
Ações da CGU para a implementação da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011 

Como responsável pela coordenação dos esforços do Governo Federal para a 
implantação da Lei de Acesso à Informação, a Controladoria‐Geral da União está realizando 
uma série de ações com o objetivo de apoiar a preparação dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal para a aplicação da Lei. 

Em Julho de 2011, a CGU realizou "Seminário Internacional sobre Acesso a Informação: 
Desafios de Implementação”, que teve como objetivo apresentar relevantes experiências 
internacionais em matéria de transparência e acesso a informação com o objetivo de apoiar o 
Governo Brasileiro no desenvolvimento de estratégias e adoção de práticas que assegurem a 
efetiva implementação do sistema de acesso a informação pública no Brasil. O evento, 
realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), contou com a participação de especialistas de vários países que falaram para 
uma plateia de cerca de 600 pessoas, a maioria servidores públicos federais.  

Além disso, a fim de disseminar o tema, a CGU criou um site específico sobre Acesso a 
Informação, com conteúdo amplo, inclusive perguntas e respostas, para servidores e cidadãos: 
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacoes/index.asp. 

Com o objetivo de conscientizar e capacitar os servidores sobre a Lei de Acesso à 
Informação, a CGU produziu a Cartilha “Acesso à Informação Pública”, que elucida diversos 
pontos da Lei de Acesso à Informação Pública e destaca aspectos e vantagens de uma cultura 
de acesso, em detrimento à cultura do segredo. O objetivo é ser uma ferramenta útil de 
trabalho aos servidores públicos envolvidos no processo de atendimento à demanda da 
sociedade pelas informações produzidas e gerenciadas pelo governo. 

Importante ressaltar que a Controladoria Geral da União está promovendo, por meio 
de cursos presenciais, o treinamento dos funcionários que trabalharão nos Serviços de 
Informação ao Cidadão (SICs), pois a CGU acredita que a capacitação dos servidores é um dos 
pilares para a efetiva implementação da lei. O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) será a 
área responsável, nos órgãos e entidades, por atender e orientar o público quanto ao acesso a 
informações, protocolizar requerimentos e informar sobre a tramitação de documentos.  

A CGU também está desenvolvendo curso sobre a Lei de Acesso à Informação, na 
modalidade de ensino à distância, que terá início em abril de 2012. Este curso é destinado a 
todos os servidores públicos federais, independente da área de atuação, visto que a 
implementação efetiva desta importante Lei depende do engajamento de todos os servidores, 
que devem conhecer os seus dispositivos, estar cientes das mudanças culturais necessárias e 
comprometidos com a sua operacionalização.  

 Destacam‐se, ademais, as seguintes ações da CGU:  

• Realização de Pesquisa‐diagnóstico sobre valores, conhecimento e cultura de acesso à 
informação pública no Poder Executivo Federal Brasileiro, que tem por objetivo 
subsidiar o desenvolvimento permanente de ações de conscientização e capacitação 
dos servidores públicos.  



• Realização de diagnóstico sobre o papel das Ouvidorias dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal a fim de também prepará‐las para a implantação da Política 
Brasileira de Acesso a Informações Públicas. 

• Desenvolvimento de sistema eletrônico de recebimento e tramitação dos pedidos de 
acesso a informação. 

Além das ações explicitadas, é importante ressaltar que a CGU tem monitorado a 
implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo Federal, 
prestando as orientações necessárias a todos os órgãos e entidades envolvidos. 

Grande parte dos Ministérios constituíram Grupos de Trabalho (GTs) para trabalhar 
especificamente na implementação da Lei, o que demonstra a seriedade com que o tema tem 
sido tratado no âmbito da Administração Pública Federal. Além disso, a maioria das pastas já 
designaram a autoridade responsável por monitorar, de forma permanente, a implementação 
da Lei e assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação (Art. 40 da Lei 
12.527/2011). 

 Em relação ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), alguns ministérios já definiram 
a localização física dos seus SIC, e estudam maneiras de garantir os recursos necessários e a 
devida realocação de parte dos funcionários nas funções operacionais do novo setor. 

No que se refere à conscientização interna, vários ministérios já realizaram eventos de 
sensibilização de seus dirigentes e servidores sobre a nova Lei, com a presença de seus 
respectivos ministros. Outras instituições promoveram videoconferências com todas as 
unidades regionais, a fim de reforçar os procedimentos e prazos que a nova legislação traz. 

Em matéria de transparência ativa, alguns ministérios já disponibilizaram, em seus 
sites, a estrutura necessária de acesso às informações específicas sobre a LAI, que permite a 
consulta a documentos sobre ações e programas, licitações, contratos, despesas, convênios, 
auditorias, entre outras. Outros já organizaram todas as suas informações, e estão em estágio 
avançado de adequação de seus sites às obrigações de transparência estabelecidas pela Lei 
12.527/2011. 


