manterá, independentemente de classificação, acesso restrito a informações,
mantidas em qualquer suporte, relacionadas a:
(...)
II - outras hipóteses legais de sigilo, tais como o sigilo fiscal, o sigilo bancário, o sigilo de
operações e serviços no mercado de capitais, o sigilo comercial, o sigilo industrial, o sigilo
profissional, o segredo de justiça, as informações regidas por normas da Comissão de Valores
Mobiliários, as informações regidas por contratos e as informações regidas por normas próprias da
ANP, na forma dos contratos ou das legislações específicas a reger a matéria;
III - atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pela
ANP no exercício de sua atividade reguladora, cuja divulgação possa representar vantagem
competitiva a outros agentes econômicos, na forma do Capítulo II do Decreto nº 7.724/2012;

Os dois grupos de informações sigilosas, no presente artigo, são analisadas
conjuntamente uma vez que não foram observadas, de forma rigorosa, diferenças de
tratamento para um ou para o outro caso. Apenas a partir da edição da Portaria ANP nº
106/13, houve maior acuidade na diferenciação desses dois grupos.
São 19 casos (43 por cento das negativas) em que não se concedeu acesso à
informação devido à suposição de sigilo da mesma e que o solicitante não interpôs
recurso. A seguir são relacionadas, sinteticamente, alguns exemplos de solicitações
negadas com base no Art. 5º, § 2º, do Decreto 7.724/12 14 e Informação Sigilosa
conforme a LAI, em ordem cronológica:
1.

Confidencialidade do custo de extração de petróleo:
Pedido: “(...) gostaria de saber, para os últimos 5 anos, o custo total de extração de petróleo
por concessionário (...)”
Resposta: além da justificativa legal, foi informado ao solicitante que as informações solicitadas
sobre gastos de exploração, desenvolvimento e produção, desagregadas por concessionária, não
podem ser fornecidas pela ANP a terceiros em face da cláusula de confidencialidade presente no
contrato de concessão.

2.

Confidencialidade de market share de distribuidoras de combustíveis:
Pedido: “(...)Gostaria da informações históricas desde 1990 até 2012 (até nov) da participação
por empresa distribuidora de combustível, produto e segmento (Revenda, TRR e Grandes
Consumidores).(...)”
Resposta: De acordo com a Resolução ANP 17/2004, Art. 4º. "As informações que nos termos
da presente Resolução serão fornecidas pelos agentes econômicos regulados terão sua
integridade, confidencialidade e disponibilidade garantidas conforme as normas, procedimentos
e controles da ANP, com base no estrito cumprimento, pela Agência, da legislação aplicável".
Assim, não publicamos participação de mercado de agentes, desagregada por UF. A única
informação sobre share de combustíveis divulgada pela ANP, está no Boletim Abastecimento em
Números (disponível no site da ANP no endereço www.anp.gov.br/?id=711). Adicionalmente,
informamos que no site da ANP também são disponibilizadas informações sobre as entregas dos
produtores de diesel e gasolina para as distribuidoras (http://www.anp.gov.br/?pg=63644).

3.

Confidencialidade das reservas de petróleo e gás:

14

"Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou
por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade
econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.”
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Pedido: “(...) informações detalhadas sobre as reservas de óleo e gás de todos os prospectos,
campos em desenvolvimento e produção atualmente no Brasil.”
Resposta: As informações de reservas são consideradas confidenciais, de acordo com a Portaria
ANP nº 09/2000. Entretanto, encontram-se disponíveis no site da ANP as informações de
reservas por Estado. http://www.anp.gov.br/?pg=64396
4.

Confidencialidade dados da OGX:
Pedido: “(...) Seguintes relatórios e formulários da empresa OGX: todos os Relatórios Finais
de Plano de Avaliação de Descoberta, todas as Declarações de Comercialidade, todos os
relatórios Finais e Poço Exploratório e todos os Relatórios de Status de Poço. (...)todos os
Planos de Desenvolvimento, todos os Programas Anuais de Produção, todos os Programas
Anuais de Trabalho e Orçamento, e todos os Boletins Mensais e Anuais de Produção. (...)”
Resposta: justifica a negativa por meio do Art. 5º, § 2º, do Decreto 7.724/12, além de informar
que, por não ser mais exigido, o relatório “Status do Poço” é inexistente.

5.

Confidencialidade do Programa Anual de Produção:
Pedido: “(...)PADs (Plano anual de produção [sic]) das concessionárias de
exploração/produção de petróleo da base de Campos.”
Resposta: informamos que tanto os PAPs (Programas Anuais de Produção), instituídos pelo
Contrato de Concessão e regulamentados através da Portaria ANP nº 100/2000, quanto os PADs
(Planos de Avaliação de Descoberta) são considerados documentos confidenciais pela ANP.

6.

Confidencialidade de Relatórios de Investimento:
Pedido: “Relatórios Trimestrais de Investimento das operadoras Petrobras, Shell, Statoil e
OGX durante os anos de 2007 e 2012” –
Resposta: Os documentos solicitados não poderão ser enviados ao requerente, vez que o seu
acesso é restrito em face da cláusula de confidencialidade contida no contrato de concessão.

Os Pedidos incompreensíveis, em geral, não continham elementos em suas
descrições minimamente razoáveis para que os servidores que operam o sistema na
ANP pudessem saber o que o solicitante desejava. São mensagens truncadas ou cujo
conteúdo apenas mencionava nome da empresa, ou onde se buscavam informações sem
mais detalhes (exemplos: “débito”; “servidores”; “situação do CNPJ tal”; etc). Tendo
em conta tais casos, e devido ao seu número significativo (25% de negativas de acesso),
seria desejável uma campanha educativa para que o usuário do sistema minimize riscos
de ter sua solicitação negada em função de motivos como pedido incompreensível.
Quanto aos pedidos negados por se afigurarem genéricos, nas 10 ocorrências
durante o período analisado, observou-se que os solicitantes, em geral, não descreviam a
demanda com exatidão. Casos como: não delimitação de tempo, pedidos para toda a
indústria, pedidos para todo um segmento da indústria, e nome fantasia de empresas
sem outras informações úteis foram registrados no sistema e-SIC. Houve uma
concentração de negativas por pedidos genéricos no início da operação do SIC na ANP.
Cerca de 80% dessas negativas se concentraram nos primeiros quatro meses da
operação, o que pode ser explicado pela curva de aprendizado do solicitante em
especificar melhor sua questão. Além disso, se observou que o órgão, mesmo na
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ausência de uma especificação perfeita, passou a assumir hipóteses prováveis para o que
o solicitante pedia, diminuindo a classificação de pedido genérico ao longo do tempo.
Na análise, percebe-se também alguma indefinição em relação às outras
classificações possíveis. Alguns casos, por exemplo, poderiam ser classificados como
incompreensíveis (como: “gostaria de ter mais informações sobre o Cadin 15 ”), ou
outros como desproporcionais ou desarrazoados (caso de solicitação para toda
Petrobras e subsidiárias). Tal qual observado nos casos de negativas justificadas na
incompreensão das solicitações, seria desejável educar o solicitante no sentido de fazer
pedidos precisos para que o usuário minimize riscos de ter sua solicitação negada.
Houve, ainda, duas negativas justificadas por tratar-se de processo decisório em
curso. Na primeira, um dos solicitantes requer pareceres ambientais para a 12ª Rodada
de Licitações que aguardavam decisão do Conselho Nacional de Política Energética
autorizando a referida Rodada. Já a segunda negativa deu-se em razão da necessidade de
se aguardar decisão da Diretoria Colegiada que poderia vincular sigilo ao documento
cujo acesso se pleiteava.
Outras duas solicitações foram negadas, uma em função de conteúdo relativo à
dados pessoais em que o solicitante pedia todos os processos de concessão de licenças
de servidores para tratar de interesses particulares, e outra cuja resposta exigia
tratamento adicional de dados, cuja solicitação à época não havia sido atualizada no site
da agência (homologação de volumes comercializados de solventes).
Desse modo, tanto os solicitantes quanto a administração seriam beneficiadas
com o processo de educação no sentido de capacitar o solicitante em fazer seu pedido de
forma bem especificada.
Acesso parcialmente concedido sem interposição de recurso:
Foram registradas 23 solicitações (3,4 por cento) cujo acesso foi concedido
apenas parcialmente, situações em que apenas parte da resposta é pública, conforme
inciso V, §1º, art. 15 do Decreto 7.724/12. As justificativas previstas no sistema e-SIC
para esses casos são parecidas com os acessos completamente negados e a distribuição
período está ilustrada no gráfico abaixo:

15

Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público.
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Gráfico 4:

Acessos parcialmente concedidos

Parte da informação
é de competência de
outro órgão ou
entidade; 13%
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demandará mais
tempo para
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Parte da informação
contém dados
pessoais; 9%
Parte da Informação
é inexistente; 9%
Parte da Informação
é sigilosa conforme
a LAI; 9%

Parte da informação
é sigilosa de acordo
com legislação
específica; 48%

Parte do pedido é
genérico; 4%
Parte do pedido é
desproporcional ou
desarrazoado; 4%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do e-SIC

Assim como as justificativas para pedidos negados, a maior parte dos casos de
negativas parciais se deveu a sigilo de acordo com legislação específica ou de acordo
com a LAI (somados, representaram 57% dos casos). Além das classificações elencadas
no gráfico acima, há ainda outras possibilidades de classificação no sistema e-SIC e que
não foram registrados casos no período analisado: parte do pedido é incompreensível
e processo decisório em curso.
O fato de não ter havido classificação de parte do pedido incompreensível é
até esperado, pois supõe-se que a falta de clareza se observa desde a formulação da
solicitação, isto é, quem consegue ser claro em parte da solicitação, não será (ou
dificilmente será) incompreendido na outra parte (no caso de solicitações
completamente negadas, essa classificação foi justificativa para negativas de ¼ dos
pedidos), ratificando a importância de esclarecer aos solicitantes a preocupação com a
clareza na forma de se perguntar.
Para minorar esse problema e outros de negativas justificadas pela forma (caso
também de solicitações genéricas, por exemplo), a página do sistema e-SIC na internet
poderia apresentar uma espécie de guia, do tipo: “a informação é sobre você? Não
esqueça de incluir seus dados (número de registro no órgão, protocolos...) para que o
órgão possa identificá-lo corretamente.”; “a informação é sobre uma empresa? Não
esqueça de incluir os dados da empresa (razão social, CNPJ...) para que o órgão possa
identificá-lo corretamente.”; “a informação que você quer é exatamente para qual
período?”; entre outras.
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Quanto aos pedidos parcialmente negados por previsão em legislação específica ou
conforme a Lei de Acesso à Informação16. Segue abaixo relação contendo o conteúdo
desses pedidos17:

1.

Confidencialidade dos Planos de Desenvolvimento:
Pedido:“(...) acesso aos planos de desenvolvimento de campos de petróleo da Petrobras, em
especial o do campo Lula.”
Resposta: Todo o Contrato de Concessão assinado entre a ANP e o(s) concessionário(s) contém
uma cláusula de confidencialidade dos dados, incluindo a obrigação do concessionário e o
compromisso da ANP. (...) Observamos que uma vez aprovado o Plano de Desenvolvimento de
um campo, a ANP disponibiliza em sua página da Internet um sumário sobre a concepção do
sistema de produção a ser desenvolvido no campo. Os sumários executivos estão disponíveis em:
www.anp.gov.br/?pg=60343&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1337359321359,
No caso de Lula, por ser um campo com declaração de comercialidade recente, o mesmo ainda
se encontra em análise nesta Agência.

2.

Sigilo fiscal sobre o patrimônio dos diretores:
Pedido: “Solicito o valor discriminando da remuneração com jetom do presidente da agência e
demais diretores. Solicito ainda cópia da declaração de bens do presidente.”
Resposta: (...) a remuneração da Diretora- Geral e dos Diretores da ANP, bem como de todos os
servidores públicos do executivo federal são passíveis de consulta por meio do Portal da
Transparência (www.transparencia.gov.br/). Em relação à declaração de bens (patrimônio) da
Diretora-Geral, informamos que esta informação é protegida por sigilo fiscal, conforme
estabelece a Portaria RFB nº 2.166/10.

3.

Confidencialidade de parecer sobre empresa certificadora:
Pedido: “Represento a empresa Woodside Energia Ltda. e recebi ontem o Ofício n.
002/2012/CCL anexo informando sobre a suspensão das atividades da empresa certificadora
NSG Consultoria Ltda. (...), gostaria de receber uma cópia do parecer da auditoria feita pela
ANP nas atividades da referida empresa certificadora.”
Resposta: Por força do Termo de Confidencialidade que rege as atividades de certificação de
Conteúdo Local não podemos abrir para a Woodside o processo de auditoria da NSG. Porém,
como a empresa é uma concessionária, entendo que podemos dar as orientações necessárias
através de uma reunião presencial aqui na ANP. (...)

4.

Confidencialidade de informações sobre reservas de petróleo e gás:
Pedido: “Solicito informar as concessões existentes para a exploração de gás, em terra e suas
localizações. O estado exploratório de cada uma dessas concessões. As reservas provadas,
prováveis e possíveis. O processo exploratório em utilização (fracionamento para shale gas ou
convencional para óleo e gás). Quais desses blocos exploratórios encontram-se na condição de
"Stranded gás”.”
Resposta: Encaminhamos tabela com a relação dos campos cujo fluído principal de produção é
o gás, a sua localização, e o atual estágio em que se encontram. O processo de produção de todos
campos é o convencional. As informações relativas às reservas por campo possuem caráter
confidencial.”

5.

Confidencialidade dos Acordos de Individualização da Produção:
Pedido: “Estou trabalhando em um projeto de unitização e gostaria de ter acesso ao Acordo de
Individualização da Produção dos casos: - Albacora e Albacora LEste (Petrobras e Repsol) / -

16

Aqui não será feita distinção entre um caso e o outro pelas mesmas razões expostas quando da análise
dos pedidos negados.
17
Sempre que possível e, quando não representar prejuízo ao entendimento, serão suprimidos trechos
tanto dos pedidos quanto das respostas da ANP.
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Nautilus e Mangangá (Petrobras ONGC e Shell) / - Camarupim e Camarupim Norte (Petrobras
e El Paso) / - Lorena e Pardal (Petrobras e Potioleo)”
Resposta: Encaminhamos, em anexo, os acordos solicitados. Ressaltamos, no entanto, que
foram excluídos dos Acordos de Individualização da Produção, os respectivos anexos, que
apresentam informações consideradas confidenciais. (...)

Houve dois casos parcialmente negados em razão de que parte da informação
continha dados pessoais: um solicitava nome e CPF de acionistas dos postos
revendedores de combustíveis do Rio de Janeiro e outro se referia à solicitação de
entidade de classe de servidores de agências reguladoras federais que pedia uma série de
dados funcionais e outros pessoais, como por exemplo, email e telefone particular de
servidores aposentados.
Também foram registradas três solicitações que não diziam respeito
integralmente à ANP e por isso foram negados parcialmente. Nas solicitações havia
uma confusão sobre as atribuições da agência reguladora: os pedidos faziam referência à
indústria do petróleo, mas citavam questões ligadas a tributos, logística e estudos de
demanda do setor.
Houve ainda dois pedidos parcialmente negados por inexistência de parte das
informações (ambos solicitavam lista de postos revendedores com telefones e não há
legislação que obrigue os postos a cadastrarem telefones).

Recursos em 1ª instância:
No período analisado, houve 51 recursos em 1ª instância impetrados no SIC da
Agência Nacional do Petróleo18, desses 32 (63%) foram deferidos, 17 (33%) indeferidos
e outros dois (4%) parcialmente deferidos.
Como destacado no tópico “Acessos Concedidos”, a maioria dos recursos em 1ª
instância foram impetrados mesmo quando a administração considerou que os acessos
haviam sido concedidos. Dos 51 de recursos em 1ª instância, 37 eram sobre acessos
classificados como concedidos pela ANP. A tabela a seguir apresenta as alegações
(classificadas pelo próprio usuário) para os recursos:

18

Esse número não leva em consideração aqueles que ainda geraram recursos em 2ª instância, os quais
serão apresentados no tópico seguinte.
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Tabela 1:
Alegações para recursos em 1ª instância (acessos
concedidos)
observações %
Informação incompleta
20 54,1%
Informação recebida não corresponde à
solicitada
Outros
Informação recebida por meio diferente do
solicitado
Concedidos

13 35,1%
3

8,1%

1

2,7%

37

Em que pese poder haver problemas conceituais de classificação por parte dos
usuários, os dados acima parecem indicar que não há, por parte dos demandantes, plena
satisfação com os supostos acessos concedidos pela Agência. O item, “informação
recebida não corresponde à solicitada”, por exemplo, demonstra que muitas vezes a
administração acaba por responder questão diversa da perguntada, o que é
extremamente indesejável. Numa análise minuciosa desses pedidos, verifica-se também
que muitos solicitantes entram com recurso apenas para complementar perguntas
originais, ou mesmo reclamar do formato em que a informação fora disponibilizada,
entre outras razões. Portanto, nem sempre os recursos aqui devem ser entendidos
estritamente como instâncias previstas no direito administrativo, por exemplo.
Nesse ponto, seria desejável que o sistema e-SIC disponibilizasse algum fórum
de diálogo com o órgão demandado para complementações, sugestões, reclamações
diversas ou quaisquer outras manifestações que não se configurem necessariamente
como recursos. O sistema e-SIC não fornece esta possibilidade, e uma modificação
nesse sentido seria importante na medida em que recursos devem seguir trâmites e
procedimentos estabelecidos pela LAI, cujos rigores não são necessários para todos os
casos, além do que, a presença da subjetividade em se interpretar estritamente o que ou
não é recurso é considerado arriscado pelos servidores, 19 levando-o a preferir seguir
rigidamente o procedimento, o que acarreta um processo menos eficiente para a
administração.

19

Uma vez que há um alto grau de responsabilização pessoal previsto na lei.
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Para o conjunto de recursos em 1ª instância, as alegações seguem o padrão da
tabela anterior com a introdução de alegações que contestam aspectos ligados ao sigilo
utilizado pela ANP ao negar integral ou parcialmente a solicitação. A tabela abaixo
apresenta os dados das alegações dos usuários para o conjunto dos recursos em 1ª
instância:
Tabela 2:
Alegações para recursos em 1ª instância

observações %
Informação Incompleta

23

45,1%

Informação recebida não corresponde à solicitada
Justificativa para o sigilo insatisfatória/não
informada
Outros

14

27,5%

6

11,8%

4

7,8%

Ausência de justificativa legal para classificação
Informação recebida por meio diferente do
solicitado
Total recursos 1ª instância

3

5,9%

1

2,0%

51

100%

Recursos em 2ª instância:
Os recursos em 2ª instância, por determinação da Lei 12.527/11 devem ser
apreciados pelo órgão máximo da instituição, no caso das Agências reguladoras
federais, a Diretoria Colegiada.
Como dito na seção I, esse dispositivo da Lei acaba por gerar um descompasso
entre a agenda de reuniões de diretoria que ocorre, ordinariamente, uma vez por semana,
e o prazo estabelecido para apreciação do recurso, de cinco dias, assim seria desejável
que o prazo fosse estendido. Apesar dessa dificuldade, a ANP mantém o procedimento
de deliberação da Diretoria Colegiada para recursos em 2ª instância mesmo que, por
vezes, a apreciação seja intempestiva.
Foram 14 recursos em 2ª instância interpostos na ANP no período analisado,
destes, nove foram deferidos e cinco indeferidos.
O fato de 65 por cento (nove recursos) das decisões terem sido revistas na 2ª
instância sugere que o desenho de instâncias recursivas previstos pelo legislador atende
o quesito de equilíbrio e possibilidade de reavaliações de decisões tomadas em níveis
hierárquicos mais baixos. A prática fomenta ainda a cultura de acesso na Agência,
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devido à importância do efeito cascata de decisões de diretoria.
Para tentar “acertar mais” (em relação às decisões do colegiado) as áreas
tenderão a ter entendimentos mais alinhados com a direção da agência, uma vez que a
reversão de decisões ou a defesa de um comportamento sigiloso se torna oneroso, como
observado por Michener (2011, p. 10):

“Por a liderança ser tão importante e a postura das lideranças no sentido da
abertura e divulgação tender a um efeito cascata, as agências precisam ouvir compromissos com
a liberdade de informação da cúpula(...).”

Assim como os recursos em 1ª instância, as alegações mais comuns para os
recursos em 2ª instância são as de informação incompleta e de que a informação
recebida não correspondia à solicitada. Os dois casos classificados como outros,
tratavam-se na verdade da tentativa dos solicitantes contatarem o SIC da ANP para
complementações. Além de duas alegações baseadas na discordância da classificação da
informação, houve ainda um recurso em que o solicitante pedia que o envio fosse feito
por meio digital (“informação recebida por meio diferente do solicitado”), conforme
ilustra a tabela abaixo.
Tabela 3:
Alegações para Recursos em 2ª instância

observações

%

Informação Incompleta

5

36%

Informação recebida não corresponde à solicitada

4

29%

Outros

2

14%

2

14%

1

7%

14

100%

Justificativa para o sigilo insatisfatória/não
informada
Informação recebida por meio diferente do
solicitado
Total recursos 2ª instância

Recursos à CGU:
No período entre maio de 2012 e outubro de 2013, houve seis recursos
interpostos na Controladoria-Geral da União, por solicitantes irresignados com as
decisões da Diretoria Colegiada da ANP. A CGU indeferiu três, deu provimento a dois
dos recursos e houve ainda perda de objeto em outro, quando já não havia o que ser
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apreciado pela Controladoria, uma vez que à época da apreciação da CGU, a ANP já
havia tomado uma decisão.
Um dos recursos providos pela CGU dizia respeito ao pedido de servidor da
própria ANP que solicitava trecho de gravação de reunião de diretoria onde fora
deliberado processo acerca de concessão de auxílio transporte ao servidor. O caso,
exemplifica um dos usos observados na Agência, quando o servidor, esgotadas as vias
administrativas internas, recorre à LAI para obter acesso a informações de interesse
próprio. Esse foi o caso de outros pedidos registrados no SIC da ANP e observa-se que,
para eventos similares, como esperado, as instâncias respondedoras e recursivas da
agência costumam corroborar entendimentos de unidades organizacionais originalmente
consultadas pelos servidores, transferindo para a Controladoria-Geral da União
atribuição de deliberação a respeito de questões dos próprios servidores da Agência.
O recurso não conhecido por perda de objeto foi reflexo do descompasso entre a
frequência de ocorrência de reunião de diretoria colegiada e o prazo estipulado pela Lei
de Acesso descrito no tópico relativo aos recursos em 2ª instância. Naquela
oportunidade, a diretoria colegiada deu provimento ao recurso interposto pelo
solicitante quando já havia recurso na CGU20.

Demais Agências Reguladoras Federais:
O quadro abaixo foi confeccionado utilizando os dados remetidos pelas
Agências por meio de pedidos endereçadas a elas através do e-SIC obtidos por meio de
solicitações ao SIC feitos pelo autor às Agências Reguladoras Federais, contendo 16
perguntas referentes às diferentes informações relatadas para a ANP, para o mesmo
corte temporal – de maio de 2012 a outubro de 2013. Ele resume as informações,
comparando-as com o que ocorre em outras Agências, quais sejam: Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

20

Findo o prazo para resposta administrativa ao recurso, o requerente pode interpor recurso à CGU
havendo ou não manifestação da ANP.
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Tabela 4: Distribuição de solicitações e recursos nas Agências Reguladoras

Negativas de Acesso

Anp

Anac

Ana

Aneel

Ans

Anatel

Antaq

Antt

Anvisa

Ancine

Total
Órgãos

Média mensal de pedidos
Tempo médio de Resposta (em
dias)

38

46

20

60

74

127

65

46

46

20

25

10

18

10

10

5

10

9

9

21

13

13

Prorrogações (%)
Pedido desproporcional ou
desarrazoado (%)
Informação sigilosa conforme a
LAI (%)

8%

7%

0%

6%

5%

5%

5%

1%

17%

2%

10%

0%

41%

0%

3%

19%

0%

1%

0%

6%

0%

3%

27%

6%

0%

18%

6%

5%

21%

50%

8%

5%

5%

Informação sigilosa de acordo com
legislação específica (%)

25%

5%

0%

8%

6%

2%

43%

0%

2%

42%

15%

Pedido genérico (%)

20%

12%

42%

26%

11%

46%

1%

10%

14%

16%

14%

Pedido Incompreensível (%)
Pedido exige tratamento adicional
de dados (%)

18%

4%

8%

26%

39%

24%

10%

10%

44%

16%

11%

5%

19%

33%

16%

14%

5%

2%

0%

27%

5%

9%

Processo decisório em curso (%)

3%

2%

0%

3%

6%

2%

22%

0%

0%

16%

4%

Dados Pessoais (%)

2%

10%

17%

0%

0%

17%

0%

30%

0%

0%

40%

Informação Inexistente (%)

2%

1%

13%

6%

1%

3%

3%

1%

0%

5%

3%

Recursos em 1a instância (%)

12%

8,1%

7,0%

6,4%

4,8%

6,7%

2,4%

7,3%

15,0%

4,4%

6,9%

Recursos em 2a instância (%)

3,7%

1,8%

2,3%

2,4%

0,7%

2,0%

0,3%

1,7%

6,3%

0,8%

2,2%

Recursos à CGU (%)

1,4%

0,8%

1,0%

1,0%

0,4%

1,4%

0,1%

0,5%

2,2%

0,0%

1,0%

Recursos à CMRI (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0,04%

0%

0%

0,12%

0,00%

0,1%

Fonte: Elaboração própria
a partir de dados enviados
pelas Agências e sistema
e-SIC

Explicando a Variação
A Tabela 4 apresenta a média mensal de pedidos, decisões dos pedidos, tempo
de resposta, recursos, e as razões que explicam a negação de solicitações e é preciso ter
em mente que muitas das variações observadas podem refletir diferenças na cultura
organizacional de cada Agência. Assim também, ser função das próprias naturezas e
competências diversas. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, não aplica multas,
o que a difere das outras.

21

Dados extraídos do sistema e-SIC para o conjunto dos órgãos (287) inseridos no sistema.
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A ANP foi a terceira Agência menos demandada por solicitações no SIC, porém
não há muitos valores extremos no universo pesquisado, com exceção da ANATEL com
média de 127 solicitações por mês.
Quanto ao tempo médio de atendimento, percebe-se uma homogeneidade na
distribuição com moda de 10 dias de atendimento, outras duas com valores muito
próximos de nove dias de atendimento, casos de ANTAQ e ANTT, apenas ANAC e
ANVISA destoam com 18 e 21 dias, em média, de atendimento, respectivamente. Esses
dados sugerem que para a média das Agências, o prazo estipulado em Lei 12.527/11, no
§1º do art. 11, é adequado. Porém, uma investigação mais aprofundada pode tornar mais
claro que o prazo médio de atendimento poderia ser menor, uma vez que muitas vezes,
mesmo pedidos relativamente simples são respondidos na iminência de esgotamento de
prazo. Importante notar, também, que nesse caso a média pode esconder casos em que a
complexidade levou a “estouros” do prazo. Para tanto, faz-se necessário verificar
pedidos de extensão de prazo, como os apresentados no próximo parágrafo.
Pela amostra ilustrada na tabela também pode-se observar que a necessidade de
alargamentos de prazos ordinários de atendimento é comum para as Agências
Reguladoras Federais, com índice médio de 6 por cento dos casos, exceções feitas à
ANA em que não houve prorrogações (talvez não seja coincidência ser a ANA a
Agência com menor número de pedidos de informação) e a ANVISA com 17% de
pedidos de prorrogações, o dobro da segunda colocada, a própria ANP.
Também homogênea foi a distribuição para casos em que não existiam as
informações nas Agências solicitadas, a média de três por cento foi aderente à quase
todas as Agências, com exceção relevante para o caso da Agência Nacional de Águas,
com 13 por cento de pedidos classificados para informações inexistentes.
Com relação às negativas de acesso, a amostra reflete grande heterogeneidade de
alegações entre as Agências, o que pode sugerir que há um problema de conceituação
entre as possíveis alegações presentes no sistema e-SIC. Por exemplo, segundo as
informações remetidas, não houve pedidos desproporcionais ou desarrazoados para
ANP, ANA, ANATEL, ANTT e ANCINE. Enquanto que para ANS, esse foi o caso de
19 por cento dos pedidos negados e para a ANAC, foram 41 por cento dos casos!
Estudos que levem em consideração os diferentes entendimentos dos conceitos elencado
na LAI poderiam confirmar a inferência admitida aqui, como, por exemplo, um
inventário com as mesmas perguntas com diferentes níveis de complexidade e se
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observar como os diferentes órgãos classificariam as respostas fornecidas, o que está
fora do escopo desse estudo.
Foram classificadas como informações sigilosas, seja conforme a LAI ou
conforme outras hipóteses legais de sigilo, em média, 31% dos pedidos negados. Chama
a atenção o fato de não ter havido um único caso de sigilo para a ANA, enquanto esse
foi o caso para 64 por cento das alegações da ANTAQ. Admite-se aqui que a diferença
deve estar ligada às diferentes naturezas das indústrias reguladas pelas Agências
consultadas. Mesmo diante dessa hipótese, estranha-se o fato de não ter havido uma
única solicitação negada por sigilo para a Agência Nacional de Águas. O que pode
sugerir que, não havendo classificação apropriada dos documentos naquela Agência,
preferiu-se catalogar as negativas em outras hipóteses. Porém não é possível, por meio
dos dados recebidos, confirmar hipótese, o que enseja possibilidades de novas
investigações.
A ANP se situa exatamente na média quando as negativas foram alegadas com
base em pedidos genéricos, 20 por cento. Novamente, não se observa uniformidade na
distribuição para esse caso no conjunto das Agências, uma vez que ANA e ANATEL,
consideraram genéricos parcela maior que 40 por cento dos pedidos negados, o dobro da
média observada no período. O mesmo ocorrendo com os pedidos considerados
incompreensíveis, que obteve também média de 20 por cento das negativas, havendo
duas Agências com essa classificação para de cerca de 40 por cento dos negados: ANS e
ANVISA. Nesse ponto, é de se estranhar a discrepância em termos de classificação de
pedidos como incompreensíveis, uma vez que não parece haver motivo para o conjunto
da sociedade (ou para o conjunto das Agências) ter graus de dificuldade tão díspares
quanto à distribuição dos dados sugere (a alegação variou entre 4 e 44 por cento).
Surpreende também o fato de não ter havido na ANTT alegações para negativas
de dados que exigem tratamento adicional de dados, como será analisado na próxima
seção.
Essa justificativa, por exemplo, é importante para o caso da ANP, assim também
parecem ter sido para ANVISA e ANA, com cerca de 30 por cento de negativas nesse
sentido.
Já a classificação de negativas por pedidos cujo objeto envolvia dados pessoais,
é compreensível que haja disparidade entre as Agências, uma vez que suas atribuições
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podem estar mais ou menos ligadas a processos pessoais em detrimento à informações
de cunho empresarial. Não houve essa alegação para ANEEL, ANS, ANTAQ, ANVISA
e ANCINE, enquanto foi observado um alto grau de pedidos de dados pessoais para a
ANTT (30 por cento). De novo, o valor fora da curva carece de estudos aprofundados
do tipo inventário para as Agências aqui consultadas. Por hora, admite-se que variações
extremas podem ser em função da tipicidade da natureza das indústrias reguladas por
determinadas Agências.
No ponto de negativas por dados pessoais, é importante notar que esse é a
principal justificativa para o conjunto dos 287 órgãos e entidades inseridas no e-SIC
com 40 por cento das ocorrências.
Quanto aos recursos impetrados contra decisões das Agências Reguladoras, a
média para o conjunto delas foi de 7%, com índices próximos à média estão ANAC,
ANA, ANATEL e ANTT. A performance em termos de satisfação do usuário foi
melhor para ANS, ANTAQ e ANCINE, com índices de cinco, dois e quatro por cento,
respectivamente. ANP e ANVISA, tiveram alto grau de recursos em 1ª instância
registrados, com 12 e 15 por cento, respectivamente. A ser confirmada por estudos que
tenham esse objeto, supõe-se aqui que é necessário que se intensifique na própria
cultura organizacional das agências, o valor de se conceder informações ao cidadão, em
todos os escalões, principalmente naquelas instituições com alto grau de recursos.
No que se refere aos recursos em 2ª instância, a distribuição mostrou-se bastante
homogênea, orbitando em torno da média de 2% de impetrações, sugerindo assim, que
os julgamentos em 1ª instância tem cumprido regularmente a reforma de respostas
consideradas insuficientes ou incorretas. Assim também como os recursos à CGU,
atingindo, no máximo, a dois por cento dos pedidos, caso da ANVISA, e até (apenas) a
um por cento dos casos para ANA, ANS, ANTAQ, ANTT e ANCINE (esta sem registro
de recursos à CGU). O baixo número de recursos à CGU pode ser explicado pelo
esforço das Agências em não ter recursos levados à Controladoria, o que é parte de uma
estratégia usual de se tentar manter isenta perante aos órgãos de controle.
Apenas houve ocorrências (e de magnitude residual) à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações (CMRI) na ANVISA e ANATEL, no caso desta última,
fato compreensível em virtude do grande número de solicitações recebidas no período.
A descrição da quantidade de pedidos, negativas e recursos dessa seção mostrou
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que as Agências Reguladoras Federais no Brasil têm semelhanças, mas que, talvez,
sejam suas diferenças o que mais mereça atenção. Ao se notar disparidades nos números
de motivos de negativas de acesso, por exemplo, pode-se sugerir que há entendimentos
conceituais díspares a respeito da Lei de Acesso à Informação e que se deve dedicar
mais recursos em prol de torná-los mais uniformes, favorecendo futuros estudos de
análise dos motivos pelos quais se nega acesso.
Embora a descrição esteja limitada às Agências Reguladoras, é provável que
esses problemas conceituais sejam observados para outros órgãos e entidades a despeito
de suas naturezas distintas. A Lei é recente no país e, portanto, são admissíveis
problemas dessa ordem, mas o avanço na cultura da transparência passa
necessariamente pelo melhor conhecimento de como se pratica a LAI nesses órgãos e
entidades. As duas próximas seções tratarão desses pontos para a ANP e outras
Reguladoras.
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Seção III – Impacto das atividades da LAI na ANP
Essa seção pretende avaliar segundo o método da observação participante, o
impacto da implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) sobre os servidores da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), uma vez que esses são os principais afetados pela
mudança da rotina de trabalho que a Lei introduziu.
A importância dessa avaliação reside no fato de que os servidores públicos, na
qualidade última de agentes das políticas públicas, são os representantes do Estado junto
à sociedade e, assim, devem ser objeto primordial de atenção quando se pretende levar a
cabo de forma satisfatória os resultados pretendidos. Além do que, a disponibilização de
informações ao cidadão exige uma cultura de abertura e o servidor tem um papel
fundamental para a mudança comportamental, pois lida cotidianamente com a
informação pública.
A formulação de políticas públicas inovadoras, muitas vezes não tem em conta a
importância estratégica de dotar os servidores que lidarão com a prática da política de
recursos fundamentais para o sucesso do que fora concebido quando da edição da
inovação.
Em que pese a importância de se garantir o acesso aos documentos e demais
informações produzidas ou sob guarda dos órgãos e entidades da administração pública,
o período de transição entre a publicação da Lei 12.527/11 e sua efetivação, de seis
meses, pode ter sido insuficiente para que processos e rotinas de trabalho fossem
corretamente adaptados e, ao nível da burocracia estatal, se atingissem plenamente os
objetivos previstos na LAI, considerada ambiciosa no conteúdo e na amplitude, pois é
endereçada a todos os Poderes e níveis de governo (Angélico, 2012).
Ademais, apenas no dia em que a lei entrou em vigor, 16 de maio de 2012, foi
publicado o Decreto 7.724/12, regulamentando as atividades que seriam inauguradas
àquele dia mesmo, o que prejudicava o perfeito planejamento de funcionamento e
previsão das circunstâncias a que a ANP se submeteria a partir de então.
Aqui cabe ressaltar que as atividades de atendimento ao público não são, a rigor,
inovadoras nas autarquias federais e tampouco na Agência Nacional do Petróleo, que
conta, desde meados de 2000, com o Centro de Relações com o Consumidor (CRC),
criado para intermediar o relacionamento entre a instituição e consumidores e agentes
econômicos regulados pela ANP. Atualmente, o CRC atende a cerca de seis mil
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solicitações e denúncias mensais e seu funcionamento e procedimentos internos para
recepção e tratamento das manifestações estão plenamente incorporadas ao trabalho das
unidades organizacionais da Agência.
A inovação que a Lei de Acesso à Informação trouxe é da ordem de uma
institucionalidade generalizada aos órgãos da administração pública brasileiras, ou seja,
a LAI tornou ainda mais claros os rigores no fornecimento de informações e
documentos, além de estabelecer prazos e procedimentos administrativos estritos para o
atendimento às solicitações evocadas por meio da Lei de Acesso, sujeitando servidores
às obrigações que, caso não observadas, podem "pessoalizar" eventuais infrações.
Desse modo, na realidade da repartição, há no tratamento da LAI algo de
singular quando comparadas àquelas manifestações recebidas por meio do Centro de
Relação com o Consumidor. Tendo em conta que as manifestações registradas no CRC
não são menos importantes, ocorre que, na observação da praxis cotidiana, o CRC é
considerado um canal sujeito à dinâmica própria de uma relação típica de Centrais de
Atendimento entre a ANP e seus públicos. Enquanto o SIC é visto como um
procedimento de cunho processual-administrativo. Esse fato, naturalmente, se reflete no
modo como os servidores e a administração lidam com as solicitações e no próprio
arranjo institucional da Agência.
Mesmo diante desse desafio, é importante ressaltar que a introdução da Lei de
Acesso à Informação constitui uma oportunidade singular para a administração pública,
uma vez que a Lei pode funcionar como um catalisador da mudança organizacional
dentro das repartições públicas, com impacto direto no dia a dia da organização (Burt &
Taylor, 2008)
Sob essas perspectivas é que serão analisados os temas a seguir, a saber:


Tempo: serão descritos os fatores no trabalho cotidiano dos
servidores quanto à Lei de Acesso à Informação que demandam
tempo de dedicação em detrimento da escassez desse recurso para
a realidade das repartições.



Classificação das Informações: quando serão aventados os
problemas relativos à classificação de sigilo das informações
tanto do ponto de vista da LAI quanto para outras hipóteses de
sigilo e a questão da aversão à culpa ou blame-avoidance.
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Tecnologia da Informação: serão elencadas questões relativas
ao uso de ferramentas de informação e comunicação no sentido
de auxiliar o servidor na extração inteligente das informações
requeridas, cujo desenvolvimento poderia aumentar o percentual
de atendimento às requisições. Também se salientará a
importância de se ter ferramentas desenvolvidas “pra fora”, ou
seja, integradas à internet permitindo aos interessados a obtenção
de informações de forma imediata.



Profissionalização: nesse item, serão destacados os casos de
sucesso da Lei da Transparência na ANP, no sentido de que, a
partir deles, foram internalizadas boas práticas de divulgação de
informações, quando se passa da chamada transparência passiva à
ativa.
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Seção III.1 - Tempo:
O primeiro fator desafiador para a efetiva entrega aos cidadãos das informações
que estes submetem aos órgãos é a quantidade de tempo de serviço que se deve dedicar
à produção e disponibilização de dados e documentos solicitados. Embora a lei explicite
que não há um dever de produzir informações, o termo produção tem aqui tem o sentido
de tornar a informação inteligível ao solicitante, ou seja, trabalhar a forma dos dados de
tal maneira que seu acesso faça mais sentido ao público em geral, sempre que possível.
De outro modo, se perceberia uma falsa transparência na medida em que se
disponibilizasse dados numa forma tal que fosse muito complicado seu entendimento.
A realidade da relação entre número de servidores das Agências e volume de
trabalho no dia a dia das repartições tem se mostrado insuficiente para dar cabo a todas
as atividades a que os servidores estão sujeitos, e essa realidade acaba por moldar a
rotina de trabalho em direção às atividades prioritárias do órgão, relegando para
segundo plano processos importantes, mas que não são considerados necessariamente
prioritários em determinado momento22.
Os servidores muitas vezes estão integralmente dedicados a trabalhos que não
permitem (ou, pelo menos tendem a prejudicar) a concomitância com outras atribuições,
especialmente na medida em que envolva atividades vultosas como tem se mostrado a
prática do acesso à informação na ANP.
Responder requisições de informações é uma tarefa, naturalmente, bastante
heterogênea, em que há solicitações triviais que demandam apenas algumas horas para
sua produção e há aquelas em que são necessárias semanas de trabalho integral para
serem respondidas. Evidentemente, muitas das solicitações complexas poderiam ser
respondidas com mais celeridade caso determinados arranjos organizacionais, processos
e o uso de tecnologia da informação fossem eficientemente empregados (pontos que
serão discutidos adiante).
Ao tomar conhecimento de uma nova solicitação, a unidade organizacional
dispõe de 20 dias para responder ao solicitante cujo arranjo para o tratamento da
requisição pode diferir de unidade para unidade, mas, em termos gerais, é possível
descrever um modus operandi básico para a realidade da Agência: as solicitações são
22

Para um diagnóstico completo da alocação (e insuficiência) dos recursos humanos nas Agências, ver:
http://www.regulacao.gov.br/trabalhos-de-consultoria/diagnostico-da-alocacao-dos-quadros-efetivoscomissionados-e-terceirizados-das-agencias-reguladoras-federais .
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tratadas primeiramente por um interlocutor para fins da LAI, não exclusivo, que realiza
a primeira análise, quando, confirmada a pertinência àquela unidade, se verifica a
disponibilidade da informação e são definidos os recursos que deverão ser utilizados
para aquela demanda específica.
Confirmada a disponibilidade da informação, se deve avaliar a classificação dos
documentos e informações requeridas, caso a integralidade da informação seja
considerada sigilosa, o pedido é negado com base na LAI ou em outras hipóteses de
sigilo, aventadas tanto na Lei como no Decreto Regulamentador 7.724/11. Nos casos
em que a informação não esteja inserida nos casos de sigilo integral, se devem tornar
disponíveis aos solicitantes os estratos públicos do conteúdo.
Nessas situações e naquelas em que o documento é integralmente considerado
ostensivamente público, a informação pode estar disponível de forma direta, isto é, a
extração ou consulta ao material pode ser feita sem necessidade de maiores intervenções
de servidores ou, casos corriqueiros, são necessários esforços no sentido de torná-los
inteligíveis ao público. Isto ocorre em função das muitas vezes em que as informações
estão disponíveis em sistemas internos em que não há possibilidade de acesso a usuários
externos e/ou em sistemas que são meros repositórios de informações, que não foram
concebidos para que se produzam relatórios de forma customizada. Também é comum
que determinada solicitação tenha por objeto tema transversal a mais de uma unidade
organizacional e que, a depender do uso rotineiro de cada unidade, os dados têm sua
forma e armazenamento em formas diferentes nas unidades organizacionais.
A questão do tempo dedicado à produção da informação é mais problemática
nessas situações, onde há necessidade de manipulação de dados para produção da
informação na forma solicitada, problema agravado quando se trata de informação
transversal a mais de uma área que detém os dados e documentos.
Os servidores que lidam com essas solicitações, invariavelmente devem
interromper os trabalhos desenvolvidos rotineiramente, uma vez que não há, atualmente,
nenhum servidor exclusivamente dedicado às demandas do Serviço de Informações ao
Cidadão na Agência, isto ocorre porque, além da escassez de recursos humanos já
mencionada, não há constância nem recorrência no objeto dessas requisições que
justifique, pelo menos atualmente, dedicação exclusiva. Assim, os gestores das áreas
envolvidas, ao receber um novo pedido de informação, devem constantemente
rearranjar provisoriamente os recursos humanos subordinados a fim minimizar os
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prejuízos das atividades rotineiras.
Embora o prazo regulamentar seja de 20 dias, o período médio de atendimento
na ANP é de dez dias, e desconsiderando o dia de chegada e o de saída da informação,
os servidores necessitam, em média, de oito dias para consultar os dados, manipular os
sistemas de extração ou produzir a informação que não esteja diretamente disponível, o
que significa dizer que a quantidade homem-hora envolvida nessas tarefas não estaria
sendo empregada naquelas atividades diárias que, em regra, também estão submetidas a
prazos de entregas e pelos quais serão cobrados por seus gestores, independentemente
da eventual justificativa de desvio para a produção das informações demandas pelos
solicitantes do SIC.
Além da produção da informação em si, não são raras as situações em que deve
ocorrer a interação entre servidores de diferentes áreas para aquelas solicitações do tipo
transversal. Nesses casos, há ainda o tempo despendido em reuniões e demais
procedimentos para que a informação esteja institucionalmente coerente, acarretando,
invariavelmente, a utilização de todo prazo legal e, por vezes com a extensão permitida
de dez dias23. Deve-se salientar que essa prática – a de estabelecer comunicação entre
unidades da Agência – acaba por ser desejável, na medida em que torna a disseminação
interna das informações mais intensificada, o que, naturalmente, beneficia a
administração com externalidades positivas não previstas de disseminação de
conhecimento entre as diferentes áreas, melhorando a coordenação entre as unidades e
órgãos da administração pública.
Caso 1 – Relatório de Comunicação de Incidentes
Outro caso ilustrativo, ocorreu com uma solicitação em que foi demandada
informações a respeito da comunicação de incidentes obrigatória para os agentes
econômicos da cadeia de petróleo e gás.
Esses incidentes têm sua tipicidade fortemente relacionada às atividades que as
diferentes indústrias desenvolvem, um incidente em uma plataforma, em geral, tem
características diferentes de outro em um posto de combustíveis, por exemplo.
Desse modo, as providências são tomadas por diferentes unidades na ANP que
fazem o controle de graus de gravidade e urgência de forma própria de modo a tornar a
23

Entre maio de 2012 e outubro de 2013, houve prorrogação de prazo em 8% dos pedidos de
informação.

44

informação efetivamente relevante para seu objeto de regulação (concessionárias de
produção de petróleo, plantas de biocombustíveis, movimentação e transporte de
produtos, refinarias, bases de armazenamento, distribuidoras, entre outros.).
O solicitante, nesse caso, pedia as seguintes informações: devido processo
administrativo contendo causas, procedimentos investigatórios, eventuais autos de
infração e valores recolhidos; informações que são previstas em regulamento24, cujo
conteúdo não distingue incidentes segundo o nó na cadeia.
As unidades envolvidas: Superintendência de Segurança Operacional e Meio
Ambiente (SSM); Superintendência de Refino e Processamento de Gás Natural e
Produção de Biocombustíveis (SRP); Superintendência de Movimentação de Petróleo,
seus Derivados e Gás Natural (SCM); e Superintendência de Abastecimento (SAB),
tiveram que adaptar o formato de suas informações comumente utilizadas de modo a
atender ao solicitante na forma que a Resolução preconiza.
Ocorre que, muitas vezes, um empenho desse porte é suficientemente complexo
a ponto de poder ser objeto de uma redefinição de processos de fundo e que pode não
ser necessariamente útil em todos os casos para os fins do trabalho de regulação e
fiscalização desenvolvido pela ANP. Nesse caso particular, a prática acabou por
engendrar a profissionalização de processos, sendo benéfica para a instituição como um
todo, como será visto no último item dessa seção, chamado “profissionalização”.
Questões ligadas à divisão do trabalho entre os atendimentos às solicitações da
LAI e aquelas anteriormente exercidas são naturais em um ambiente de inovação de
procedimentos e atribuições cuja solução passa, necessariamente, pela experiência que
vem sendo adquirida no trato com o Serviço de Informações ao Cidadão.
Em que pese o processo de aprendizado na alocação dos recursos, a observação
da experiência cotidiana na ANP tem mostrado que a resistência à postura mais ciosa
do servidor em proporcionar as informações requeridas guarda relação direta com a
sobrecarga de trabalho dividido entre atividades rotineiras e as de analisar e dispor das
informações e documentos solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação.
Assim, se observa que a LAI deve ser considerada atividade exclusiva dada sua
importância, na medida em que a concorrência de atividades é entendida como

24

Resolução ANP nº 44/2009
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sobrecarregadora. Não obstante as tarefas cotidianas em que os recursos humanos são
empregados, deve-se ainda lidar com questões complexas que demandas trabalho
intelectual e emprego de tempo para exercê-los.
A subseção seguinte ilustrará o problema da classificação de informações, isto é,
determinar que esta ou aquela informação é sigilosa ou não, o que significa estabelecer
uma fina sintonia entre incentivo ao fornecimento de informações confiáveis dos
agentes regulados ou ter a política firme de divulgação dessas informações.
Seção III.2- Classificação das Informações:
Em face dos dispositivos da seção II da Lei 12.527/11, que trata da classificação
da informação quanto ao grau e prazos de sigilo, e do capítulo II do Decreto 7.724/12,
que regulamentou aquela Lei, a ANP editou, em 2013, a Portaria 106 que define os
assuntos passíveis de classificação no âmbito da Agência, onde são categorizadas as
informações sujeitas, respectivos graus e prazos de sigilo, além das autoridades e
demais procedimentos que devem ser observados no tratamento das informações e dos
documentos ante a realidade particular da Agência Nacional do Petróleo.
Do ponto de vista da legislação, é importante ressaltar que o §2o do art. 5o do
Decreto 7.724/12, especifica que algumas informações sob a posse das Agências
Reguladoras não se sujeitam à publicidade, uma vez que há prejuízo potencial à
concorrência no caso de divulgação a outros agentes econômicos:
§ 2o Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade
empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do
Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de
controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar
vantagem competitiva a outros agentes econômicos.

Esses casos foram objeto de vários pedidos negados na ANP, que recebe de
agentes econômicos uma série de informações de movimentação de produtos, estoque e
produção que poderiam explicitar posições estratégicas das empresas caso divulgadas.
Além desses, há aqueles casos de contratos de concessão celebrados entre a Agência e
empresas operadoras ou consorciadas em blocos de exploração e produção de petróleo
nas bacias sedimentares brasileiras cujas informações são sensíveis comercialmente e
que são, portanto, negadas quando solicitadas via Lei de Acesso.
Importante notar que há um desdobramento relevante desse entendimento: entre
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as atribuições da Agência, está a de promover estudos geológicos com o objetivo de se
conhecer melhor as bacias sedimentares brasileiras com o fulcro de se poder ofertar de
forma mais eficiente novos blocos exploratórios no Brasil. Assim, também esses
estudos - muitos utilizando informações prestadas pelas próprias concessionárias e
outras empresas contratadas para tal fim - são sigilosos e foram objeto de negativa de
acesso às solicitações ocorridas desde a efetivação da LAI no país. Foi o caso, por
exemplo, de pedido de cópia da Proposta de Ação número 594/13. A Proposta em tela
dizia respeito à Plano de Desenvolvimento de poço petrolífero no campo de Tubarão
Martelo na bacia de Campos. Ocorre que o conteúdo da referida Proposta, continha
elementos informados pela concessionária operadora daquele poço que constituíam
dados importantes para a mensuração da capacidade do poço, informação estratégica,
portanto, e que outro agente requereu se utilizando da LAI.
Houve também solicitação de uma revista brasileira especializada em biodiesel
que requereu informações a respeito da produção das plantas brasileiras por estado da
federação. A ANP entendeu que não podia fornecer as informações relativas ao estado
do Amazonas, uma vez que havia apenas uma produtora de biodiesel no período
requerido, e, portanto, o dado viria a expor o resultado de produção daquela única
empresa. Assim, e de modo a preservar a informação, a ANP entregou os resultados
agregados para toda a região norte. O jornalista representante da BiodieselBr, recorreu
da negativa, alegando que já havia sido publicado no site da ANP a informação
referente a outros períodos (meses em que houve produção de outros agentes, tornando
impossível saber exatamente quanto cada agente comercializou do biocombustível) e
que, no entendimento da BiodieselBr, a ANP não poderia mudar a forma que
apresentava o dado sob pena de não permitir aos interessados acompanhar em bases
permanentes o mercado por unidade federativa.
Estava posta uma questão sutil: prejudicar o acompanhamento pela revista (e
demais interessados) dos dados da base histórica ou publicar o resultado para o estado
do Amazonas e, mesmo que indiretamente, permitir que se inferisse a comercialização
mensal daquele único produtor nos meses em que a informação fora solicitada.
O entendimento de que a publicação traria prejuízos potenciais à concorrência
permaneceu e o recurso em 1a instância foi indeferido. Interposto novo recurso à
autoridade máxima da Agência, a Diretoria Colegiada acompanhou o entendimento da
autoridade que julgara a 1a instância e negou provimento novamente.
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Casos como esse, revelam um dilema posto para determinados órgãos que, por
força de sua atribuição, têm acesso a informações estrategicamente relevantes para
empresas reguladas o que torna qualquer assunção automática de acesso, sob cuidado.
Nesse caso, há de se compreender que, caso informações sejam consistentemente
fornecidas sob a alegação de acesso à informação pública, desmotiva o fornecimento
futuro e fidedigno das empresas reguladas, o que trará prejuízos à atividade regulatória
da Agência.
Afora casos relativamente consagrados internamente na agência como dados não
públicos, há ainda um passivo grande de informações não classificadas na Agência.
Com o objetivo de atender à legislação e não emperrar as atividades da agência
com o necessário processo de gestão documental nesse particular, se instituiu,
informalmente, o procedimento de classificar documentos e informações à medida que
esses sejam requeridos por meio do Serviço de Informações ao Cidadão. Procedimento
contrário às boas práticas e à legislação, mas o possível dado o volume gigantesco de
informações a serem classificadas. Nesse ponto, e em outros aqui descritos, há uma
escolha da administração entre o ideal e o possível, contrapostos, uma vez que caso se
faça a escolha pelo ideal, este não poderá ocorrer em todos os casos.
Subirats (2006) salientou que procedimentos ad hoc, particulares são
concebidos para cumprir os procedimentos exigidos pela legislação, cujo entendimento
deve aceitar determinado grau de discricionariedade por parte dos servidores. Esse,
portanto, é um exemplo que ilustra de forma eloquente o modo como muitas vezes os
órgãos da administração pública brasileira se comportam na prática face à dificuldade
em lidar com diretrizes legais ambiciosas como a da classificação de um passivo
importante de documentos. Esse procedimento, no entanto, acaba por gerar um trabalho
adicional nas superintendências que recebem solicitações da LAI, o que, assim como o
descrito para o item relativo ao tempo gasto na análise e disponibilização de
informações, gera enormes resistências entre gestores e demais servidores na Agência.
Outro fator inibidor para o acesso a informações produzidas e sob a guarda da
administração pública e na ANP, em particular, se refere a uma certa cultura do sigilo
ainda atuante no serviço público. Essa cultura é forjada, inclusive, em regulamentos a
que quase todo o servidor público está sujeito, na forma, por exemplo, do Estatuto dos
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Servidores Públicos da União, a Lei 8112/9025, onde:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição
Não obstante a edição da Lei 12.527, que trata o sigilo como exceção, não pode
ser tomado como desprezível o poder psicológico que uma norma como o Estatuto do
Servidor pode representar na dificuldade de julgamento do que pode ou não pode ser
divulgado pelo servidor que tomou conhecimento de determinado tema exclusivamente
em razão do seu trabalho. Essa questão está diuturnamente presente no trabalho
cotidiano daqueles que estão envolvidos no fornecimento de documentos ao público em
geral, sem que se possa, ao menos, solicitar a motivação do pedido.
Não é o caso de se imaginar que a Lei discriminaria pormenorizadamente todos
os casos em que se deve aplicar o sigilo. Há, portanto, um relevante grau de (aparente26)
discricionariedade no servidor, contribuindo ainda mais para alguma insegurança na
classificação desse ou daquele documento. Ademais, há um fator agravante que pode vir
a influenciar a capacidade de discernimento do servidor: este pode ficar reticente na
divulgação de determinadas informações que eventualmente venham a ser consideradas
sigilosas a posteriori, trazendo prejuízos a sua imagem funcional, quando não sendo
mesmo punido disciplinarmente pelo órgão, o chamado problema de aversão à culpa
(blame-avoidance) 27.
Com o objetivo de minimizar esses problemas, a instituição deve envidar
esforços no sentido de tornar a classificação das informações uma política permanente,
cujas diretrizes devem, preferencialmente, ser exaradas por autoridade competente para
tal, a fim de desincumbir o servidor na ponta da possibilidade de julgamentos mal
feitos.

25

Para um levantamento de Estatutos onde são formalizados o dever do servidor em não divulgar
informações sob sua guarda, ver: Bertazzi, D.M. O projeto de lei de acesso à informação e seu impacto
sobre os servidores públicos. Article 19. Junho de 2011.
26
Aparente, pois, nem sempre o servidor que se defronta com tais questões tem autoridade formal para
agir com essa discricionariedade.
27
Para uma discussão sobre a relação entre blame-avoidance e transparência pública, ver: HOOD, C.
What happens when transparency meets blame-avoidance? Public Management: An International Journal
of Research and Theory (1461-667X, 1470-1065) until 2001.
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Deve-se também permitir graduações menos rigorosas de penalidades para os
eventuais casos de erro de discernimento na divulgação de informações que venham a
ser consideradas sigilosas. Isso implicaria, provavelmente, em um número menor de
negativas de acesso por sigilo, uma vez que estaria minorado o problema do blame
avoidance.
E, na tentativa de minimizar a subjetividade na decisão do servidor, as
tecnologias da informação e comunicação exercem o papel importante de, além de
facilitar o processo de classificação, tornar essa identificação imediata para o servidor.
Sobre esse ponto, é que tratará a subseção seguinte.
Seção III.3 - Tecnologia da Informação:
A utilização da tecnologia da informação tem um potencial fundamental na
disponibilização da informação pública para os órgãos no Brasil. Tanto internamente;
para o próprio serviço dos funcionários públicos; como para a consulta externa dos
interessados, por meio dos seus sites institucionais. A questão que se impõe atualmente
na Agência Nacional do Petróleo, não é de existência das ferramentas tecnológicas,
tampouco da capacitação dos servidores em utilizá-las, mas da forma em que os
sistemas estão tecnologicamente desenhados, cujo objetivo, na época de seus
desenvolvimentos e construção de suas arquiteturas, não vislumbrava a hipótese de se
customizarem as ferramentas a ponto de deixá-las suficientemente moldáveis para que
se extraíssem as principais informações requeridas pelo público.
Há, atualmente, 62 sistemas internos na ANP, dos quais, apenas nove são
passíveis de interação com a internet para utilização dos públicos interessados na
extração de informações relativas a regulação do setor de petróleo, gás natural e
biocombustíveis, e, ainda assim, raramente esses sistemas podem ser acessados por
qualquer interessado, porque muitos deles exigem cadastro como agente regulado pela
Agência. Desse modo, não é possível hoje ter em conta esses sistemas como
facilitadores do acesso à informação na instituição.
Ao contrário. Existem problemas de consulta e extração de informações pelos
servidores que atendem ao Serviço de Informações ao Cidadão da ANP. A característica
mais comum que foi observada nas operações com os sistemas é a de que parte deles é
mero repositório de informações, sendo difícil (e por vezes impossível) extrair dados na
forma em que são solicitados. Muito embora o Decreto 7.724/12 explicite que não serão
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atendidos pedidos que exijam trabalhos adicionais de consolidação de dados e
informações28, a simples extração de dados brutos nem sempre é trivial, muitas vezes
exigindo que os funcionários coletem esses dados de forma manual, o que, a depender
do que está sendo pedido, pode restar inviabilizado.
Foi o caso, por exemplo, de pedido que requeria informações acerca de paradas
de produção em plataformas, reproduzido abaixo:
Caso 2 – Pedido sobre paradas de produção
“Preciso de uma planilha que informe a quantidade total de paradas de
produção em plataformas de petróleo, no período de janeiro de 1998 a maio de
2012, por mês e por empresa operadora da plataforma”.
“Preciso saber ainda para todo esse período (janeiro de 1998 a maio de 2012)
em outra planilha o número de registro de protocolo na ANP de cada parada de
produção, o motivo (se acidente de produção ou outro motivo), o número de
feridos ou mortos (quando houver), a data de início da parada, a data de fim da
parada de produção, a empresa que opera a plataforma, o número de
plataforma, o poço com produção interrompida e o campo de petróleo com
produção interrompida.”
À primeira vista, o pedido é plenamente aderente às atribuições da Agência
Nacional do Petróleo, além de serem informações que, por norma, devem ser
apresentados pelas concessionárias. É fato que as empresas informam esses dados à
ANP, porém é difícil extrair essas informações por meio do sistema que integra essas
informações, o Sigep (Sistema de Informações Gerenciais de Exploração e Produção),
uma vez que não é possível realizar filtros inteligentes a fim de compor a resposta,
tampouco facultar o acesso in loco para o solicitante por conta da presunção da
dificuldade de alguém, que não lide costumeiramente com o sistema, entender sua
forma ou mesmo pela presença de dados eventualmente sigilosos.
O problema é que mesmo esse diagnóstico não fora feito de forma rápida nem
direta. Por conta de sua complexidade, foi necessária a prorrogação do prazo de
atendimento e a resposta que se seguiu – no último dia do prazo, portanto, 30 dias
depois do pedido – não podia satisfazer o solicitante. Abaixo a resposta da ANP:
28

Decreto 7724/12. Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: (...) III - que exijam
trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações (...).
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“Prezado senhor,
Não há uma consulta preparada para atender sua solicitação de forma
direta. Desse modo, o atendimento de sua solicitação exigiria trabalhos
adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações. (art. 13 Decreto 7.724/12).
Atenciosamente,
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC/ANP”
Houve recurso da negativa, nos seguintes termos:
“Trata-se de má vontade do órgão omitir as informações solicitadas.
Se precisam de análise, que sejam fornecidas as informações em estado
bruto, na íntegra de processos, documentos, etc, por meio físico ou
eletrônico.
O órgão precisa ter posse das informações requisitadas e não tem
desculpa para escondê-las do público.”
Volto a pedir para que não atenda o cidadão com má vontade ou vai ser
objeto de processo na Justiça.”
Foi necessário, o deslocamento de funcionário em tempo integral para que, pelo
menos parte da informação, fosse disponibilizada na página da ANP na internet de
modo a satisfazer o solicitante, que não ingressou com novo recurso. Também não há
notícia de processo na justiça.
Uma solução possível para o caso ora exemplificado, seria a existência de um
formulário padrão disponível ao acesso simples pela internet, preenchendo-se pontos
pré-estabelecidos de modo a facilitar o desenvolvimento de ferramentas de busca e
organização dos dados, em formato aberto e legível por máquinas.
Novamente, trata-se de exemplo que, se não corriqueiro, ilustra de forma
relevante como a boa utilização e desenho arquitetônico das ferramentas de tecnologia
da informação pode facilitar o trabalho da Agência em responder de forma completa e
confiável ao solicitante. É fato sobejamente sabido que o uso da tecnologia só é útil – e
pode ser muito útil – se estiver de acordo com as necessidades de quem a emprega,
sendo essencial que esteja também a serviço do cidadão e que se preserve sua
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capacidade de comunicação, em um ambiente de promoção de transparência, porque “O
cérebro eletrônico faz tudo / faz quase tudo / mas ele é mudo” (Gil, 1969). A utilização
das tecnologias da informação possui, portanto, o atributo de potencializar a promoção
da transparência e o acesso à informação pública, diminuindo a assimetria de
informações entre o governo e o cidadão e aumentando a accountability. Seu uso
adequado melhora a qualidade da informação produzida por este ou aquele órgão e,
além disso, facilita o acesso às mesmas (Bertazzi, 2011).
Importante também destacar que a ANP ainda carece de projeto que dê conta da
determinação da LAI de se viabilizar o acesso automatizado por sistemas externos em
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Além do projeto de se
possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações segundo diretriz do projeto sobre dados abertos29.
O fator tecnológico, portanto, gera grande impacto no acesso à informação sobre
os funcionários públicos. A produção e divulgação confiável de informações públicas de
qualidade exige o uso intensivo e inteligente das tecnologias da informação, que devem
permitir um livre fluxo de informações (Lopes, 2007).
Seção III.4 - Profissionalização:
O termo profissionalização aqui tem o sentido de descrever a ocorrência de
melhoria efetiva do grau de transparência ou profissionalização de processos
administrativos na ANP por meio de solicitações advindas do Serviço de Informações
ao Cidadão da Agência. Casos em que, por conta de pedidos de informação, os gestores
decidiram promover, em bases contínuas, efeitos na divulgação de informações
públicas.
O destaque a esses casos tem o condão de tornar visível que, a despeito das
dificuldades enfrentadas, há exemplos que fazem crer que um dos objetivos da Lei de
Acesso à Informação tem sido atingido, qual seja, a divulgação, para o escrutínio do
cidadão interessado, as ações da Agência, torná-las, portanto, transparentes.
Serão descritos dois exemplos de profissionalização na ANP que demonstram
uma mudança de atitude não desprezível na forma como se deu a transposição entre um
29

Para mais detalhes, ver: www.dados.gov.br
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pedido e a efetivação de inovações administrativas na Agência. Além das dificuldades
já descritas, o fato de se optar pela inovação de procedimento é louvável porque sua
implementação traz em si um paradoxo que pode ser percebido entre declarações de
servidores que lidam direta ou indiretamente com o fornecimento de informações ao
público: quanto mais se mostra, maior é o ensejo de se questionar.
Caso 1 – Criando versões públicas
A Agência Nacional do Petróleo promove as chamadas Rodadas de Licitação de
blocos exploratórios de Petróleo e Gás Natural, quando são oferecidas, em regime de
leilão, concessões daqueles blocos. Por ocasião das Rodadas, sempre são vinculadas
notícias nos meios de comunicação a respeito da oportunidade, forma e conveniência
que o Estado brasileiro oferta a exploração de sua bacia sedimentar. Há uma parcela da
sociedade que não se coaduna com o modelo brasileiro por considerá-lo vil aos
interesses nacionais. Desse modo, as notícias dão oportunidade a uma massiva demanda
por informações referente aos leilões e aos seus corolários: os contratos de concessão.
Estes contratos acabam por fazer parte de processos extensos, cuja instrução mantém
uma série de informações sigilosas, as quais o próprio contrato, por meio de cláusulas
específicas, protege.
Pedidos de cópias desses processos são recorrentes na ANP, principalmente por
ocasião das Rodadas e, nesses casos, as solicitações recebidas são direcionadas para a
Superintendência de Promoção de Licitações (SPL), unidade responsável pela
realização das Rodadas, que sempre teve dificuldade em fornecer as cópias, uma vez
que a quantidade de informações sigilosas torna o trabalho de supressão daqueles
trechos, hercúleo, posto que cada processo desses pode vir a ter dezenas de volumes.
Assim, em virtude do grande número de pedidos que requerem cópias, a SPL
vem trabalhando no sentido de tornar padronizadas duas versões em formato digital de
processos de concessão de áreas: um completo, na forma como os que são hoje negados;
e um público, com os trechos sigilosos suprimidos, cujas cópias serão divulgadas no site
da ANP quando da assinatura dos contratos, mesmo que não haja nenhuma solicitação
nesse sentido, atendendo assim ao preceito da transparência passiva determinada pela
LAI.
Esse procedimento inaugurará, no âmbito da Agência, a produção de versões
públicas de documentos com conteúdo sigiloso, que constitui em política essencial para
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a utilização das melhores práticas em termos de acesso à informação 30 , tornando o
futuro acesso a esses documentos, imediato.

Caso 2 – Divulgando multas
Em 17/12/2012, jornalista d’O Estado de São Paulo, fez o seguinte pedido à
ANP:
“Venho requerer que seja franqueado o acesso às multas aplicadas pela ANP
nos anos de 2011 e 2012, com a discriminação da pessoa física, órgão ou
empresa multado, do valor da multa, do motivo da aplicação da multa, da
situação do processo de aplicação da multa (em andamento, suspenso,
concluído etc), bem como da informação se a multa foi ou não paga. Requeiro
consulta e cópia dos documentos.”
Apesar de perfeitamente admissível que a ANP dispusesse de todas as
informações requeridas pelo jornalista, cuja solicitação poderia ser considerada razoável
na ausência dos problemas sistêmicos já descritos, a questão foi tomada pela Agência
com justificada apreensão. Primeiro, por se tratar de solicitação de um jornalista de um
dos principais periódicos brasileiros, cuja eventual frustração poderia causar prejuízos
importantes à imagem institucional do órgão. Segundo, porque depois de percorridas as
unidades (eram pelo menos sete áreas envolvidas) cuja atribuição é, além de outras,
aplicar multas, ficou patente que a extração desses dados em várias delas seria
complicada uma vez que há uma miríade de nuanças envolvidas, como por exemplo: há
autuações que não resultam multas, existem multas que não são recolhidas por delongas
administrativas, há ainda aquelas parceladas, outras pagas com desconto e assim por
diante. Embora não se saiba a motivação do pedido31, é possível (embora improvável)
que fosse a exposição mesmo desses problemas o objetivo da investigação.

9

Para mais detalhes sobre a utilização de versões públicas em governo, ver: Bruce, Thomas R. Some
Thoughts on the Constitution of Public Legal Information Providers. Cornell University Press. Em:
http://www.law.cornell.edu/working-papers/open/bruce/warwick.html
31

A Lei inibe expressamente que a administração solicite a motivação dos pedidos: Lei 12.527/11. Art.
10, § 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público.
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Para o caso, não havia (há) um sistema integrado em que se extraiam as
informações com explicações sobre suas singularidades (fase defesa, parcelamento,
recolhimento com desconto, etc.).
Ante esses problemas, e mesmo após a extensão do prazo em 10 dias, a Agência
não conseguiria responder de forma a satisfazer o jornalista, porém indicou na resposta
(no dia 17/01/2013, último dia) que o trabalho de produção da informação fora iniciado:
“Prezado senhor,
Uma vez que a aplicação de multas pela ANP resulta da fiscalização de uma
grande gama de atividades e agentes regulados, compreendendo desde o
upstream (por exemplo, plataformas de petróleo) até o downstream (por
exemplo, Postos Revendedores de combustível) e corresponde a diferentes
processos organizacionais dentro da ANP, o pedido, tal como formulado,
afigura-se genérico e requer trabalho adicional de análise, uma vez que o órgão
não dispõe da informação na forma solicitada.
Não obstante, a ANP está concluindo trabalho de consolidação de dados e, em
breve, tornará disponível no seu site informações sobre a aplicação e
arrecadação de multas nos anos de 2011 e 2012.
Processos administrativos relativos à aplicação de multas podem ser
consultados presencialmente mediante prévio agendamento, devendo o
requerente especificar seu pedido.
Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão – ANP”
Irresignado, o jornalista interpôs recurso em 1ª instância nos seguintes termos:
“A tarefa de fiscalizar as referidas atividades é a principal obrigação da ANP,
não tendo a agência o direito de se furtar a prestar contas sobre ela. Os dados
solicitados são de caráter público e fundamentais para o exercício do controle
social sobre as atividades da agência, cabendo a ela fornecê-los. Não é
razoável a alegação de que se trata de pedido genérico, tendo em vista que o
período de aplicação das multas foi devidamente especificado. A agência não
tem o direito de impor restrições aos pedidos de acesso a dados públicos,
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apenas porque os considera amplos, com base em considerações subjetivas. Os
dados solicitados não impõem trabalho adicional de consolidação de dados,
pois referem-se a informações que, obrigatoriamente, a agência tem de dispor
para prestar contas de suas atividades. A incompetência ou desorganização do
gestor na prestação de contas sobre suas funções não podem servir de
argumento para descumprir exigências da Lei de Acesso à Informação.”
A irascibilidade das acusações de incompetência ou desorganização da ANP
poderia fazer sentido para o solicitante mas, do ponto de vista da administração, mesmo
com as informações que se possuía era possível o cumprimento de obrigações junto aos
órgãos de controle e nunca tinha havido, até então, necessidade de ter essas informações
de forma corporativa.
Porém, essa falta de necessidade não justificaria plenamente o fato de nunca ter
sido organizado os dados como o solicitado, uma vez que seria a forma ideal para o
pleno controle social, conforme salienta o jornalista. Assim, a ANP começou um
trabalho de recuperação e transformação dessas informações para apresentá-las de
forma corporativa a fim de atender ao pedido. O trabalho, porém, não era trivial e,
diante do prazo exíguo de cinco dias, improrrogáveis, para apreciação do recurso, o
indeferiu em termos já expostos quando da primeira resposta:
Prezado senhor,
Dada a diversidade e a abrangência da indústria regulada pela ANP, a
aplicação de multas corresponde ao resultado da atividade de fiscalização de
diversas unidades organizacionais da ANP, que atuam dentro de sua
especialidade técnica, conforme os regulamentos técnicos aplicáveis a cada
atividade. Assim, por exemplo, o processo de fiscalização da revenda de
combustível é um processo diferente da fiscalização de segurança operacional
de plataformas off-shore e os dados oriundos desses processos de fiscalização
não se encontram disponíveis em um único sistema dentro da ANP, de forma
que não é possível fornecer os dados na forma solicitada sem a realização de
trabalhos adicionais de análise e consolidação de informações. Não obstante,
reiteramos que a Agência está realizando esse trabalho e pretende
disponibilizar em breve, no seu website, informações consolidadas sobre sua
atividade fiscalizatória.
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Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão – ANP
Talvez denotando compreensão da dificuldade da ANP em tornar a informação
corporativa, no esperado recurso em 2ª instância, o recorrente salienta que se satisfaria
mesmo com as informações encaminhadas de forma separada, por unidade
administrativa. Ocorre que, o problema não era apenas a compilação, na verdade, esse
era menos grave. Como exporto anteriormente, a depender dos usos que cada área dá
aos dados sob sua atribuição, eles são arranjados sempre de modo a atender as
necessidades daquela determinada área. Assim, organizar os dados na forma como
foram solicitados, i.e., discriminação da pessoa física ou jurídica, valor da multa,
situação do processo e se a multa fora ou não paga; era o mais trabalhoso.
Por exemplo, quando um Posto de Combustíveis é autuado por problemas na
qualidade do combustível revendido, ele dispõe da possibilidade administrativa de
exercer ampla defesa e devido contraditório em 1ª e 2ª instâncias, procedimentos que se
dão na esfera da unidade que fez a autuação, no caso, a Superintendência de
Fiscalização do Abastecimento (SFI), porém centralizado no escritório de Brasília (a
autuação propriamente dita se dá de forma descentralizada pelos variados escritórios da
ANP presentes em todas as regiões do Brasil). Uma vez ratificada a autuação é expedida
a multa e, a partir desse momento, o processo de recolhimento passa a ser competência
da Superintendência de Gestão Financeira e Administrativa (SFA). Ali é facultado à
empresa multada pagar à vista antecipadamente (nesse caso o agente faz jus ao
recolhimento com 30% de desconto), à vista na data de vencimento (sem desconto) ou
parceladamente. Caso a empresa não cumpra com o pagamento, a ANP deve ainda
inscrever o agente no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, o Cadin. É comum também que, esgotada a via administrativa, a empresa
represente contra a multa na justiça, o que gera outras nuanças de classificação interna,
cujos processos podem recair para a Procuradoria Geral da União (PRG). Na ANP,
assim, apenas para o caso de autuação de Posto Revendedor, as possibilidades podem
ser: aguardando pagamento, débito residual, dívida ativa, encaminhamento ao Cadin,
execução fiscal e parcelamento reincidido. Além das possibilidades de extinção de
débito e exigibilidade suspensa (quando ocorre decisão judicial nesse sentido).
O exemplo acima descreva apenas o processo relativo à Posto de
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Combustíveis 32 , há ainda processos relativamente diferentes para autuações para
inconformidades em plataformas, movimentação de produtos, indicadores de conteúdo
local e não cumprimento de compromissos contratuais de concessionárias vencedoras de
licitações, não cumprimento de cláusulas de investimento em pesquisas, etc. Processos
que percorrem a cadeia do “poço-ao-posto”.
Trata-se, portanto, de intricado labirinto o percurso de uma multa, que se reflete
naturalmente em processos administrativos internos complexos, aos quais, o solicitante
não tem ciência (nem precisa ter) e que prejudicam o atendimento de uma solicitação, à
primeira vista, singela.
O recurso em 2ª instância teve os seguintes termos:
“A fiscalização de atividades econômicas e serviços prestados ao cidadão é a
principal missão das agências reguladoras, cabendo a elas prestar contas sobre
esse trabalho. Dados sobre a execução de multas se enquadram na descrição de
informação pública, apresentada na Lei de Acesso à Informação. Se a
fiscalização é descentralizada, cabe à ANP requisitar a cada setor envolvido
relatório relativo à sua àrea de competência, enviando-o ao cidadão. A
descentralização não é justificativa para que o cidadão seja obrigado a limitar
sua demanda. Não há a necessidade de trabalhos adicionais de análise ou
compilação de dados, já que cada área tem a possibilidade de prestar contas de
suas atividades separadamente.”
Apreciado pela Diretoria Colegiada da ANP, este órgão, profissionalmente,
entendeu que não só deveriam ser feitos todos os esforços para a concatenação das
informações na forma solicitada, como estabeleceu prazo ambicioso para tal. A
Diretoria instituiu ainda que a informação – naquela forma – deveria ser publicada,
independentemente de solicitações, anualmente no site da ANP, como tem sido feito.
Abaixo os termos da apreciação em 2ª instância por parte da Diretoria Colegiada:
Prezado senhor,
A Diretoria conheceu do recurso e deu provimento, determinando às Unidades
Organizacionais da ANP que procedam à publicação das informações relativas
aos seus respectivos processos administrativos sancionatórios até 28 de
32

Autuações de Revendas de Gás Liquefeito de Petróleo têm tramitações e características semelhantes ao
exemplo dado.
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fevereiro de 2013.
As informações de cada unidade organizacional da ANP serão publicadas no
website da ANP até a data prevista. Segue link para consulta do primeiro
relatório,

já

publicado:

http://anp.gov.br/?pg=64336&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust
=1360338635503
Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão – ANP
Inobstante à decisão acima, o jornalista entrou com recurso junto à
Controladoria Geral da União entendendo, que, talvez, esse ato anteciparia o resultado
da publicação. A CGU indeferiu o recurso por perda de objeto, uma vez que as
informações já haviam sido divulgadas no site da Agência.
Os casos acima relatados demonstram que, apesar de haver dificuldades no
atendimento às solicitações, pode haver vontade para a profissionalização da
administração no sentido de aprimorar a organização de informações e de dar
transparência aos atos e processos na Agência, principalmente quando submetidos à
autoridade máxima da ANP. Embora relatados apenas dois exemplos, é notado que
existe uma tendência nesse sentido ocorrendo permanentemente na instituição, o que
denota que a Lei tem cumprido com seu objetivo.
Os temas relatados nessa seção tiveram o objetivo de mostrar como se dá o
funcionamento e os casos emblemáticos com os quais a ANP teve que lidar em termos
de acesso à informação durante o período analisado. Assim, percebe-se que há muitos
ajustes a serem feitos tanto do ponto de vista de procedimentos internos, alocação
eficiente de servidores, quanto no investimento em suportes de tecnologias da
informação desenhados com o norte da transparência. Não obstante, foram apontados
casos de sucesso em termos de profissionalização da administração consoante à
intenção preconizada pela LAI.
A próxima seção buscará aproximar os casos descritos para a ANP com outras
Agências Reguladoras Federais, por meio de entrevistas realizadas pelo autor com
servidores que supervisionam os trabalhos da Lei de Acesso em suas Agências.
Infelizmente, apesar do convite feito a todas, apenas quatro contribuíram, mas as suas
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respostas foram representativas para pontuar semelhanças e diferenças importantes de
percepção e trabalho dos servidores entrevistados.
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Seção IV – Resultado das entrevistas sobre o impacto da edição da Lei de Acesso à
Informação em outras Agências Reguladoras Federais

Foram feito contatos para realização de entrevistas entrevistas com todas as
Agências Reguladoras Federais. Porém, o autor só obteve respostas para quatro delas.
Os quadros abaixo resumem o resultado dessas entrevistas, realizadas por
telefone e de forma semi-estruturada. Todos os entrevistados foram servidores efetivos
das Agências que exercem atribuição similar, qual seja, a de supervisionar o fluxo de
solicitações advindas do sistema e-SIC, assim como o autor. Nas entrevistas, foi
assegurado pelo autor que não seriam identificadas as Agências participantes de modo a
obter maior grau de franqueza nas respostas e minimizar eventuais constrangimentos
indesejáveis para os objetivos da pesquisa.
O quadro 1 busca captar as impressões dos entrevistados quanto as dificuldades
percebidas por eles na obtenção das informações em seus órgãos. As respostas
sugeriram problemas semelhantes aos observados na ANP, principalmente quanto à
análise de sigilo e informações que dependem de mais de uma unidade organizacional.
Quadro 1:

Quais são os principais problemas para a obtenção das informações?
Quanto aos pedidos de acessos a documentos, o principal problema é
quanto à análise de sigilo e autorização de acesso pela área competente
pelo assunto, devido às tarefas laborais cotidianas desses setores,
Agência 1 sobrecarregando-os e impondo morosidade na tramitação; Quanto a
informações, a problemática é a mesma, acrescentada de eventuais
pedidos que exigem formatação dos dados em conformidade com o
pedido.
É frequente a chegada de pedidos que tratam de assuntos de competência de
duas, três ou até mais superintendências diferentes. Estes casos são sempre mais
delicados, pois às vezes é difícil determinar qual é aquela que cuja solicitação
Agência 2
guarda maior pertinência. Na Agência, ficou definido que a solicitação será
enviada para esta área, a qual fica responsável por buscar diretamente junto às
demais as informações necessárias. Ninguém gosta de fazer isso.
Agência 3

Descumprimento dos prazos.

Além do tratamento de solicitações registradas via central de atendimento da
Agência foi necessário criar procedimento para acompanhamento e respostas
Agência 4 das demandas via e-SIC. Os problemas são os normais. O pedido é encaminhado
a determinada área, mas reencaminhada a outra. Como os assuntos são os mais
diversos ocorre da área solicitar reencaminhamento.

O quadro 2, tal qual o observado para a ANP também relaciona a questão
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do tempo para obtenção e trabalho para a formação das respostas aos
pedidos. Não obstante duas das agências não terem relacionado esse tema
como uma dificuldade.
Quadro 2:

As áreas reclamam de falta de tempo?
Agência 1

Sim, pelos motivos expostos acima, ou seja, pela sobrecarga de trabalho
ao juntar a necessidade de analisar e dispor a informação/documento com
a execução diária das competências dos setores.
Em geral, não. Existem aquelas que sempre deixam pra responder na última

Agência 2 hora, porém acredito que isso ocorre mais por falta de organização do que por

complexidade dos pedidos.
Agência 3

No período em que a LAI foi regulamentada tivemos algumas reclamações
relacionadas aos prazos de atendimento.

Agência 4 Não, os prazos são cumpridos praticamente na totalidade.

O quadro 3 abaixo, relaciona questões ligadas à convergência entre o que o
solicitante demandou e o que as agências podem entregar. Foi citato uma
dificuldade já abordada: quando o pedido se refere a mais de uma área da
agência. Além disso são mencionados tempo de resposta, informações
prestadas no site institucional da agência e ainda pedidos desproporcionais.
Quadro 3:

Qual a dificuldade de atender o que o solicitante pediu?
Agência 1

Convergir o tempo de resposta da Agência com às expectativas do
solicitante, por vezes com urgência motivada em conformidade com a lei.

Agência 2

Muitas das informações solicitadas já estão no site da agência. O site, porém,
não é dos mais amigáveis ou intuitivos, e isso atrapalha a pesquisa.

Agência 3

Nos casos em que o cidadão registra um pedido de forma desproporcional
ou que exigem dados adicionais, para compreensão da manifestação.

Agência 4 Quando o pedido é comum a mais de uma área.

O quadro 4, diferentemente do que esperado, demonstra que não é comum
casos em que se considera que há informações inexistentes nas agências.
As respostas dão conta que o mais observado são pedidos classificados
como genéricos.

Quadro 4:
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Há muitas informações inexistentes?
Muitas são classificadas como pedidos genéricos?
Há, sim, muitas informações classificadas como inexistentes. Quanto aos pedidos
genéricos, são poucos os casos observados na Agência.
Aqui na Agência não são frequentes os casos de informações inexistentes, é mais
comum classificarmos pedidos genéricos. São casos em que o consumidor está
Agência 2 insatisfeito e utiliza o e-SIC para reclamações, muitas vezes já feitas à Ouvidoria
da agente regulado local, acreditando que a agência tem conhecimento prévio
do caso.
Agência 3 Não. A maior parte dos pedidos registrados no sistema e-SIC, são deferidos.
Para maioria das solicitações temos resposta. Temos recebidos poucos pedidos
Agência 4
genéricos.
Agência 1

O quadro abaixo expõe uma característica comum de duas agências e da
ANP, que é o fato de que parte das informações são classificadas à
medidas que são recebidos pedidos para acesso, dado o grande passivo de
documentos a serem classificados.
Quadro 5:

As informações no órgão já estão classificadas?
Como estão sendo utilizadas as possibilidades de "outras hipóteses de
sigilo" como segredo comercial, ou informações que afetem a
concorrência (§2o,art. 5º do Decreto 7724)?
Parte das informações, sobretudo as produzidas ou recebidas após a
implantação da LAI, pois existe um passivo de mais de oito anos de atividades
antes do exercício da LAI que ainda estão em trâmite, com informação produzida
recentemente, cujo sigilo é analisado quando há pedido de acesso.
Consideramos a legislação específica sobre a matéria quanto ao mérito. Quanto
Agência 1
à formalização, por iniciativa da própria Agência, utilizamos os procedimentos
da LAI e seu decreto regulamentador, pois são os únicos normativos que
estabelecem procedimentos de formalização de sigilo. Observo que
questionamos a CGU a respeito há um ano, sem resposta, em que pese o assunto
ter sido reiterado por esta Agência.
Agência 2 As negativas de acesso, em geral, retiram embasamento diretamente de

previsões legais, mas sem ato classificatório.

Agência 3 São classificadas segundo a LAI à medida que surgem às demandas.
Agência 4

No decorrer de 2013 não recebemos solicitações para fornecimento de
informações sigilosas

Os entrevistados, em geral, consideraram suficiente o prazo de seis meses
de transição para implementação da Lei, conforme respostas constantes no
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quadro 6, abaixo.
Quadro 6:

Você considerou suficiente o período de transição de seis meses entre a
edição da Lei e sua efetivação?
Agência 1

Sim, considerando sua implantação na Agência.

Não sei se foi por insuficiência do período de transição, mas faltou melhor
divulgação e treinamento sobre a lei e o sistema – principalmente junto às
Agência 2
lideranças de cada área. Muitos superintendentes mal se lembram que sua área
também é responsável pelo atendimento de solicitações formuladas no e-SIC.
Agência 3

Sim, pois possuímos uma equipe de relacionamento com os usuários e
sistema de tratamento de demandas.

Agência 4 Sim.

Quanto ao contato com solicitantes via email ou telefone, para
esclarecimentos quanto aos pedidos, as respostas às entrevistas, no quadro
7, demonstram não haver padrão de comportamento por parte dos
servidores.
Quadro 7:

Como se dá o relacionamento entre o órgão e o solicitante?
Qual é a incidência do contato com o solicitante fora do sistema eSIC? É comum o contato via telefone com o solicitante, por exemplo?
O relacionamento se dá exclusivamente através do SIC, por e-mail, pelo sistema
e-SIC ou por telefone. De qualquer forma, sempre a solicitação é iniciada e
Agência 1
concluída registrando-se no sistema e-SIC. É comum o contato fora do sistema,
em geral, por telefone.
Algumas áreas costumam entrar em contato por telefone com o solicitante, em
casos específicos; outras apresentam resistência a este expediente. No meu caso
Agência 2 especificamente, prefiro entrar em contato por e-mail – normalmente solicitando
esclarecimentos sobre o pedido, antes de encerrá-lo por incompreensível ou
genérico.
O relacionamento se dá de forma profissional e de qualidade. Sempre

Agência 3 orientamos o cidadão a registrar o seu pedido formalmente no sistema e-SIC ou

por meio dos formulários disponíveis em nosso portal.
Agência 4 Às vezes é necessário a confirmação de algum dado ou esclarecimento, nesses

casos, contatamos o solicitante por email ou por telefone.

O fato de não haver no sistema e-SIC a possibilidade de se poder prestar
esclarecimentos, levando o solicitante a entrar com recurso, acaba por gerar o
problema de recursos impróprios como demonstrado pelas respostas
sumarizadas no quadro 8.

Quadro 8:
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Qual a incidência de recursos impróprios (aquele tipo que o solicitante
apenas quer uma complementação ou um diálogo com o órgão mas só
tem a opção de recurso)?
Agência 1 É raro, considerando o número total de solicitações, mas se considerarmos o

número total de recursos, diria que é em torno de 25%.
É grande. Tanto que o percentual de recursos classificados como “deferido” é da
ordem de 70%. Isso não ocorre porque o atendimento inicial foi falho, mas sim
porque o solicitante, na intenção de complementar sua solicitação – e às vezes
até fazer pedido novo –, interpõe recurso. Portanto, esse percentual não reflete a
realidade da qualidade do nosso atendimento. Acredito, particularmente, que
nesse caso o melhor seria indeferir o recurso e orientar o solicitante a abrir novo
Agência 2
protocolo. Não que a intenção seja “engordar” nossos números para mostrar
trabalho, até porque a finalidade do sistema é a efetividade no fornecimento da
informação solicitada. Mas não se pode assumir o atendimento daquilo que
muitas vezes é uma nova solicitação dentro do prazo exíguo que é o de recurso.
Fora o já mencionado prejuízo a causado às estatísticas. Estamos discutindo o
tema internamente.
Agência 3

Nesse caso, negamos o recurso e explicamos que trata-se de um novo
pedido de informação.

O maior problema é que eles confundem... registram reclamação no sistema de
acesso a informação. Eles não entendem que a Agência tem os canais próprios
Agência 4
para reclamação. Grande parte deles entram com recurso de 1ª e segunda
Instância, 2ª Instância e recorrem a CGU.

O quadro a seguir, mostra uma divisão entre os procedimentos quanto ao
tratamento de pedidos de solicitantes que possam ser interpretados como
de maior potencial de risco à imagem da agência.
Quadro 9:

Há algum procedimento especial para solicitações com maior grau de
risco de imagem, como feitos por jornalistas, por exemplo?
Há total isonomia na tratativa das solicitações, independente de quem seja
Agência 1
o solicitante.
Sim. Depois do caso de uma nota técnica fornecida pela LAI ter virado notícia
nacional, a Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais da
Agência 2 Agência passou a acompanhar os pedidos feitos por jornalistas, orientando a
forma como a resposta é dada. Principalmente em períodos após alguma crise
no setor.
Agência 3

Essas manifestações são encaminhadas a Assessoria de Imprensa, para
que seja avaliada a possível disponibilização das informações.

Agência 4 Não, nenhum tratamento especial.

A possibilidade de que se possa fazer pedidos anônimos pela LAI foi
apoiada por todos os entrevistados, conforme respostas do quadro 10.
Quadro 10:
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Você seria favorável a uma possibilidade de se poder fazer solicitações
anônimas?
Não, pois não há garantias do exercício de direito de um cidadão no
anonimato, impossibilitando medidas administrativas e judiciais em caso
de descumprimento da LAI pelo Poder Público. Ainda, através da
identificação do solicitante, a Administração poderá registrar que
Agência 1
cumpriu com seu dever. Ademais, isso também impossibilitará o acesso
restrito, no caso de informações sigilosas, onde a identificação do
solicitante é imperativa para um eventual acesso condicionado ao
legitimamente interessado pelo assunto.
Solicitação de informações públicas não é expressão de opinião, crítica, denúncia
ou imputação moral de qualquer ordem; nem mesmo é manifestação social
(senão de cidadania). Para tais atos, sim, entendo que seria aplicável a vedação
Agência 2
ao anonimato previsto na CF/88. Mas não para solicitação de informações
PÚBLICAS. Por isso, a princípio, sou favorável a possibilidade de se fazer
solicitações anônimas.

Sim. A LAI tem como principal objetivo efetivar uma mudança cultural na
administração publica, mostrar a sociedade que todos tem o direito de
Agência 3
obter informações públicas, independentemente do grau de instrução ou
de identificação.
Agência 4 Sou favorável sim.

O quadro 11, 12 e 13 resumem a discrição do desenho institucional da
tramitação dos pedidos de informação, controle de prazos, tratamento dos
recursos e organização dos recursos humanos.:

Quadro 11:

Como se dá o trâmite / arranjo organizacional para o atendimento às
solicitações?
O trâmite inicia-se pelo SIC, sendo encaminhado para as respectivas
autoridades subordinadas ou vinculadas diretamente com o Colegiado
(ex: Superintendentes, Procurador-Geral, Secretário-Geral etc.) que, por
Agência 1 sua vez, responde ou encaminha para servidor ou outro setor subordinado
que detenha a competência sobre a informação. Após, retorna-se àquelas
autoridades para concordarem com a informação disponibilizada que, por
sua vez, é tramitada ao SIC para resposta.
O Protocolo-Geral, que pertence à Secretaria-Geral, recebe as solicitações, as tria
e registra nas planilhas de acompanhamento, e distribui, por e-mail, para as
Agência 2 áreas responsáveis por seu atendimento. Quanto faltarem cinco dias para
vencimento do prazo, encaminhamos novo e-mail lembrando da data de
encerramento.
Agência 3

A Agência adaptou seu sistema interno para abarcar as solicitações via
SIC. Assim, todo o trâmite é feito por meio desse sistema interno.

Agência 4 Não respondeu à pergunta.
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Quadro 12:

Como se controla prazos e são encaminhados os recursos?
Agência 1

Os prazos são controlados diariamente pelo sistema e-SIC, onde o SIC
encaminha e-mails às autoridades relacionadas à pergunta anterior
avisando da proximidade de expiração do prazo, quando for o caso.

Agência 2

O protocolo controla os prazos e encaminha os recursos também por e-mail, com
cópia para os superintendentes e assessores.

Agência 3

O encaminhamento é feito por meio do correio eletrônico interno, sendo
que, os recursos de 1ª instância são encaminhados ao superintendente da
área e os de 2ª instância ao gabinete da presidência.

As solicitações do e-Sic são registradas em sistema próprio disponibilizado a
todas as áreas e os servidores possuem acesso. As respostas são inseridas no
Agência 4 e-SIC. Por meio desse sistema é possível saber exatamente a área responsável
pela demanda. Os prazos são controlados por um servidor diariamente, se
necessário for as áreas são acionadas.

Quadro 13:

Os respondentes no e-SIC são centralizados em uma equipe ou
dispersos pelas diferentes áreas?
Agência 1

Centralizados numa equipe, no caso da Agência, na Coordenadoria de
Gestão de Documentos.

Cada área tem pelo menos dois respondentes. Já aconteceu de ambos estarem
fora da agência por férias, viagem a serviço ou qualquer outro motivo e as
Agência 2
solicitações vencerem sem atendimento, mas atualmente as áreas estão mais
atentas.
Agência 3

A equipe do Acesso à informação centraliza e é treinada e capacitada a
atender às demandas pertinentes à LAI.

Agência 4 São dispersos por todas as áreas da Agência.
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5. Considerações Finais
A presente dissertação teve o objetivo de analisar o primeiro ano e meio de
efetiva execução da Lei de Acesso à Informação (LAI) nas Agências Reguladoras
Federais e na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em
particular, sublinhando o enfoque quantitativo e, especialmente, os aspectos qualitativos
a que as Agências se defrontaram no período.
Nesse sentido, a importância do estudo reside na contraposição entre as
intenções ambiciosas do diploma legal, isto é, a dimensão de jure da transparência no
Brasil com a edição da Lei 12.527/12, e sua aplicação prática, de facto, na realidade das
repartições, consoante o depoimento dos entrevistados das outras Agências e do próprio
autor, servidor da ANP e assessor técnico da Agência para assuntos relativos a Lei de
Acesso.
Além disso, o presente trabalho pretendeu constituir-se numa primeira análise
aprofundada sobre o funcionamento da Lei em um grupo de instituições congêneres, as
Agências Reguladoras Federais.
Desse modo, a dissertação se insere adequadamente nos propósitos do Mestrado
Profissional em Administração Pública, uma vez que, se utilizando do arcabouço teórico
ministrado durante o curso, buscou diagnosticar elementos cujo conhecimento tem o
potencial de aprimorar processos na gestão de órgãos e entidades públicas brasileiras,
em particular, no que se refere ao exercício da accountability ensejado pelo acesso, por
meio da LAI, a dados e documentos sob a guarda dos órgãos públicos (Calland e
Bentley, 2013)
O trabalho expôs, na seção I, o ciclo típico de uma solicitação de acesso na
Agência Nacional do Petróleo, chamando a atenção para especificidades próprias do
funcionamento da Agência Reguladora, o que engendra circunstâncias particulares com
as quais os servidores devem lidar. O trâmite interno traz informações acerca de
processos que podem ser aprimorados a fim de dar maior efetividade ao acesso à
informação pública, além de salientar incompatibilidades entre o que a Lei prescreve e o
funcionamento efetivo da ANP, como, por exemplo, quanto ao descompasso entre o
prazo para apreciação de recursos em 2ª instância, pela Diretoria Colegiada, autoridade
máxima da Agência, e o cronograma da agenda de reuniões ordinárias.
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Na seção II, foi apresentado, além das providências tomadas em termos de
transparência ativa, uma série de dados relativos de solicitações feitas à ANP entre maio
de 2012 – início das atividades do Serviço de Informações ao Cidadão – a outubro de
2013, constituindo um universo de quase 800 solicitações. Essa análise dividiu os casos
segundo efeitos dos pedidos de informação na agência: concedidos; negados por se
tratarem de informações sob sigilo, por conterem dados pessoais, por serem
incompreensíveis, desproporcionais ou desarrazoados.
Foram analisados minuciosamente os fatores que colaboraram para explicar o
grau de pedidos negados, tais como: falta de especificação adequada do pedido,
ausência de conhecimento por parte do solicitante a respeito do que efetivamente é
informação pública e falta de entendimento a respeito das atribuições da ANP. Também
foi apontada a possibilidade de erros por parte da administração, principalmente
revelada pelo número de alegações quanto à incompatibilidade entre o que foi
perguntado e o que foi respondido pela Agência.
Na seção II também foram analisados os recursos impetrados contra decisões da
Agência, junto à própria ou à Controladoria-Geral da União. Nesse ponto, o estudo
mostrou um alto grau de reformas pela Diretoria Colegiada de decisões que foram
tomadas pelas instâncias inferiores o que sugeriu um forte alinhamento entre o
entendimento da direção da Agência em termos de transparência e o previsto pela LAI.
Conforme exposto no texto, esse sinal vindo da direção é fundamental para forjar uma
cultura do acesso em meio aos servidores, uma vez que, à medida que são reformadas as
decisões pela direção, com o tempo os níveis subordinados tenderiam à proceder com o
pedido no sentido de concedê-lo, evitando assim, o custo burocrático de retorno de
solicitações por recursos, além de assimilar diretrizes vindas “de cima” comuns a
quaisquer corporações (Michener, 2011).
Foram apresentados também os dados relativos a todas as Agências Reguladoras
Federais, obtidos por meio de consulta via e-SIC contendo questionário de 16 perguntas
cujas respostas serviram de base para a comparação com a ANP. A própria forma de se
obter os dados serviu de subsídio para algumas implicações observadas no estudo, como
a heterogeneidade na forma e no tempo em que os pedidos foram recebidos.
Os dados revelaram diferenças importantes nas Agências, como, por exemplo,
no número de solicitações negadas por sigilo. Enquanto a Agência Nacional de Águas
não registrou uma negativa sequer sob essa alegação, a ANTAQ, a ANTT e a ANCINE
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registraram cerca de metade das negativas com classificação de sigilo. Outra grande
diferença que chamou a atenção a partir da análise dos dados foi a respeito do número
de negativas de pedidos considerados desproporcionais ou desarrazoados, que não
registraram ocorrências na ANA, ANATEL, ANTT e ANCINE, enquanto na ANAC
representou 41 por cento das negativas.
Como ressaltado na seção, essas diferenças podem sugerir problemas conceituais
importantes quanto às alegações de negativas, o que justificaria maior investimento em
treinamento aos servidores no sentido de dar uniformidade no entendimento de quando
e porquê determinadas solicitações devem ser negadas.
A seção III aproxima a análise para a prática do funcionamento da LAI na ANP,
sob o ponto de vista privilegiado de observador participante do autor, detalhando
procedimentos específicos para o atendimento das solicitações. Como em relação ao
tempo despendido para as atividades de providenciar acesso à informação aos
solicitantes, que concorre com outras atividades desenvolvidas pelos servidores,
igualmente prioritárias e também sujeitas à prazos e cobranças por parte da gestão da
Agência.
Além disso, foi possível perceber que o processo é permeado pela
discricionariedade do servidor em vários níveis, importante para que sejam adaptados os
modos de fazer, mas que ao mesmo tempo, trazem consigo desafios importantes de
gestão, como a aversão à culpa do servidor, levando muitas vezes à tomada de decisões
conservadoras e nem sempre pró-transparência. Assim como decisões relativas à
classificação dos documentos, quando se lida, muitas vezes, com um equilíbrio sutil
entre a transparência e o devido incentivo aos agentes regulados de prestar informações
úteis e fidedignas acerca de suas atividades em prol da melhoria da atividade regulatória
da Agência.
Foram elencados também problemas relativos às ferramentas de tecnologia da
informação e da comunicação que exercem um papel fundamental na gestão de
informações no interior da ANP, assim como, podem possibilitar aprimoramentos
importantes na questão da transparência ativa, isto é, permitindo ao público interessado
a busca de informações de forma prática e imediata por meio dos sites institucionais dos
órgãos e entidades públicas.
Por fim, foram ilustrados casos de sucesso na prática da transparência na
Agência a partir de experiências vividas pela ANP ao lidar com os pedidos de
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informação mais complexos e cuja divulgação era evidentemente importante em termos
de se manter claros para o cidadão aspectos de interesse das atividades regulatórias da
Agência e que a diretoria e demais gestores entenderam que deviam manter-se sob a
possibilidade de controle social.
A seção seguinte buscou trazer informações qualitativas comparáveis aos
observados na ANP com o objetivo de fornecer uma base comparativa em torno da
extrapolação para as Agências Reguladoras Federais em geral. Os dados da realidade
para as outras Agências foram apresentados por meio de tabelas que traziam as repostas
de quatro Agências reproduzindo entrevistas feitas pelo autor com os servidores
responsáveis pelos Serviços de Atendimento ao Cidadão das Agências representadas,
sem, no entanto, se revelarem seus nomes ou dos órgãos a que pertenciam a fim de
manter-se o quanto possível a franqueza nas respostas afastando declarações meramente
protocolares.
As respostas indicaram que há muitas similaridades nos problemas pelas
Agências, principalmente quanto à classificação de sigilo das informações. Houve
relatos de práticas já descritas para o caso da ANP quando documentos são classificados
à medida que há pedidos por eles, mesmo havendo determinação legal para a
classificação das informações sob posse dos órgãos públicos. Quanto a dificuldades na
obtenção das respostas junto às áreas responsáveis, foram relatadas dificuldades em
lidar com solicitações que envolvem mais de uma área, assim como no caso da ANP.
Desse modo, houve reflexo em termos de problemas com prazos. Observou-se que a
sobrecarga de trabalho dos servidores que acumulam atribuições rotineiras com as
solicitações advinda da LAI, pode prejudicar tanto o cumprimento de prazos como a
própria disposição em tratar solicitações de forma apropriada.
Um problema comum a pelo menos três das Agências entrevistadas (como
também na ANP) foi a incapacidade do sistema e-SIC em estabelecer um diálogo entre
o órgão e os solicitantes para além da possibilidade da impetração de recursos. Assim,
muitos dos recursos são meras considerações ou endereçamento de outras questões, que,
embora possam não ser conhecidos, podem prejudicar especificações dos pedidos
originais. Para dirimir esses problemas, ficou patente que, diferentemente do que ocorre
na ANP, as agências entrevistadas acabaram por estabelecer contato com os solicitantes
por outro meio que não o e-SIC, prejudicando o registro adequado desse
relacionamento.
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Outro dado que chamou a atenção foi a declaração de duas Agências acerca da
isonomia de tratamento mesmo para solicitações com maior grau de risco de imagem,
como as feitas por jornalistas, por exemplo. Não é a experiência observada
internacionalmente (Roberts, 2005) nem em outras duas Agências, assim como na ANP,
onde solicitações feitas por políticos e jornalistas recebem atenção especial, que se
traduz no envolvimento de outros atores na administração, como superintendentes,
assessoria de imprensa e, eventualmente, diretores. Nesses casos, busca-se atender à
solicitação de maneira a não dar ensejo a repercussões negativas nos veículos da
imprensa.
A eventual mudança na Lei, com a possibilidade de veiculação de pedidos
anônimos foi amplamente apoiada por quase todos os entrevistados (com exceção de
apenas um deles). O que surpreende, pois a identificação do solicitante, além de permitir
e eventual contato, possibilita uma análise de risco à imagem (para o caso de jornalistas
e políticos), o que torna a discricionariedade de se tomar determinadas decisões pró e
contra o acesso mais confortável para a administração. Assim como nos outros casos, é
importante ressalvar que as respostas às entrevistas representam a visão de servidores
que trabalham diretamente com a LAI e que, em nenhum dos casos, detinha posição
hierárquica de gestão.
A partir da pergunta formulada na introdução da dissertação, qual seja, “Quais
foram as implicações práticas da adoção da Lei de Acesso à Informação nas Agências
Reguladoras Federais e, em particular, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis?”, é possível verificar que coube às Agências promover adaptações
importantes em um curto espaço de tempo em função dos novos desafios impostos pela
Lei de Acesso à Informação.
Em termos de mudanças de desenhos institucionais, se observou que houve a
criação de um corpo de servidores a quem são atribuídas as demandas recebidas pela
LAI, através da criação do Serviço de Informações ao Cidadão. Foi necessário também
promover, ainda que de forma incipiente, alguma classificação das informações, mesmo
que sob demanda (dos pedidos de acesso), o que iniciou um procedimento já previsto
em Lei que é a da formalização de dados e documentos sujeitos à sigilo, definindo-se os
prazos para extinção desse sigilo, além das autoridades incumbidas para classificação.
Outra implicação importante foi se observar que a suspeita de efeito cascata de
decisões de dirigentes se reflete na prática da análise de determinados pedidos que, no
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caso da ANP, é fator importante na medida em que sinaliza para os servidores intenções
pró-transparência.
Em que pese as observações elencadas no presente trabalho, desafios
importantes estão presentes no diagnóstico realizado. Assim, como produto dessas
análises, seguem abaixo as principais recomendações para o aprimoramento da
promoção da transparência objeto da Lei 12.527/12:
1. Campanha educativa para capacitar solicitantes a formular pedidos bem
especificados a fim de minorar negativas por alegações de solicitações
genéricas, incompreensíveis, desproporcionais, desarrazoadas e que
demandem trabalhos adicionais de análise.
2. Criação de um formulário no e-SIC sugerindo aos solicitantes,
fornecerem detalhes básicos acerca de seus pedidos, visando facilitar a
identificação do problema por parte da administração.
3. Criação de funcionalidade no e-SIC para trâmites internos nos órgãos a
fim de registrar e otimizar os fluxos completos dos pedidos.
4. Descrição sucinta no sistema e-SIC sobre o órgão escolhido com
informações básicas de atribuições para o endereçamento do pedido
para

minimizar

negativas

de

informações

inexistentes

e

de

reencaminhamento para outros órgãos.
5. Tornar claro ao solicitante que a LAI não foi concebida para receber
reclamações ou denúncias, informando ao solicitante a forma adequada
para esse tipo de manifestação, de modo a reduzir o número de
solicitações que não se referem a pedidos de informação.
6. Disponibilização de um fórum de diálogo no sistema e-SIC entre o
solicitante e o órgão de maneira que eventuais dúvidas de parte a parte
pudessem sem sanadas, reduzindo o número de recursos impróprios.
7. Aumento de prazos para apreciação de recursos, principalmente os de 2ª
instância de modo a ser mais factível a correta análise da questão e que
permitisse tempestividade para decisões de colegiado das Agências
reguladoras.
8. Incentivo à política permanente de classificação de informações e gestão
documental. Uma vez que a correção do passivo documental tem-se
mostrado irrealizável na prática, que se torne atividade obrigatória para
todo o dado produzido a partir de determinado marco temporal.
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9. Obrigatoriedade de produção de versões públicas para todos os
documentos produzidos no âmbito da administração pública brasileira, a
partir de determinado marco temporal.
10. Reforma do Estatuto do Servidor (Lei 8.112/90) a fim de flexibilizar a
obrigatoriedade do servidor em guardar sigilo acerca dos assuntos da
repartição.
11. Tornar punições mais graduais aos servidores que de boa-fé fornecerem
informações consideradas sigilosas a posteriori a fim de reduzir o
problema de blame-avoidance.
12. Investimento maior na capacitação de servidores para o correto
tratamento dos pedidos, com o objetivo de minimizar a heterogeneidade
entre diferentes abordagens entre os órgãos.
13. Incentivo à política de recursos humanos dirigida a tornar exclusiva a
atribuição de determinados servidores cujo trabalho esteja intimamente
vinculado à LAI.
14. Criação de ente especializado na administração pública brasileira para
cuidar das questões relacionadas ao direito à informação33.

A dissertação, portanto, além de examinar a performance da LAI nas Agências
Reguladoras brasileiras, ressaltando a diferença entre a força da transparência de
jure e de facto, elencou algumas recomendações para que esse diferença se
estreite. Após dois anos de operação, as evidências indicaram que a aderência a
Lei ainda é incipiente e carece de melhorias. No entanto, a LAI ainda é recente
no arcabouço institucional brasileiro. Tampouco são maduros os órgãos
reguladores brasileiros e sua experiência no trato das solicitações de acesso
podem sugerir aprimoramentos relevantes para o conjunto da administração
pública. Portanto, é cedo para qualquer afirmação peremptória acerca do sucesso
ou fracasso da Lei 12.527/11, mas, também é certo que o quanto antes se
moldem processos e diretrizes na prática das repartições, mais bem sucedido
será o objetivo de torná-las mais transparentes.

33

Nos moldes do Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) mexicano ou do Consejo para la
Transparencia chileno, por exemplo.
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