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Anos
Lei do Acesso à Informação*
Por Adriana de Melo Barros

Completados os primeiros 10 (dez) anos de vigência da Lei de Acesso à Informação – LAI, Lei 12.527/2011, é preciso
relembrar o seu papel e avaliar os avanços e as diﬁculdades encontradas até aqui.
A LAI entrou em vigor em 16 de maio de 2012, quando também houve a promulgação do Decreto 7.724/2012, que dispõe
sobre sua aplicação no âmbito do Poder Executivo Federal. No entanto, o direito de acesso à informação já encontrava
previsão no texto da Constituição Federal de 1988, que consagrou o acesso à informação como um direto fundamental,
conforme seu artigo 5°, inciso XXXIII.
Dessa forma, a LAI é uma regulamentação desse direito à informação pública, sendo aplicável em todos os entes da
federação brasileira - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O objetivo da LAI, seria, então, regulamentar que a
informação pública esteja, de fato, ao alcance da população, que a informação possa ser acessada por qualquer pessoa ou
empresa, e seja compreensível.
Para tanto, essa transparência proposta pela legislação é dividida em ativa e passiva. No primeiro caso, estamos diante da
disponibilização de informações de maneira espontânea pela própria Instituição, as quais qualquer interessado pode
acessar diretamente. No segundo caso, trata-se de uma solicitação do cidadão, que é feita por meio de pedidos de acesso à
informação.
Essas demandas da LAI referentes à transparência passiva são, em sua maioria, tratadas na Plataforma Integrada de
Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.br, na qual o cidadão registra sua demanda e a instituição deverá responder com a
informação solicitada dentro dos prazos estabelecidos na lei. Nesse caso, o órgão tem 20 (vinte) dias, prorrogável por mais
10 (dez) dias, para responder ao cidadão, caso a resposta não possa ser fornecida imediatamente.
Por outro lado, não podemos esquecer que a LAI possui limitações em seu próprio texto normativo ao normatizar casos nos
quais há necessidade de estabelecer sigilo, é o que ocorre por exemplo nas situações envolvendo informações pessoais.
Além disso, há ainda a possibilidade de estabelecer restrições de acesso nos casos em que a informação é considerada
imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Nesses casos a informação poderá ser classiﬁcada como
ultrassecreta, secreta ou reservada, ﬁcando o acesso restrito por 25 (vinte e cinco), 15 (quinze) e 5 (cinco) anos,
respectivamente.
Conforme dados da Controladoria Geral da União, até maio de 2022, foram registrados 1.140.634 (um milhão, cento e
quarenta mil, seiscentos e trinta e quatro) pedidos, com um tempo médio de resposta de 15 (quinze) dias. Já na Unilab
foram recebidos no total 1.118 (mil, cento e dezoito) solicitações, com um tempo médio de resposta de 14 (quatorze) dias.
No entanto, para além dos números, é preciso veriﬁcar a qualidade da informação que prestamos. Para tanto, devemos
sempre nos atentar a linguagem utilizada, de forma que essa seja simples e compreensível ao usuário externo. Além disso,
é importante que possamos sobretudo reﬂetir no nosso trabalho diário sobre o papel desempenhado pela transparência
na melhoria dos serviços prestados e no fortalecimento da participação social.
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*As referências utilizadas pela autora estão no ﬁnal da edição.
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Como funciona a LAI na Unilab? Qual setor é responsável?
A Lei 12.527/2011 – LAI, prevê a criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), que deve, dentre
outras atividades, atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. Na Unilab o SIC está
vinculado à Ouvidoria, conforme seu Regimento Interno, Resolução CONSUNI/UNILAB N° 56/2021.

Como posso solicitar informação na Unilab?

Para solicitar qualquer informação dentro do escopo da LAI o cidadão pode acessar a plataforma
Fala.br, indicando o que gostaria de ter acesso.

Quais os prazos da LAI?
Caso a informação não esteja disponível imediatamente, o prazo para envio ao cidadão é de até 20
(vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias.

A resposta que recebi não atente ao solicitado, posso recorrer?
Sim, caso a resposta enviada pelo órgão não atenda ao que foi solicitado, pode ser aberto recurso em
até 10 (dez) dias.

Recurso à Comissão Mista
de Reavaliação de Informações

Sendo o recurso negado pela CGU,
o cidadão tem até 10 dias para
recorrer à CRMI após a decisão

Recurso à CGU

Recurso à Autoridade
Máxima do Órgão
Caso o recurso não seja
atendido, o requerente pode
recorrer à autoridade máxima
em até 10 dias após a decisão

Recurso à autoridade
Hierárquica Superior

Pedido de Acesso
à Informação
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Sendo o recurso negado pela
autoridade máxima, o solicitante tem
10 dias para recorrer após a decisão

Resposta negada ou não
atendeu o solicitado?
Requerente tem até 10
dias para recorrer
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A Ouvidoria da UNILAB e o Modelo de
Maturidade em Ouvidoria Pública - MMOuP
O Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública – MMOuP, surge como resposta à necessidade de munir as ouvidorias
públicas brasileiras de instrumentos de referência para o desenvolvimento institucional coordenados para a ampliação dos
processos de integração entre as unidades e criação de um ambiente de segurança jurídica ao administrado em suas
interações com o Estado.
Os seguintes fundamentos legais compreendem a ouvidoria como peça fundamental para os direitos neles consignados e
servem como alicerce para o MMOuP:
• Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017;
• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
• Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018; e
• Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Esse rol normativo serve como base para o mapeamento das competências e capacidades desejadas de uma ouvidoria,
compondo assim, a matriz do MMOuP.
Essa veriﬁcação, como um autodiagnostico, foi realizado por todas as ouvidorias públicas, inclusive a da UNILAB,
permitindo a identiﬁcação de um nível de maturidade em que a ouvidoria atua e um nível alvo, ao qual se pretende chegar.
Essa meta não representa um ranking, nem há necessidade de que todas as instituições estejam no mesmo nível. O nível
alvo de uma instituição deve ser proporcional à sua natureza, porte e complexidade, bem como ao ambiente e aos riscos a
que suas operações estão expostas. Trata-se de uma decisão de natureza estratégica, que deve ser abraçada pela direção da
organização, de forma a garantir o alinhamento e a convergência entre o nível de maturidade almejado e as estruturas de
integridade e governança da instituição, com vistas ao aprimoramento de sua gestão e de suas entregas, em sintonia com
suas possibilidades dentro do cenário institucional e suas pretensões.
Assim, seguindo as orientações da CGU, a Ouvidoria da Unilab realizou o autodiagnostico e seu Plano de Ação, visando
oferecer um instrumento de apoio à gestão, dentro de uma lógica de aperfeiçoamento contínuo da unidade para que
venha a atingir o nível alvo considerado ideal para o setor.
As metas estabelecidas no Plano de Ação do MMOuP terão sua veriﬁcação e validação realizadas pela Controladoria Geral
da União – CGU em março de 2023, quando a Ouvidoria deverá apresentar uma nova autoavaliação, onde será percebido o
cumprimento dos compromissos e a evolução esperada.
O Relatório do MMOuP da Unilab, juntamente com o Plano de Ação e sua validação por parte da Reitoria estão públicos na
página da Ouvidoria e você pode acessá-los clicando aqui.
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A Ouvidoria também esteve lá...
Seminário de Boas Práticas em Integridade e Governança Pública - CGU
Nos dias 06 a 09 de junho a Ouvidoria da Unilab participou do Seminário de Boas Práticas em Integridade e
Governança Pública promovido pela Controladoria Geral da União – CGU.
A Ouvidoria participou da mesa “Diálogos plurais: o papel da Ouvidoria como caminho para a transparência e
garantia do direito à educação”, mediada pelo estudante Titto Freitas. Na oportunidade foi possível dialogar sobre
participação e controle social e como a Ouvidoria pode ser um espaço importante para a garantia dos direitos.
Estiveram presentes servidores e servidoras da UNILAB, UFCA, IFCE, UFC e DNOCS, que apresentaram, boas
práticas implementadas que vêm contribuindo para a integridade de suas instituições e que compartilhadas podem
servir de exemplo para o desenvolvimento institucional.

Festival Glitter - Proex Unilab
O Festival Glitter da Unilab, promovido pela Coordenação de Arte e Cultura
da PROEX aconteceu nos dias 27 e 28 de junho, com diversas ações em
alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. A programação, construída por meio
do diálogo e da participação da comunidade acadêmica, incluiu palestras,
exibição de ﬁlmes e apresentações artísticas e culturais.
A Ouvidoria participou da mesa “Diálogos plurais: o papel da Ouvidoria
como caminho para a transparência e garantia do direito à educação”,
mediada pelo estudante Titto Freitas. Na oportunidade foi possível dialogar
sobre participação e controle social e como a Ouvidoria pode ser um espaço
importante para a garantia dos direitos.
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5 anos do Código de Defesa do
Usuário de Serviços Públicos
No dia 27 de junho de 2017, a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público (Lei nº 13.460/2017) foi
publicada com o objetivo de regulamentar os mecanismos de participação, proteção e defesa dos direitos dos
usuários de serviços públicos em âmbito federal, estadual e municipal.
Esta é a primeira Lei nacional a tratar das Ouvidorias Públicas como instrumento de defesa de direitos, de
melhoria da gestão e de mediação da relação entre cidadão e Estado no Brasil.
A Lei, redigida com a contribuição da Controladoria Geral da União – CGU, regulamenta o §3º do artigo 37 da
Constituição Federal, e prevê entre os direitos básicos dos usuários: igualdade no tratamento, vedado qualquer
tipo de discriminação; atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e prioridades
asseguradas por lei; respostas claras e conclusivas para o cidadão; além da aplicação de soluções tecnológicas
para simpliﬁcar os processos e procedimentos.
Nesse aniversário, a Rede Nacional de
Ouvidorias – RENOUV lançou a 2ª edição da
Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários
de Serviços Públicos. Durante todo o mês de
junho, todas as Ouvidorias que compõem a
RENOUV utilizaram suas redes sociais para
informar sobre suas atividades e serviços do seu
órgão, buscando disseminar conhecimentos
sobre a Lei. A Ouvidoria da Universidade da
UNILAB aderiu à Maratona, que usou a hastag
#essedireitoédetodos para partilhar mais sobre
a Lei 13.460 com a comunidade acadêmica da
UNILAB em seu Instagram.

Comunique-se com a Ouvidoria:

Agende uma conversa com a gente!
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Que assuntos você gostaria de ver
discutidos no Boletim da Ouvidoria?
Construa a pauta com a gente!
Entre em contato: ouvidoria@unilab.edu.br
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