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Secretaria Executiva Secretaria-Executiva 

A Lei Geral de Acesso à Informação (12.527 de Nov./2011) 

foi estruturada em seis capítulos:  

a) Das disposições gerais (arts. 1º a 5º);  

b) Do acesso a informações e da sua divulgação (arts. 6º a 9º); 

c) Do procedimento de acesso à informação (arts. 10 a 20);  

d) Das restrições de acesso à informação (arts. 21 a21);  

e) Das responsabilidades (artigos 32 a 34), e  

f) Disposições Finais e Transitórias (art. 35 a 47). . 
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Lei 12.527/Nov.2011 

• Abrangência:   

 

               administração direta e indireta de todos os poderes 

e todos os entes federativos 

 

               entidades privadas sem fins lucrativos que recebam 

recursos públicos 
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Lei 12.527/2011 
• Princípio da publicidade máxima 

 

                 Publicidade como preceito geral e sigilo como exceção 

 

                 Quando não for possível acesso integral à informação, fica 

assegurado acesso à parte não sigilosa (certidão, extrato, cópia com 

ocultação da parte sigilosa) 

 

                  É direito do cidadão ser orientado sobre os procedimentos de 

consecução de acesso, bem como o local onde poderá ser encontrada 

ou obtida a informação 

 

• Obrigatoriedade do uso da internet 

• (exceto Municípios com até 10 mil habitantes) 
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Transparência Ativa na Lei 12.527/2011  

(obrigações mínimas de divulgação) 

 Obrigação de Promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, em 

lugar de fácil acesso, de um conjunto de informações mínimas (Art. 7º (parte) Art.8º) 

 

•Estrutura organizacional/horários e locais de atendimento ao público 

•registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  

•registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; (Portal da 

Transparência CGU e SICONV) 

•registros das despesas; (Portal da Transparência - CGU) 

•informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 

resultados, bem como a todos os contratos celebrados; (Comprasnet - MP) 

•dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e 

entidades; (BGU, SIOP, Monitoramneto PPA, SISPAC)  

•Resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de contas a exercícios 

anteriores. (Portal da Transparência da CGU, outros órgãos) 

• informcoes pertinente a administracao do patrimonio publico  

•respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  
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Transparência Passiva na Lei 

12.527/2011 
                                                       imediatamente ou 

                                                 20 dias (pror. +10) 

 

 

• Pedido não precisa ser motivado, apenas conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação 

 

• Serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito, salvo 

cópias de documentos 

 

• Criação do Serviço de Informações ao Cidadão em todos os órgãos 

e entidades do poder público 

 

• Decisão negativa de acesso deve ser motivada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de 

informação 
Resposta 
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Sigilo é a exceção: informações imprescindíveis à 

segurança da sociedade e do Estado 

• Risco à segurança da sociedade:  

             vida, segurança ou saúde da população 

 

• Risco à segurança do Estado:  

• defesa, integridade do território nacional, planos e operações 

estratégicas das FAs 

• estabilidade financeira, econômica e monetária do país              

relações internacionais  

• atividades de inteligência, bem como fiscalizações e investigações 

em andamento 

• projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico 

• segurança de instituições ou de altas autoridade nacionais ou       

estrangeiras 
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Sigilo é a exceção: informações 

imprescindíveis à segurança da 

sociedade e do Estado 

Lei 12.527/2011 
 

Rol exaustivo de situações 

 

 

 

Ultra-secreta (25 anos) 

 

Secreta (15 anos) 

 

Reservada (5 anos) 

 

 

Lei 12.527/2011 
 

Quem pode classificar? 

Ultra-secreta: 

PR, Min, FAs, Chefes MRE exterior 

Secreta: 

Titulares Administração Pública Indireta 

Reservada: 

DAS 5 
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Proteção de dados pessoais  

na Lei Nº12.527/2011  

 
 

 

Informações relativas à intimidade, vida privada,  

    honra e imagem das pessoas: 

          

        Acesso restrito independentemente de classificação de sigilo  

 pelo prazo de 100 anos 

 
               Exceções ao sigilo                expresso consentimento da pessoa 

                                                             apuração de irregularidades 

                                                             cumprimento de ordem judicial 

                                                             defesa de direitos humanos 

                                                             proteção de interesse público preponderante 
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Outras considerações – Lei nº12.527/2011  
• Transparência Ativa (CGU, Hot site, banner, etc) 

– Rol mínimo 

– Informações de como acessar 

– Telefone, email, informações autoridades responsáveis 

– Perguntas e respostas 

• Transparência Passiva 

– Criação do SIC (interface direta do cidadão com os órgãos governamentais, 

unidade física em local de fácil acesso responsável pelo recebimento, 

processamento e gerenciamento das solicitações de informações)  CGU – 

programa, Gestão dos pedidos, capacitação 

– Definir autoridade responsável pelo cumprimento da lei, monitoramento 

(art.40) 

 

• Prazo para que a lei entre em vigor, a contar da sua publicação (vacatio 

legis): 180 dias 
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Passos para a Implementação da Lei 

12.527 no Ministério do Planejamento 
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Ações Realizadas Ações Realizadas 

Ações Realizadas 
 

1.Formação de Grupo de Trabalho com a Participação de 
todos os órgãos e Secretarias do MP . 

2.Apresentação da Lei para representantes de todos os 
órgãos do MP, com ênfase nos desafios para sua 
implementação (apresentação feita por representante da 
CGU).  

3.Identificação das principais determinações da Lei, que 
exigem procedimentos preparatórios para sua 
implementação no âmbito do MP  a partir de 18/05/2012. 

4.Formação de subgrupos de trabalho para elaboração de 
Plano de Ação, contendo: Etapas, cronograma e 
recursos necessários.  

5.Criação de Grupo Gestor para Coordenar e Monitorar o 
processo de implementação 
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Grupo Executivo 

Coordenação: Enid Rocha (SE) 

Composição: SE, CONJUR, CONTROLE INTERNO, SLTI 

Participantes: Miriam Chaves (SE), Vinícius Amaral (SE), Raildy 

Martins (Assessoria de Controle Interno), Alexandre Castro 

(CONJUR) e Corinto Meffe (SLTI) 

Atribuições: 

•Gerenciar e organizar os subgrupos, convocar reuniões, 

estabelecer as pautas, controlar os prazos, sistematizar e 

consolidar as informações e propostas dos subgrupos. 

•Apresentar à Secretária-Executiva resultados parciais (para 

avaliação e orientação sobre os próximos passos) e resultado 

final (para subsidiar a tomada de decisão) 

•Relatar semanalmente à Secretária-Executiva sobre o 

andamento dos trabalhos; elaborar relatório final. 

. 
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Subgrupos 
Sub Grupo 1: Regulamentação da Lei 

Coordenação:SE 

Relatoria: CONJUR 

Composição: SE, CONJUR, SEGES, SOF, SLTI, Assessoria de Controle Interno  

Sub Grupo 2: Organização da Informação 

Coordenação: SPOA/CODIN 

Relatoria: SPOA/CODIN 

Composição: SPOA/CODIN, SE, Representantes do CSIC, SPU, SPI, DEAEX e SOF 

Sub Grupo 3: Processo de Acesso à Informação 

Coordenação: SEGEP 

Relatoria: SRH (área da ouvidoria, antiga SRH) 

Composição: SRH, SEGEP, SOF,ENAP, SLTI/DSTI, ASCOM, SPOA, SPI, SOF, 

SPOA/CODIN 

Sub Grupo 4: Restrição de Acesso à Informação (Classificação, Proteção e Controle das 

Informações Sigilosas)  

Coordenação: SPOA/CODIN 

Relatoria: SPOA/CODIN 

Composição: Responsável e Co-responsáveis pelo Plano de Ação para Resposta ao Acórdão 

2613/2011 – TCU  
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Subgrupos 

Sub Grupo 5: Gestão Eletrônica de Documentos 

Coordenação: SE 

Relatoria: SLTI 

Composição: SE, SLTI (responsáveis pela elaboração e implementação do Plano Nacional 

de Desmaterialização de Processos - PNDProc, SPOA/CODIN, SEAIN, SPU, SOF 

Sub Grupo 6: Dados Abertos Sistemas Informatizados 

Coordenação: SE (Miriam Chaves) 

Relatoria: SLTI 

Composição: SLTI, (coord.) SEPAC,SOF, SPI, DEST, SEGES, e outros representantes de 

secretarias e órgãos do MP responsáveis por sistemas (SICAF, SIASG, Compras net, 

SICONV, SIAPE, SIOP – SIGPLAN, SIDOR, SIEST) 

Sub Grupo 7: Cultura da Transparência 

Coordenação: SE 

Relatoria: SEGEP (antiga SRH) 

Composição: SPOA/COGEP, SEGES, SOF, ENAP, ASCOM 
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Estrutura Plano de Ação 

1. Situação da Ação ( estado da Arte)  • Situação Atual (Porque) 

• Resultados Esperados ( O que) 

• Definição das Etapas (Como) 

• Recursos (como) 

• Responsáveis (Quem) 

• Prazos (Quando) 
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Estrutura da Gestão 

1. Grupo Gestor: Coordenação, acompanhamento das ações 

• Realização de reuniões com os subgrupos ( semanal/ 

quinzenal): promover articulação resolutiva para solucionar 

entraves 

• Acompanhamento das Etapas 

• Sistematização 

 

2. Grupo Acesso à Informação (representantes todos os órgãos 

do MP) 
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Implementação da Lei 12.527/2011 

No Ministério do Planejamento 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação 

Sigilosa 

Transparência 

Ativa 

Gestão 

Da Informação 

• Classificação das 
Informações 
• Desenvolvimento do SIC 
• Criação da Comissão de 
Avaliação 
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Informações Grupo Casa Civil 

Grupo: CC, CGU, MP, MJ 

 

Regulamentação – Consultorias Jurídicas 

• Quadro/Proposta CGU 

• Consultoria Jurídica 

 

Implementação da Lei 

• Ministério do Planejamento (Acessibilidade – eMag e dados 

abertos) 

• Ministério da Justiça ( piloto) 

• CGU (cartilha, arquitetura do site, sistema para o SIC, etc.) 


