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D A S  
O R G A N I Z A Ç Õ E S
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O Centro Popular de Direitos Humanos é uma Organização Não 
Governamental que  existe há 9 anos, atuando junto a comunidades, 
grupos e movimentos sociais, através da assessoria jurídica popular e 
da mobilização comunitária na defesa da Liberdade de Expressão e do 
Direito à Cidade.

Para saber mais sobre projetos e iniciativas do CPDH acesse: 

https://www.cpdh.org.br/

Já o Centro de Cultura Luiz Freire, existe desde 1972 a partir de um 
grupo que buscava a redemocratização do país através de atividades 
culturais e projetos de desenvolvimento comunitário. É também uma 
Organização Não Governamental de Direitos Humanos, que atua no 
fortalecimento de sujeitos das periferias urbanas e das Comunidades 
Tradicionais.

Para saber mais sobre projetos e iniciativas do CCLF acesse:  

http://cclf.org.br/
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M A N U A L
APRESENTAÇÃO

  ADPF 1291

O direito à informação é considerado um direito humano fundamental 
e é requisito básico para a legitimidade dos governos democráticos. A 
Lei de Acesso à Informação (LAI), sancionada no ano de 2011, 
constitui um marco para a democratização da informação pública no 
Brasil. 

Todavia, entendemos que um grande desafio para a implementação 
da LAI é a falta de acesso da população a ela. Pensando nisso, no  
ano de 2015, em parceria com o Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF), 
lançamos o "Manual prático (muito prático mesmo) da Lei de Acesso à 
Informação", com o intuito de contribuir para a democratização do seu 
acesso.

Antes do advento da Lei de Acesso à informação, o país vivia a 
"cultura do sigilo" no qual o Estado era detentor absoluto das 
informações dos governos, órgãos e entidades. 

A LAI facilitou a ampliação do acesso às informações, possibilitando à 
cidadã e ao cidadão comuns a participação e controle nos atos e 
ações governamentais. Assim, o Estado foi deixando de ser o detentor 
das informações por ele produzidas ou custodiadas, iniciando-se  a  
"cultura da transparência" no país.

A cultura da transparência vem tomando corpo na sociedade brasileira 
à medida que as pessoas vão tomando conhecimento de suas 
possibilidades de acesso às informações, que antes eram privadas. 
Essa cultura vem crescendo, ainda que tenhamos eleito o Presidente 
Bolsonaro. É sabido que seu governo é marcado por uma onda de 
retrocessos e, obviamente,, por óbvio, essa área não ficaria de fora. 
Os sigilos nos Cartões Corporativo e de Vacinação são exemplos 
disso. O sigilo no Cartão Corporativo, além de imoral, é também 
inconstitucional, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal 
(STF) assim o declarou . Não nos causa surpresa que o Governo 
Bolsonaro não tenha compromisso com a transparência e nem 
obedeça a decisão do Supremo, pois age de acordo com o governo 
ditatorial que é.

1

PRÁTICO (MUITO PRÁTICO MESMO) 
DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

O Centro Popular de Direitos Humanos tem como um dos eixos de 
atuação a Defesa da Liberdade de Expressão. Dentro deste eixo, a 
Instituição tem como um dos pilares a promoção do acesso à 
informação.
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Recife, agosto de 2021

Por isso, precisamos enfrentar a cultura do sigilo que esse governo 
quer perpetuar, contribuindo ainda mais para a democratização das 
informações. Será com a circulação das informações que a sociedade 
poderá promover as mudanças necessárias e retomar o caminho dos 
avanços democráticos. 

Em novembro deste ano, a  LAI completa 10 anos de publicação. Ela 
é a base para a democratização das informações, por isso tão 
necessária de ser difundida nesse período de retrocessos. Desse 
modo, entendemos necessária a reedição do nosso Manual.

Compreendemos que a Lei de Acesso à Informação precisa de 
aperfeiçoamentos para seu melhor cumprimento, mas também 
reconhecemos que ela é uma imprescindível arma para vencermos os 
tempos  tenebrosos que estamos vivendo, de ameaça à democracia.

A LAI é o mais importante mecanismo de controle social. Ela é 
responsável pela mudança da sociedade, melhorando a sua 
participação na gestão pública ao contribuir para a circulação de 
informações à população, sendo um importante instrumento de uso 
por parte de jornalistas e organizações da sociedade civil. 

Por fim, a Lei de Acesso à Informação significou um importante passo 
para a consolidação democrática do Brasil e para o sucesso das 
ações de prevenção da corrupção no país. 

Por sua importância, desejamos que esse Manual alcance um grande 
número  de pessoas, para que cada vez mais possamos ter cidadãs e 
cidadãos empoderados de informações, afinal, informação é poder! 

BOA LEITURA!
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  PONTOS QUE 
ENTENDEMOS NECESSÁRIOS 
AO APERFEIÇOAMENTO DA LAI:

 Como primeiro ponto, observamos a necessidade de acabar com a 
identificação do requerente para fazer um Pedido de Informação, constante no 
artigo 10 . É que a identificação cria um viés na hora de responder que viola o 
princípio da impessoalidade na administração pública, sendo assim,  danoso 
ao acesso à informação legal. O ideal é que houvesse a opção de fazer 
Pedidos de Informação também de forma anônima.

    Por fim, há também a necessidade de aperfeiçoamento da lei, no que tange 
à participação popular, já que são muito difíceis de encontrá-las, deixando as 
pessoas sem saber o que aconteceu depois da participação delas em debates.

  Outro ponto que merece aperfeiçoamento, é a falta de uniformidade na 
prestação das informações pelos diferentes estados e municípios, Judiciário e 
outros órgãos públicos,que acaba por favorecer a "cultura do sigilo". É que 
essa heterogeneidade da aplicação da Lei faz com que alguns órgãos, 
municípios, estados, dificultem encontrar algumas informações. Na área de 
segurança pública, podemos citar como exemplo, o desafio de saber o que é 
informação pública e o que é informação sigilosa, que foi exatamente o 
dispositivo utilizado pelo Presidente da República ao decretar o sigilo do 
Cartão Corporativo. Assim, a uniformização na prestação das informações 
seria mais interessante. 

2

2

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido 
de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos 
no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo 
o pedido conter a identificação do requerente e a 
especificação da informação requerida.
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O

?
QUE

Eu votei nele 
na última eleição...

...E ele 
se elegeu!

Fulaninho 
Vereador?

Só que demorou 
quatro anos para 
eu encontrar com

ele de novo. 

E isso aconteceu 
"justamente " 
na campanha 

eleitoral seguinte.

Vereador Fulaninho,
quero fazer uma pergunta:
Por que o posto de saúde 

prometido pro bairro 
não foi construído?
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- Minha irmã, a gente vai construir! 
Só tá dependendo do dinheiro 

do Governo Federal sair. 
E lá em Brasília tudo demora...  

Eu tô aqui para garantir novamente o 
meu compromisso com a senhora. 

Se for reeleito, vou continuar 
lutando pela obra.

Hum.. Parece sincero. 
Afinal de contas, 

essas coisas de dinheiro 
devem ser complicadas mesmo...

Mas também pode ser 
que o candidato esteja 

jogando conversa 
pra conseguir o meu voto.

E justificar a promessa 
que fez na última eleição. 

E não cumpriu . 
A dúvida é grande.
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Para levar meus netos 
ao posto de saúde, 

que fica em outro bairro, 
eu tenho que me 
deslocar demais.

Sempre que um deles 
se adoenta, tenho que 

rodar pela cidade...

...carregando menino doente 
no colo, à pé e de ônibus.

Pois tá...
Agora 

eu quero 
saber o que 
aconteceu.

Decidi 
que meu voto 
vai depender 

disso.
Eu vou atrás da verdade 
sobre o posto de saúde 
e sobre esse dinheiro 

que terá que vir não-sei-da-onde.
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Afinal, as informações de que 
eu preciso são PÚBLICAS

e o Estado tem a 
obrigação de disponibilizá-las 

a toda a população.

EU TENHO 
ESSE DIREITO!

Agora, o que eu 
tô precisando é conhecer 

a Lei de Acesso à informação,  

a LAI.
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  O QUE É LAI?

  QUAL O OBJETIVO DA LAI?

3

3

 LAI é a sigla de Lei de Acesso à informação. A LAI é uma Lei 
Federal (Lei Nº 12.527/2011) que diz as regras que os órgão públicos 
devem seguir a respeito das informações públicas e como torná-las 
acessíveis a toda a população, afinal, o acesso à informação é um 
direito fundamental, garantido pela nossa Constituição.

 O principal objetivo da LAI é que a informação pública possa 
se tornar um instrumento de amplo conhecimento e utilização pela 
sociedade, promovendo uma cultura de transparência entre a 
população e o Estado. 

Art 5 -Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no Pafs a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos tern direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade , 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado ;

 (...)

Art 37 • A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados , do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade , 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte :

 (...)

§ 3° -  A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 

indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços asseguradas a manutenção de serviços 

de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 

serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5°, Xe XXXIII;

Ill - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego 

ou função na administração pública.

Art . 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem :

I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III- as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos , documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico -culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, arqueológico, paleontológico,ecológico e científico.

§ 2° - Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental 

e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem .
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4

- As autarquias (como o INSS ou o 
INCRA), fundações públicas (como 
FUNASE ou o IBGE), empresas públicas 
(como Caixa Econômica Federal);

- Sociedades de economia mista (como a 
maior parte das empresas estaduais que 
fornecem água e esgoto) e entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo 
Estado;

- As entidades privadas sem fins lucrativos 
que recebam recursos públicos também 
devem divulgar informações sobre 
recursos e sua destinação.

QUEM DEVE SE 
SUBMETER A LAI? 

4

Esse objetivo faz com que a nossa 
democracia tenha mais qualidade 
ao possibilitar que a população 
possa acompanhar o que é feito por 
quem elegeu e por quem trabalha 
nos serviços públicos.

- O poder Executivo: Prefeituras, 
Governos Estaduais, Presidência da 
República e todos os órgãos a eles 
vinculados;

- O poder Legislativo: as câmaras 
Municipais e suas vereadoras e 
vereadores, as Assembleias Legislativas e 
suas deputadas e deputados, senadoras e 
senadores;

- Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
(Fóruns e Tribunais de Justiça), os 
Ministérios Públicos Estaduais e Federal;

A LAI  não determina apenas o que,  onde,  como e em quanto tempo os órgãos públ icos 
i rão responder aos pedidos de in formação fe i tos pela população.  Ela também 
regulamenta a d ivu lgação de in formações que os governos prec isam fazer  por  s i  
mesmos,  sem que n inguém prec ise sol ic i tá- las.  Diz ,  por  exemplo,  que é obr igatór io  que 
mui tas co isas este jam disponíveis  na Internet  de forma objet iva,  c lara e numa l inguagem 
que todo mundo possa entender  .

O principal objetivo da LAI é que 
a informação pública possa se 
tornar um instrumento de amplo 
conhecimento e utilização pela 

sociedade, 

promovendo uma 
cultura de 
transparência entre a 
população e o 
Estado .

   Lei 12527/2011 - Art. 1º (...) 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Art. 2º - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 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, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
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PARA QUÊ EU 
UTILIZO A LAI?

Muito pelo contrário. Democracia não é só eleição. Longe disso.

Numa democracia, o povo tem o dever de acompanhar o que é 
feito por quem elegeu e por quem trabalha nos serviços públicos .
E tem todo o direito de ter acesso a informação de que precisa.

A democracia não acontece só a cada dois 
anos, naqueles poucos minutos em que 
você se coloca na frente da urna eletrônica 
para escolher seus candidatos e candidatas.

Há um mundo de motivos para 
usar a LAI. E diversas possibilidades 
de empregá-la, tanto para interesses 
próprios quanto coletivos. Seguem 
alguns exemplos:

● Saber informação sobre Emendas 
parlamentares: recursos destinados aos 
parlamentares (deputados federais, estaduais, 
senadores e vereadores) para investirem em 
suas zonas eleitorais

● Saber  informação sobre Licitações: 
informações sobre processos licitatórios

● Saber  informação sobre Orçamento: 
planejamento do governo municipal, estadual ou 
federal  quanto às expectativas de receitas e 
limites de gastos

● Saber informação sobre Receitas e Despesas 
púbicas: estimativas de arrecadação e valores 
de fato arrecadados e despesas pelos governos..

● Saber informação sobre Recursos transferidos: 
valores transferidos pela União para estados, 
municípios, organizações sem fins lucrativos e 
outros.

● Saber  informação sobre Gastos por cartões 
corporativos: gastos com despesas de pequeno 
vulto que exijam pronto pagamento, com o cartão 
do governo.

● Saber  informação sobre áreas de atuação do 
governo: informações sobre despesas e 
transferências para cada área de atuação do 
governo

● Saber informação sobre Benefícios ao 
cidadão: recursos destinados a programas como 
Bolsa Família, Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil e outros

● Saber informação sobre Servidores públicos: 
dados sobre a ocupação de cargos e funções 
comissionadas 

● Saber informação sobre Viagens a serviço 
realizadas: informações sobre despesas em 
viagens de funcionários públicos a serviço

● Saber informação sobre Imóveis funcionais: 
imóveis administrados pela presidência e alguns 
ministérios

● Saber informação sobre  Contratos: dados 
sobre os contratos dos poderes  executivos e os 
processos que os originaram

● Saber informação sobre Convênio e outros 
acordos: informações sobre convênios e outros 
instrumentos de repasse de verbas celebrados 
entre os governos  
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PROCURAR OU 
PEDIR INFORMAÇÕES?

A Sociedade pode e deve saber o que está sendo 
feito pelo Estado. É como se as decisões e os gastos 
com o dinheiro público tivessem que ser feitos diante 
de uma vitrine e tivéssemos como acompanhar tudo, 
observando através de um vidro.

Não é à toa que chamam isso de TRANSPARÊNCIA, 
um princípio que deve ser seguido por todo o serviço 
público.

É um dever do Estado publicizar seus atos.

Se a informação é pública, não pode ser escondida. 
Até porque - como diz o ditado - quem não deve, não 
teme. Certo?

E estamos todos querendo saber se o interesse 
público está mesmo sendo garantido.

Isso é bom para o Estado, mesmo que, em algumas 
vezes, não agrade o governo do momento.

Numa democracia de verdade, todo mundo sai 
ganhando com isso.

Se você pensar bem, 
isso é um poder que 
conquistamos com a LAI, 
afinal, informação 
é um grande poder.
E como vamos saber 
sobre essas informações?
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PROCURANDO 
INFORMAÇÕES (OU: COMO 
USAR A TRANSPARÊNCIA 
ATIVA)

Como já dissemos, a LAI determina que certas informações 
devem ser publicizadas pelo Estado sem que ninguém tenha 
que perguntar nada. Os órgãos públicos devem 
disponibilizá-las por iniciativa própria, em locais de fácil 
acesso, publicando em jornais de grande circulação, no 
próprio Diário Oficial ou em sites na Internet. 

Se não o fazem, podem e devem ser cobrados para que o 
façam.

É isso o que se chama de
transparência ativa.
De acordo com a LAI, apenas municípios com população 
inferior a 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação 
espontânea pela Internet . Mas, se você se deparar com um 
caso como esse, também não há motivos para que se 
conforme. Não ter obrigação de fazer não significa que não 
possa ser feito. Hoje em dia, muita gente tem acesso à 
Internet e não é tão caro arranjar soluções para que se 
divulgue tais informações através dela. Vale sempre lembrar 
que há modos de municípios solicitarem ajuda financeira ou 
com serviços ao Governo Federal para a realização de 
projetos assim. A própria Controladoria Geral da União 
(CGU) tem o programa Brasil Transparente , voltado 
exatamente a dar esse tipo de apoio.

art. 8º da  Lei 12.527/2011

§ 4º do art.8º da Lei 12.527/2011

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/
brasil-transparente/o-programa

5

6

7

7

5

6
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§ 1º do art.8º da Lei 12.527/20118

DEVEM ESTAR NA 
TRANSPARÊNCIA ATIVA :

I - registro das competências e estrutura 
organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao 
público;

II - registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos 
celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras de órgãos e 
entidades; e

VI - respostas às perguntas mais frequentes da 
sociedade.

8
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O Governo Federal, Estados e muitos 
Municípios têm sites que chamam de Portal da 
Transparência.
Neles, são publicadas as prestações de contas, com ganhos (ou 
recursos) e despesas (ou gastos) feitos ou adquiridos com cada uma de 
suas unidades, setores, planos, atividades, prestadoras de serviços, 
funcionárias e funcionários. Quer saber quanto ganha a deputada o 
diretor do órgão público? Vai lá que deve ter. Tem curiosidade de se 
informar sobre os valores de uma determinada obra? Quanto foi gasto 
com propaganda num determinado período? Quanto dinheiro entrou de 
impostos? Tudo isso precisa estar disponível para toda a população.

Mas, precisamos falar com sinceridade a 
respeito desses sites...Obter informações 
através deles pode não ser uma tarefa muito 
fácil e varia bastante de Estado para Estado, de 
Cidade para Cidade.

Cada esfera do poder é responsável pelo desenvolvimento do próprio 
Portal da Transparência e, por isso, divergem muito entre si nas 
facilidades de acesso que oferecem à população. Alguns deles podem 
apresentar diversos problemas. A Controladoria Geral da União (CGU) 
mantém um ranking da transparência, inclusive, no dia 15 de março de 
2021 foi divulgado o resultado da 2ª edição da Escala Brasil Transparente 
(EBT) - Avaliação 360° , que elabora esse ranking através da verificação 
do grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação 
(LAI) e de outros normativos sobre transparência pública em todos os 
estados, no Distrito Federal e nos 665 municípios com mais de 50 mil 
habitantes, com base nas estimativas do IBGE em 2017.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/0
3/cgu-divulga-resultado-da-2a-edicao-da-escala-brasil
-transparente-avaliacao-360deg

9

9
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https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2016/06/cres
ce-numero-de-adesoes-ao-programa-brasil-transparente

10

A avaliação consiste em atribuir pontos de 0 a 
10. Na 1ª edição, nenhum ente avaliado obteve 
a nota dez; já nesta edição, houve 11 avaliados 
com essa pontuação, sendo Recife - PE um 
deles.
Dá uma olhada de como está a transparência no lugar onde você mora. 
Mas, não esquece de depois tentar fazer  alguma coisa para melhorá-la, 
hein?

É bem verdade que muitas vezes nem é tão difícil assim achar a 
informação que deseja.t

Mas é bom estar preparada ou preparado para 
enfrentar alguns desafios.

Alguns governos e/ou órgãos sequer têm um portal de transparência ou 
seção do tipo em seu site.

De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), 1.613 entidades e 
municípios de todo o país aderiram ao Programa Brasil Transparente para 
implantar iniciativas de transparência na administração pública, incluindo 
- entre elas - portais da transparência, segundo dados mais recentes, cuja 
publicação se deu em junho de 2016.  

É verdade que em alguns sites ou portais, é 
difícil  de se chegar à informação que se 
quer. Mas isso não é motivo para se deixar 
desanimar. A dica, neste caso,  é ir  
vasculhando,  bisbilhotando  e  aprendendo  
melhor como funciona cada uma dessas 
plataformas.

No caso de secretarias, autarquias, fundações, empresas públicas ou 
mista, etc., os links que levam à seção de transparência podem ser 
encontrados, geralmente, no cabeçalho ou no rodapé dos seus sites. Se 
não achá-los, você pode recorrer a um link muito utilizado chamado 
"Mapa do site", que  também  fica  nesses  locais.  Nele, costuma-se 
encontrar toda a estrutura e divisão do portal. Outra opção é usar as 
caixas de pesquisa do site em questão, coisa que é quase obrigatória em 
qualquer página da Internet (bem feita) hoje em dia.

10
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A "dica de ouro" - que pode ser utilizada 
quando tudo mais não tiver dado certo - é 
recorrer ao seu mecanismo de busca 
preferido da Internet (como o Google, 
Yahoo!, Bing, Baidu, Startpage e outros) e 
pesquisar pelo nome do estado, município ou 
órgão mais a palavra "transparência ". É 
quase certo que - se existente - a página 
procurada irá aparecer entre os primeiros 
resultados.

SE NADA DISSO ADIANTOU PARA O QUE 
VOCÊ ESTÁ PROCURANDO, CONTINUE NOS 
ACOMPANHANDO. LOGO ENTRAREMOS NO 
ASSUNTO DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E 
ESSA SERÁ A ALTERNATIVA PARA VOCÊ.

Se nada disso adiantou para 
o que você está procurando, 
continue nos acompanhando. 
Logo entraremos no assunto 
dos pedidos de informação e 
essa será a alternativa
para você.
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É bem capaz que este seja o obstáculo mais comum a ser encontrado 
na transparência ativa hoje em dia. Até o momento, quase nenhum 
portal está completamente preparado para oferecer respostas diretas às 
perguntas que a população terá sobre a administração pública.

Portanto, ao acessar um portal da transparência, não espere encontrar 
uma ferramenta na qual poderá digitar sua pergunta e receber a devida 
resposta a ela. Justamente porque esses sites são de divulgação, não 
de atendimento.

O mais provável é que você tenha que escolher entre as seções do site 
(como "despesas", "receitas", "licitações", "execução orçamentária",  
etc.) e, a partir daí, fazer consultas e visitar diversas páginas. Você 
provavelmente irá se deparar com termos como "anos de exercício", 
"órgão gestor", "rubricas", "grupos de despesas", "empenhos", "ordens 
bancárias", "valores executados", até que possa encontrar a informação 
que esteja procurando.

A forma com que são 
organizados os dados 
das contas públicas e 
a linguagem utilizada 
pelos governos para 
falar da sua 
contabilidade podem 
ser difíceis de 
entender para quem 
não tem familiaridade 
com isso.
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isso é, se for possível. .. 
Lembra da história de Bete?
Vamos pegá-la como 
exemplo para entender 
melhor essa questão.

Para saber se Fulaninho 
estava falando a verdade 
sobre a sua cidade nao ter 
recebido dinheiro para a 
construção do posto de saúde, 
Bete poderia acessar 
o Portal da Transparência 
do Governo Federal 
(transparência.gov.br) e 
começar a procurar.

Esse tipo de ação é feita com o que se costuma chamar de convênio: o Governo 
Federal faz um contrato com o município para realizar determinada obra ou 
programa e transfere o dinheiro para que a Prefeitura execute todo o resto. 
Então, Bete deveria procurar a seção de convênios do portal.

Como ela está querendo saber se o governo liberou recursos para a construção 
de um posto de saúde, selecionaria, na lista de órgãos federais, o "Ministério da 
Saúde". E, em seguida, o estado e o município em que ela vive.
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Essas barreiras precisam ser superadas com ações de ambos os lados: da 
sociedade (pessoas) e do governo.

Da parte da sociedade e das pessoas, cabe, primeiro, tentar se informar um 
pouco mais sobre o assunto , pesquisando, lendo e - principalmente - remexendo 
nos dados que são fornecidos pelas diversas iniciativas de transparência ativa.

A curiosidade faz a gente praticar e, desse jeito, aprender. 
E o aprendizado sempre traz recompensas.
Só para se ter uma ideia, nesse labirinto de informações sobre os convênios do 
Ministerio da Saúde em que colocamos  Bete  na  sua busca para saber se o 
vereador Fulaninho estava falando a verdade sobre o posto de saúde de seu 
bairro, ela poderia descobrir quanto dinheiro já foi repassado para diversos 
programas em sua cidade.

Como já alertamos, o negócio é trabalhoso 
mesmo. E há diversos obstáculos que 
dificultam o acesso a alguns tipos de 
informações disponibilizadas pela 
transparência ativa .

Mesmo a informação 
estando ao acesso de 
qualquer pessoa através 
da Internet , já deu pra 
perceber que não é tão 
fácil assim encontrá-la. 
Poderíamos até imaginar 
Bete cansada de procurar 
e não encontrar a 
informação que precisa 
depois de consultar várias 
páginas .

Isso poderia até fazê-la 
desistir de buscar a 
informação que precisa.
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Outra coisa - bem simples - que  pode ser  feita  pelas pessoas  que  se deparam 
com todos esses obstáculos no acesso à informação pelos portais da  
transparência  e  dar  conhecimento  aos  governos  das dificuldades 
encontradas, pedir instruções, dar sugestões, reclamar e cobrar soluções. Muito 
disso pode ser feito pelas formas de contato que são disponibilizadas nos 
próprios portais da transparência ou nos sites governamentais.

Também saberia quanto ainda falta para repassar ou não; 

do que esta dependendo a transferência de mais verbas; 
de onde mais está vindo o dinheiro para certa ação do 
governo ; 

quais deputadas ou deputados federais destinaram 
verbas parlamentares a que tern direito para a ação; 

e até mesmo o nome e contato das pessoas que trabalham 
na Prefeitura que estão responsáveis por acompanhar a 
realização das iniciativas!

Você já imaginou que, com 
essas  informações,  Bete  
poderia  se organizar com 
outras pessoas de seu 
bairro e pressionar 
diretamente quem deveria 
estar trabalhando mais para 
que o posto de saúde fosse 
construído?

Não só isso. 
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DA PARTE 
DOS GOVERNOS, 

Somente cobrando cada vez mais dos governos 
e  que  poderemos chamar a atenção de quem 
toma decisões em nosso nome.

É com o costume de se informar que construiremos 
uma verdadeira cultura de transparência das ações 
do Estado e da melhoria no acesso à informação 
para as pessoas.

há a responsabilidade de serem receptivos a tais demandas da 
sociedade. Oferecendo  atenção,  com   um  bom atendimento, 
abertura para dialogar sobre o assunto e entender sua importância. 
É preciso cada vez mais que gestores e gestoras tenham a noção de 
que o acesso à informação pode e deve sempre ser melhorado,  e 
não deve ser considerado como uma prioridade menor.

2

Deu para perceber que tudo 
isso depende muito de que 
façamos algo a respeito.

ISSO É IMPORTANTÍSSIMO!
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art. 10  da  Lei 12.527/201111

Como já falamos, a LAI torna obrigatória a divulgação apenas de algumas 
informações nos Portais da Transparência e sites da internet de órgãos dos 
governos, em especial, aquelas relacionadas aos gastos públicos.

Mas não são só essas informações que devem ser disponibilizadas  para a 
população.

Lembrando:
Se a informação é pública, ela deve estar ao acesso de todas e todos.

Por essa razão, a LAI também criou regras para o que é chamado de 
transparência passiva, que é quando a informação é fornecida pelos 
órgãos públicos em resposta  a um  Pedido de  Acesso à Informação (PAI) 
ou simplesmente Pedido de Informação

PEDINDO INFORMAÇÃO 
(OU : COMO USAR A 
TRANSPARÊNCIA PASSIVA)

E se a informação de que 
precisamos não estiver disponível 
através da transparência ativa? E 
se a informação de que precisamos 
não puder ser encontrada através 
dos portais da transparência?

11
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COMO FAZER UM PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO (PAI)?

As coisas mais importantes que devemos saber é 
que qualquer pessoa pode fazer um pedido de 
informação e que os  órgãos são obrigados a 
respondê-lo se informação for realmente pública.

Não importa os motivos que tenha para querer saber de algo. Você não 
precisa nem dizer a ninguém para que deseja a informação. Ninguém tem 
nem o direito de te perguntar isso. 

Qualquer cidadã ou cidadão, independente de justificativa, pode enviar, por 
qualquer meio legítimo, perguntas a uma instituição que esteja submetida 
à LAI e seja responsável  pela informação, devendo esta respondê -la 
dentro dos prazos estabelecidos por lei. Um pedido de informação é 
simples de ser feito.

A resposta que se consegue depende do órgão a que é solicitada  a 
informação. Também depende de como as perguntas são feitas e, 
principalmente, do tempo e atenção com os prazos.

O Pedido de Acesso à Informação  (PAI)  pode  ser  feito  através  de 
"qualquer meio legítimo", sendo ummeio físico (com o 
protocolo/comprovante de um ofício registrado no órgão ou instituição 
demandada) ou eletrônico (nos órgãos ou instituições que tiverem esse 
serviço em suas páginas na internet).

É importante saber que os pedidos de acesso à informação não podem ser 
feitos em anonimato. A pessoa requerente (você) deve oferecer a devida 
identificação de quem o requere (no caso de pedido feito em papel 
diretamente nas sedes dos órgãos) ou realizando um cadastro pessoal 
(pelos meios eletrônicos).
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Nos estados e municípios, é preciso se informar sobre os procedimentos 
necessários para os pedidos de acesso à informação, pois cada um tem 
uma legislação e decretos próprios que definem suas especificidades.

PARA QUEM FAZER O 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO?

Um pedido de informação endereçado ao Governo Federal deverá ser 
encaminhado através do link:

thttps://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/falab
r

Essa é uma questão muito importante e dela também depende se vamos 
conseguir a informação que queremos e quanto tempo isso vai levar.

Também é preciso ser objetivo. Um pedido que requisite muitas 
informações pode sofrer prorrogação do prazo de resposta. E, no caso de 
respostas insatisfatórias, será necessário gastar mais tempo com recursos 
às autoridades superiores, conforme explicaremos mais adiante.

No caso do Governo do Estado de Pernambuco, por exemplo, o pedido de 
informação se faz através do site:

 https://www.lai.pe.gov.br/

No âmbito do Município do Recife, o pedido de informação pode ser 
feito através do site:

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/we
b/lai/pedidoInformacaoForm.php
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Depois, precisamos saber qual é o órgão ou entidade a que diz respeito 
nossa pergunta, já que os governos são divididos em setores encarregados 
de áreas específicas de atuação.

Tudo isso sempre depende do que queremos saber.

Se a informação que precisamos é sobre quando uma rua será asfaltada, 
devemos perguntar à Secretaria da Prefeitura de nossa cidade responsável 
pela urbanização e que geralmente tem o nome de "Infraestrutura Urbana", 
''Obras” ou "Controle Urbano".

Já a questão da Educação tem responsabilidade 
dividida entre municípios (educação infantil e 
ensino fundamental), estados (ensino fundamental, 
médio e universidades estaduais) e federal (ensino 
técnico,  educação  profissional   e  universidades   
federais). Se a pergunta é sobre uma unidade em 
específico, é preciso saber qual é o ente federativo 
responsável por sua gestão e, então, direcioná-la à 
respectiva Secretaria ou Ministério da Educação.

Vale lembrar que um pedido de informação deve sempre ser respondido, 
mesmo que a resposta seja uma justificativa do motivo pelo qual 
determinado órgão não possa dar a informação solicitada.

Mesmo que um órgão não seja o responsável pela informação que 
queremos, é comum que a resposta contenha o lugar para onde deveria ser 
encaminhado nosso pedido .

Porém, é grande o risco de se perder tempo com a demora nos prazos para 
resposta .

É preciso que saibamos, primeiro, qual esfera do 
governo é responsável pela informação que nos 
interessa. Será que é municipal? Será que é a 
estadual? Será que é a federal?



Por exemplo, se você não souber se sua pergunta deveria ser feita para a 
Secretaria de Habitação ou de Infraestrutura da sua cidade, encaminhe o pedido 
de informação para as duas e também para o gabinete do prefeito ou prefeita.

Mas nunca se esqueça de, neste caso, deixar claro no seu pedido que ele deve 
ser encaminhado para o setor responsável, isso é muito importante para garantir 
que tudo dê certo .

Outra possibilidade é de que a sua dúvida sobre 
para qual órgão deve ser feito seu pedido de 
informação pode, ela mesma, ser uma pergunta 
feita em pedido a essa autoridade máxima.
Na verdade, qualquer dúvida sobre como proceder para obter informação de um 
governo municipal, estadual ou federal também deve ser respondida. De acordo 
com o Artigo 7, inciso I da LAI, o acesso à informação compreende o direito de 
obter orientação sobre os procedimentos para o acesso, bem como sobre o local 
onde poderá ser encontrada ou obtida a informação desejada.

Essa observação é importante, já 
que alguns procedimentos, prazos e 
outras especificidades no processo 
podem ter diferenças, pois cada 
município e estado tem sua própria 
regulamentação sobre o acesso à 
informação (que nunca pode estar 
em discordância com a Lei Federal).

Uma dica para tentar contornar esse problema é 
encaminhar o pedido para mais de uma entidade e 
também para a autoridade máxima responsável por 
elas.

27
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AS DICAS PARA UMA 
BOA PERGUNTA SÃO:

A forma como você constrói sua pergunta pode lhe poupar tempo e 
trabalho.

Uma pergunta mal formulada pode acabar servindo de justificativa para o 
não fornecimento da informação que você quer. Se ela for geral demais, o 
órgão responsável pode entender que não será possível identificar qual 
informação fornecer.

Ou então, se ela for uma informação realmente inconveniente para o 
governo responder, e estiver mal formulada, abre-se uma brecha para que 
o órgão responsável a interprete de outra forma e desvie o foco da 
resposta.

Há ainda a possibilidade de que a pergunta não seja objetiva, podendo ser 
entendido que a informação solicitada não é pública ou foge da 
competência do órgão ao qual foi dirigido.

COMO FAZER 
A PERGUNTA?

•Procure fazer questionamentos precisos e diretos;

•Se você precisa de mais de uma informação e elas forem da competência 
do mesmo órgão, pode fazê-las num mesmo Pedido de Acesso à Informação 
(PAI), mas talvez seja melhor dividí-las em mais de um pedido;

•Sempre que possível, delimite sua pergunta em tempo, espaço, quantidade 
e outros elementos bem objetivos (ex: Quanto foi gasto pela secretaria tal, 
com a obra tal, realizada no mês tal, em tal lugar?);
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Algumas perguntas que 
poderiam ajudar Bete 
nisso são :

Bete nunca poderia fazer a secretaria de saúde da sua cidade uma 
pergunta como:

Essa é a dúvida de Bete e não uma pergunta que alguém que trabalha 
na  Prefeitura  poderá  responder.  Justamente  porque  não  aborda 
informação de interesse público, mas pessoal (o fato de o vereador 
estar ou não dizendo a verdade). Ela deve fazer à Prefeitura perguntas 
que lhe forneçam informações para que ela mesma possa chegar à sua 
própria conclusão.

Vamos voltar a história de Bete, 
que está investigando a verdade 
por trás das palavras do vereador 
Fulaninho sobre a promessa do 
posto de saúde no seu bairro.

"O vereador Fulaninho 
estava mentindo quando 

me disse que a construção 
do posto de saúde está 

dependendo do dinheiro 
do Governo Federal?" 

"Há algum projeto em andamento 
de construção de um posto de 

saúde no bairro tal? Se sim, 
quando foi elaborado o projeto? 

Em que estágio se encontra 
atualmente? O projeto contará 

com verbas federais? Qual o 
prazo estimado para sua 

conclusão?"
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Outros exemplos de 
perguntas eficientes e 
objetivas que não 
teriam problemas em 
ser respondidas:

Dessa forma, Bete deverá ter uma resposta para 
cada pergunta feita e saberá se existe mesmo 
algum projeto para a construção do posto de 
saúde em seu bairro; se o projeto  foi  feito  antes  
ou  depois  de Fulaninho ser vereador e se ele se 
preocupou em negociar isso junto à Prefeitura há 
tempo suficiente para cumpri-lo em seu primeiro 
mandato; se houver o projeto, saberá do que ele 
está dependendo para ser realizado e se depende 
de verbas do Governo Federal; e ainda descobrirá 
para quando deve esperar que fique pronto o 
posto de saúde.

Informações suficientes para que ela saiba se o candidato foi sincero no 
que disse.

•Em quanto tempo a obra de 
requalificação do mercado público 

de tal bairro ficará pronta?

•No período de 2015 até a data de 
hoje, qual foi o valor investido em 
melhorias para as escolas públicas 

estaduais do Agreste 
pernambucano e quais foram as 

escolas contempladas?

••Quantos hospitais de Campanha 
o Estado inaugurou para o 

enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus? Quantos 
permanecem abertos?

qualquer pessoa, através de 
qualquer meio (internet ou 
físico), poderá também pedir 
informação a qualquer órgão ou 
entidade privada sem fins 
lucrativos  que receba  dinheiro  
público sobre a destinação 
desses recursos, independente 
de justificativa para seus fins.

VALE 
LEMBRAR:
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  § 1º do art.11 da Lei 12.527/2011

  § 2º do art.11 da Lei 12.527/2011

A LAI garante o acesso imediato às informações, caso elas estejam 

disponíveis no momento do pedido. Se não estiverem disponíveis, a partir 

do momento em que o número do protocolo do pedido é recebido, a 

autoridade responsável pela informação deve apresentá-la no prazo máximo 

de 20 dias corridos.  Este prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias 

corridos, desde que seja apresentada uma justificativa para isso. 

Apesar de todas as entidades submetidas à LAI terem o dever de observar 

as regras gerais estabelecidas na Lei Federal nº 12.527 /2011, os estados, 

o Distrito Federal e os municípios, poderão, em legislação própria, 

estabelecer regras específicas.

Por isso, é bom sempre conhecer quais são os prazos e a partir de quando 

eles passam a ser contados de acordo com as leis e decretos  do município 

ou do estado onde o pedido  de informação será realizado .

No estado de Pernambuco, por exemplo, o acesso à informação foi 

regulamentado pela Lei Estadual n° 14.804/2012 e pelo Decreto n° 

38.787/2012. Quanto aos municípios do Estado, poucos efetivaram a 

regulamentação da Lei localmente. De toda forma,  é importante destacar a 

regulamentação da Lei feita pelo Município do Recife, através da Lei 

Municipal n° 17.866/2013 e do Decreto n° 28.527/2015.

Qual o prazo para o meu Pedido de 
Acesso a Informação (PAI) ser 
respondido?

12 

13 

12 

13 
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 art.15 da Lei 12.527/2011
  
Parágrafo único do art.15 da Lei 12.527/2011

 art.16 da Lei 12.527/2011

 art. 21 do Decreto n°. 38.787/2012 de Pernambuco

  art. 16 do Decreto n°. 28.527/2015 de Recife/PE

Aqui está o grande motivo de sempre se manter atenção e controle às datas 

em que o prazo do pedido passa a valer.

Caso não receba resposta ou ela for insatisfatória, você pode apresentar um 

recurso à autoridade superior daquela que não respondeu a informação ou 

que a respondeu satisfatoriamente no prazo máximo de 10 dias, contados a 

partir do recebimento da resposta ou do fim do prazo legal . Tal autoridade 

superior deverá respondê-lo no prazo de cinco (5) dias, contados a partir do 

protocolo ou registro do recurso.  

Se mesmo assim seu pedido não tiver a devida resposta, ainda é possível o 

encaminhamento de um segundo recurso no prazo de 10 dias. 

No caso do Governo do Estado de Pernambuco, este segundo recurso deve 

ser encaminhado ao CAI (Comitê de Acesso à informação)   e no caso da 

Prefeitura do Recife para o CGAI (Comitê Gestor de Acesso à informação) , 

órgãos superiores que terão o prazo de 15 dias para apresentar resposta.

15 

14

16

14

15 

16

17

18

E se não houver resposta 
ou ela for insatisfatória?

18 

17
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  §§ 2ª e 3º do  art.16 da Lei 12.527/2011

Em âmbito federal, além do primeiro recurso para a autoridade superior, 

ainda cabem recursos para a Controladoria Geral da União (CGU), que 

deverá apresentar resposta no prazo de cinco (5) dias e para a Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações e para o Ministro de Estado 

competente. 

Se o seu acesso à informação continuar sendo negado e a justificativa não 

for convincente, denuncie o fato  imediatamente ao Ministério Público do 

seu Estado. Tanto para que ele investigue o caso e consiga essas 

informações por seus meios, quanto para responsabilizar quem descumpriu 

a LAI. Outro caminho possível para ter acesso à informação é o judicial, 

através da impetração de um Mandado de Segurança. Mas para isso você 

vai precisar da ajuda de um advogado ou de uma advogada .

O descumprimento do acesso à informação, por omissão ou sem devida 

justificativa, fere o princípio de transparência da administração pública e 

pode implicar aos responsáveis uma denúncia pelo crime de improbidade 

administrativa.

Mas, para tanto, reforçamos: é essencial que o Ministério Público seja 

notificado sobre o caso.

19

19

E se não houver 
resposta ou ela for 
insatisfatória?
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De forma geral, todas as informações produzidas ou custodiadas pelos 
órgãos e entidades submetidos à LAI deverão ser disponibilizadas para a 
sociedade.  Contudo,  as  informações  que  são consideradas 
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado poderão sofrer 
classificação de  sigilo,  com  base  no  interesse  público,  na gravidade do 
dano à segurança da sociedade e do Estado e no prazo de restrição, 
devendo sempre se dar preferência ao critério menos restritivo possível. De 
acordo com a lei federal, veja em quanto prazo uma informação poderá ser 
"guardada" pelo poder público:

Que tipo de perguntas 
não podem ser 
respondidas?

ULTRASSECRETAS

RESERVADAS

PESSOAIS

SECRETAS

PRAZO: 25 ANOS 

(RENOVÁVEL UMA ÚNICA VEZ)

20

PRAZO: 15 ANOS
21

PRAZO: 5 ANOS
22

INFORMAÇÕES DE CUNHO 

PESSOAL QUE DIZEM 

RESPEITO À INTIMIDADE, 

HONRA E IMAGEM DAS 

PESSOAS POSSUEM O 

SIGILO DE 100 ANOS. 23

(FOI COM BASE NESSE 

DISPOSITIVO QUE O 

BOLSONARO COLOCOU O 

SIGILO NO CARTÃO DE 

VACINAÇÃO DELE)

§ 1ª, I do  art.24 da Lei 12.527/2011

§ 1ª, II do  art.24 da Lei 12.527/2011

§ 1ª, III do  art.24 da Lei 12.527/2011

§ 1ª, I do  art.31 da Lei 12.527/2011

21

20

22

23
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PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.21 DA LEI 
12.527/2011

Em caso de excesso ou abuso na utilização do sigilo, 

deve-se sempre buscar o apoio do Ministério Público, 

sendo possível  também buscar ter acesso à 

informação através da Justiça com a impetração de 

um Mandado de Segurança.

24

Atenção! Informações 
relativas a violações de 
direitos humanos por 
agentes públicos NÃO 
poderão ser objeto de 
restrição de acesso à 
informação. 24
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Na primeira edição do Manual, existem depoimentos de 
outras pessoas além do de Leonardo Cisneiros, porém, 
nesta edição, preferimos deixar apenas o dele, dando 
destaque, como forma de homenageá-lo, reconhecendo a 
sua importância no controle social da administração 
pública, utilizando a Lei de Acesso à Informação.  
Leonardo, presente! 

25

DEPOIMENTO DE 
QUEM UTILIZOU 
A LAI:

LEONARDO CISNEIROS, PROFESSOR DE 
FILOSOFIA E INTEGRANTE DO GRUPO 
DIREITOS URBANOS/RECIFE 

"Na semana pré-carnavalesca de 2014, a Prefeitura do Recife e o Governo 
do Estado de Pernambuco decidiram cancelar a construção dos seus 
camarotes VIP no Carnaval. A decisão foi resultado da pressão conjunta de 
um protesto marcado para a abertura do Carnaval, com gente exigindo 
entrar no camarote e usar aquilo pelo que estava pagando, e de um pedido 
de informações à Prefeitura que foi elaborado colaborativamente no grupo 
(de Facebook) Direitos Urbanos/Recife. Nele, a gente destrinchava o gasto 
de dinheiro público para os camarotes VIPs do Carnaval, com um nível de 
detalhe que incluía a lista dos itens e valores do buffet, das bebidas e de 
serviços como maquiadores e "hair stylists". Neste caso, só o risco da 
ampla divulgação dessas informações foi o bastante para convencer a 
Prefeitura e o Governo do mico que seria seguir adiante com os camarotes. 
Em outros casos, a LAI é fundamental para trazer à tona informações que 
dão a real dimensão de um problema e permitem fundamentar melhor 
qualquer denúncia sobre o que fazem os governantes." 

25
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Os campos entre parênteses -  devem ser preenchidos 
com as informações solicitadas.

26

26

MODELO DE PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO

(CIDADE), (DIA) de (MÊS) de (ANO) 

Ao (A) (NOME DO ÓRGÃO)

Senhor(a) responsável.

(SEU NOME OU DA ORGANIZAÇÃO DA QUAL PARTICIPA), RG (NÚMERO 
DA IDENTIDADE) - no caso de pessoa física e CPF/CNPJ sob o número 
(NÚMERO DO SEU CPF OU CNPJ) por seu/sua representante legal. 
(NOME DO(A) REPRESENTANTE LEGAL )- apenas para casos de Pessoa 
Jurídica / Organização). RG E CPF( NÚMERO DO RG E DO CPF DO (A) 
REPRESENTANTE LEGAL), com base no art; 5º, inciso XXXIII da CF e nos 
artigos 10°, 11º e 12º da Lei nº 12.527/2011 - a Lei Geral de Acesso à 
informações Públicas, dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria com o 
objetivo de apresentar o seguinte REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
relacionadas ao (ASSUNTO DE QUE SE TRATA A INFORMAÇÃO 
DESEJADA).

(NO CASO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO:)

O (A) Requerente solicita saber:

(PERGUNTAS DIRECIONADAS AO ÓRGÃO)

(NO CASO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS:)

O (A) Requerente solicita o acesso a todos os documentos relacionados a 
(informacão requerida) incluindo - mas não se limitando a - as seguintes 
informações:
a. (Descrição detalhada, clara, precisa e objetiva da informação ou nome 
do documento).

Em cumprimento ao artigo 11° da Lei n• 12.527 de 18 de novembro de 2011 
o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo 
possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o referido 
artigo, deve ser expedida no prazo maxima de 20 (vinte) dias, contados do 
protocolo deste Requerimento junto a este órgão (ou entidade).

Para o recebimento da resposta comunico o seguinte endereço(SEU 
ENDEREÇO FÍSICO PARA CORRESPONDÊNCIA OU E-MAIL).

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO (A) REQUERENTE- ou seja, você!!!
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DEDICATÓRIA

Dedicamos esta edição do Manual ao nosso querido amigo e companheiro 
de luta Leonardo Cisneiros, que sempre nos brindou com sua inteligência. 
Leonardo Cisneiros foi o mestre de uma geração que lutou bravamente 
por uma cidade mais justa e democrática. Leonardo Cisneiros soube 
aproveitar muito a LAI, contribuindo para a democratização da 
informação. Leonardo Cisneiros partiu precocemente nos deixando a 
admiração e a saudade.
Léo estará, para sempre, em nossas ações e corações. Presente! 
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Agora você também já pode 
começar a fazer sua parte no 
controle social da administração 
pública. Utilize o modelo de 
tabela abaixo para monitorar os 
pedidos de informação que você 
encaminhar.

 Órgão ou 
Instituição 
demandada

Assunto 
do PAI Protocolo 

nº

Data de 
recebimento 
do protocolo

Fim do 
prazo de 20 
dias

Fim do prazo 
de prorrogação 
10 dias

Data de 
recebimento do 
protocolo do 
recurso

Fim do prazo de 
5 dias para 
resposta do 
recurso

Resposta 
satisfatória?
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL: 
HTTP://WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR/

LINK DO FALA.BR PARA PEDIDOS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL: 
HTTPS://FALABR.CGU.GOV.BR/PUBLICO/MANIFESTACAO/SELECIONARTIPOMANIFESTACAO.A
SPX?RETURNURL=%2F

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 
HTTP://WEB.TRANSPARENCIA.PE.GOV.BR/

PORTAL DA LAI DO GOVERNO DE PERNAMBUCO:
HTTPS://WWW.LAI.PE.GOV.BR/

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DO RECIFE:  
HTTP://TRANSPARENCIA.RECIFE.PE.GOV.BR/CODIGOS/WEB/GERAL/HOME.PHP

PORTAL DA LAI DA PREFEITURA DO RECIFE:
HTTP://TRANSPARENCIA.RECIFE.PE.GOV.BR/CODIGOS/WEB/LAI/PEDIDOINFORMACAOFORM.
PHP

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: 
HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/_ATO2011-2014/2011/LEI/L12527.HTM

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/CONSTITUICAO/CONSTITUICAO.HTM

LINKS QUE PODEM AJUDAR:
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