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Introdução
Esta é a quarta edição do levantamento realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) sobre o uso da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) por jornalistas. 
Iniciada em 2013, a pesquisa foi repetida em 2015 e em 2019.

Em meio à emergência sanitária que atingiu o mundo com a pandemia do novo coronavírus, 
o acesso a dados públicos de qualidade se tornou mais urgente do que nunca. Todos 
os jornalistas, mesmo aqueles com menos familiaridade com os dados ou a área da saúde, 
passaram a lidar diariamente com números de casos e mortes provocados pelo vírus, 
quantidade de vacinas compradas e distribuídas, informações sobre comorbidades das 
vítimas, quantidade e ocupação de leitos de UTI disponíveis, distribuição do orçamento no 
setor e outros. Cobrar do poder público dados atualizados e com metodologia clara virou 
rotina nas redações.

A Lei de Acesso à Informação, sancionada em 2011 e regulamentada em 2012, é uma das 
ferramentas mais importantes para garantir transparência na administração pública. Apesar 
de ter completado nove anos, nem todos os jornalistas brasileiros fazem ou já fizeram 
uso dessa poderosa ferramenta, conhecida como LAI. Praticamente metade (48,4%) 
dos entrevistados para este relatório disseram nunca ter usado a LAI na apuração de 
reportagens. Dos que usaram (51,6%), a maioria relata dificuldades para obter respostas, 
problema que se acentuou durante a pandemia. “A Lei de Acesso à Informação é uma 
ferramenta poderosa nas mãos de jornalistas, mas infelizmente seu potencial ainda é pouco 
explorado nas redações. Talvez isso se deva ao fato de ser um recurso relativamente novo, 
ainda ausente da maioria dos currículos de graduação, e que exige adaptação dos processos 
tradicionais de apuração e edição, por causa dos prazos longos em comparação ao dia a dia 
frenético das redações. Precisamos incentivar a apropriação dos mecanismos de acesso à 
informação por repórteres de todo o Brasil e redações de todos os tamanhos, porque, além 
do interesse público na fiscalização do Estado, a LAI é um patrimônio de todos os cidadãos e 
só vai se consolidar se for usada constantemente”, diz o presidente da Abraji, Marcelo Träsel.

Embora existam premissas na lei fundamentais para o acesso à informação, muitos órgãos 
públicos descumprem prazos ou não respondem às solicitações como deveriam, com 
informações completas e contextualizadas. Muitas vezes os pedidos de informação são negados 
com base em um sigilo indevido. Esta pesquisa demonstra algumas dessas questões práticas 
nos diferentes poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em diferentes níveis (municipal, 
estadual e federal).

Esta edição registrou um recorde de inscritos, com 384 jornalistas de todas as regiões 
brasileiras. Diferentemente dos anos anteriores, em que o principal método de divulgação 
da pesquisa foi por meio de redes sociais e e-mail, em 2021 a Abraji entrou em contato com 
veículos de comunicação para que solicitassem a seus jornalistas o preenchimento da pesquisa, 
incluindo os que nunca usaram a LAI. Em troca, os jornalistas receberão treinamento gratuito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Abraji e LAI: um histórico de luta 
por dados públicos
Em novembro de 2011, o Brasil tornou-se o 89º país a possuir uma legislação de acesso à 
informação pública, a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI. O acesso a informações 
públicas é um direito previsto na Constituição de 1988, mas a discussão sobre a necessidade 
de uma lei específica ganhou força somente no início do século 21. Esse processo se deu na 
mesma época da fundação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Criada 
em 2002, a Abraji nasceu da necessidade de conscientização da sociedade brasileira sobre 
a importância deste direito constitucional. “O bom jornalismo nunca se conformou com 
obstáculos de acesso à informação”, diz Marcelo Beraba, cofundador e primeiro presidente 
da Abraji.

O processo legislativo da LAI teve seu início com a apresentação do projeto de lei 219/2003, do 
deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), em fevereiro de 2003. No ano seguinte, foi lançado 
oficialmente o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, iniciativa liderada pela Abraji 
e por outras 17 organizações, com o objetivo de promover o debate sobre transparência de 
dados e conscientizar a população de que essa luta não era apenas dos jornalistas, e sim de 
toda a sociedade. 

“Houve toda uma negociação por parte do Fórum para garantir que a lei fosse abrangente 
e não ficasse só no poder executivo federal”, explica Marina Atoji, gerente de projetos da 
Transparência Brasil e que hoje coordena as ações do Fórum. Atoji, que foi gerente-executiva 
da Abraji, tendo coordenado as edições anteriores deste relatório, lembra que não havia um 
mecanismo para permitir controle social sobre documentos sigilosos antes da LAI e que o 
Fórum lutou por sua regulamentação, para que não existissem mais informações secretas por 
tempo indeterminado. “Por sugestão do Fórum foram estabelecidos alguns artigos na lei que 
determinam, por exemplo, a divulgação de listas de documentos classificados em cada grau 
de sigilo e a divulgação de listas de documentos desclassificados, ou seja, que saíram do sigilo.” 

sobre a lei que está sendo preparado pela Abraji, em parceria com a agência de dados públicos 
Fiquem Sabendo, especializada em LAI.

A Abraji foi uma das principais incentivadoras da criação da LAI no Brasil e monitora, desde 
então, o seu cumprimento. O objetivo deste levantamento é contribuir com o debate sobre o 
acesso a dados públicos e ensejar melhorias por parte dos diversos órgãos da administração 
pública. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115054&filename=PL+219/2003
https://abraji.org.br/noticias/18-entidades-civis-lancam-o-forum-de-direito-de-acesso-a-informacoes-publicas-e-estudam-entrar-com-adin-contra-sigilo-eterno
https://informacaopublica.org.br/
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O texto do deputado mineiro Reginaldo Lopes ficou parado por anos. Foi somente em 
2009 que a matéria voltou a tramitar, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do Executivo, apensado ao 
que havia sido apresentado pelo parlamentar. Em todas as etapas de discussão, a Abraji esteve 
presente, como amicus curiae e com posicionamentos favoráveis a mais abertura de dados e 
documentos públicos. A lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff em 11 de 
novembro de 2011.

A Abraji, assim como outras organizações da sociedade civil, serviu como indutora do processo 
de aprovação da LAI. “É uma grande demonstração de como é importante atuar em rede na 
sociedade civil, em torno de um propósito comum. Para mim, é um exemplo ilustrativo de 
como uma articulação, que nós chamamos de advocacy, é poderosa quando feita em rede”, 
conclui Atoji.

 “O bom jornalismo nunca se conformou com obstáculos de acesso à informação.”
- Marcelo Beraba

6
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Universo pesquisado
O questionário foi respondido por 384 jornalistas, mais de quatro vezes o total de anos 
anteriores (aumento de 343,5%). O resultado expressivo pode ter sido influenciado pela 
mudança na abordagem, com a oferta, pela Abraji, de um curso sobre a LAI às redações que 
incentivassem seus jornalistas a responder à pesquisa, mesmo os que nunca usaram a LAI.

Os respondentes foram divididos em duas categorias: profissionais que utilizam a LAI e 
profissionais que não a utilizam.

Já fez algum pedido de informação?¹ 

Você já fez pedido(s) baseado(s) na Lei de Acesso 
à Informação na apuração para reportagens?

¹ Na última edição deste relatório, de 2019, a maioria (67%) dos entrevistados afirmara já ter feito 
pedidos de informação via LAI para apuração, um aumento de 10 pontos percentuais em relação 
a 2015 e quase 16 pontos à frente de 2021. Mas isso não significa que menos pessoas estejam 
usando a LAI agora. Como explicado na apresentação, houve uma diferença significativa no 
público que preencheu o questionário neste ano e mais incentivos para que qualquer jornalista 
respondesse ao questionário, mesmo sem nunca ter usado a lei. 

6

52%48%

Sim Não
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Dentre os que disseram não ter usado a LAI, a maioria dos respondentes (59,02%) afirmaram 
nunca ter precisado da legislação, totalizando 108 de 183 respostas. Os jornalistas também 
apontaram que preferem assessorias de imprensa (18,03%) e que consideram difícil fazer 
pedidos via LAI (14,75%), além de outro motivo (22,4%).

Por que nunca utilizaram a LAI?

Motivo por nunca ter pedido LAI Quantidade
Total que não fez pedidos 
de LAI e responderam à 

pergunta
%*

Considero difícil fazer pedidos via 
LAI 27 183 14,75%

Outro motivo 41 183 22,40%

Prefiro pedir a assessorias de 
imprensa 33 183 18,03%

Nunca precisei 108 183 59,02%

Os respondentes que não utilizam a LAI representam 48,44% do universo total de pesquisa. As 
faixas etárias que menos usaram a legislação são de 50-59, 60-69 e 70-79. Nesta última, houve 
apenas dois respondentes.

*

*Respostas dentre os que não fizeram pedidos de LAI.

1. Perfil de quem não utiliza a LAI

a. Faixa etária

44% 48%
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19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*Na faixa etária de 70  - 79 tivemos apenas 2 entrevistados
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*Dos que não usaram a LAI na UF.

Quanto à origem geográfica, nota-se que os respondentes que não utilizam a LAI estão 
presentes em 19 das 27 unidades da federação.

b. Onde moram os respondentes?

Em qual UF trabalham os que 
não usaram a LAI

Inscritos que não usaram a 
LAI

Total de inscritos na 
UF %*

AC 1 1 100%

AL 1 2 50%

AM 1 2 50%

AP 1 1 100%

BA 1 3 33,33%

CE 2 5 40%

DF 20 58 34,48%

MA 2 5 40%

MG 18 25 72%

MS 1 1 100%

PA 5 5 100%

PB 4 7 57%

PE 10 14 71,43%

PI 4 5 80%

RJ 19 38 50%

RN 1 2 50%

RS 13 35 37,14%

SC 3 7 42,86%

SP 79 152 51,97%

9
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Qual função você ocupa? Inscritos que não usaram 
a LAI no cargo

Total de inscritos no 
cargo %*

Cargos de chefia 16 27 59,26%

Editor 47 76 61,84%

Outra 29 51 56,86%

Produtor 20 37 54,05%

Repórter 74 193 38,34%

O cargo de editor (61,84%) corresponde à maior quantidade de profissionais que não utilizam 
a Lei de Acesso à Informação. O editor, em geral, não costuma trabalhar com o material bruto, 
e sim com as informações apuradas pelo repórter, o que pode ajudar a explicar o uso menos 
frequente de ferramentas de apuração, como a LAI. Em segundo lugar, estão os profissionais 
do cargo de chefia, com 59,26% que também lidam menos com a etapa de apuração.

c. Quais cargos ocupam?

A maior parte (48,63%) dos respondentes fazem parte da categoria Outra Editoria, ou seja, 
que não se encaixaram nas opções do questionário (Ciências, Cotidiano/Sociedade, Cultura, 
Economia, Esportes, Política e Saúde), seguido por Cotidiano/Sociedade, com 22,95%

d. Em qual editoria trabalham?

*De inscritos que não usaram a LAI em relação ao total de inscritos neste cargo.

49%

23%

10%

9%

5%

2% 1% 1%

Outra Cotidiano/Sociedade Política Cultura Economia Esportes Ciências Saúde
Valores do gráfico arredondados
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Atua em qual plataforma de comunicação?
Não usam a LAI 

e atuam nesta 
plataforma

Inscritos que 
atuam na 

plataforma
%*

Exclusivamente Digital 55 115 47,83%

Impresso e Digital 59 136 43,38%

Outra 2 4 50,00%

Rádio 2 5 40,00%

Multimídia 9 31 29,03%

Televisão 48 77 62,34%

Televisão e Digital 8 13 61,54%

Televisão e Rádio 3 3 100,00%

A televisão aparece como o meio de comunicação que menos tem jornalistas que utilizam 
a Lei de Acesso à Informação entre os respondentes. Está representada, na pesquisa, pelas 
categorias Televisão (62,34%), Televisão e Rádio (100%) e Televisão e Digital (61,54%).

e. Em que meio atuam os jornalistas respondentes

*Total de inscritos que atuam nessa plataforma e não usam a LAI.

11
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A maior parte dos profissionais que afirmam ter feito pedidos pela Lei de Acesso à Informação 
tem entre 40 e 49 anos, representando 56,14% do total de inscritos nessa faixa etária. Logo 
após, encontram-se os jornalistas entre 19 e 29 anos (55,7%).

a. Faixa etária

Os respondentes que utilizam a LAI representam 51,56% do universo total de pesquisa. De 
384 inscritos, 198 fazem parte desta categoria.

2. Perfil de quem utiliza a LAI

12
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Quanto à origem geográfica, nota-se que os respondentes que utilizam a LAI estão presentes 
em 23 das 27 unidades da federação. Além disso, três inscritos (todos usam a LAI) atuam fora 
do país.

b. Onde moram os respondentes?

Em qual UF trabalham os que 
usaram a LAI Inscritos Total de inscritos 

na UF %*

AL 1 2 50,00%

AM 1 2 50,00%

BA 2 3 66,67%
CE 3 5 60,00%
DF 38 58 65,52%
ES 1 1 100,00%
GO 2 2 100,00%
MA 3 5 60,00%
MG 7 25 28,00%
MT 2 2 100,00%

NÃO ATUO NO BRASIL 3 3 100,00%

PB 3 7 42,86%
PE 4 14 28,57%
PI 1 5 20,00%
PR 4 4 100,00%

RJ 19 38 50,00%
RN 1 2 50,00%
RO 1 1 100,00%
RR 1 1 100,00%
RS 22 35 62,86%
SC 4 7 57,14%
SE 1 1 100,00%
SP 73 152 48,03%
TO 1 1 100,00%

* Dos que usaram a LAI na UF.

13
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O cargo de repórter corresponde à maior quantidade de profissionais que utilizam a Lei de 
Acesso à Informação (61,66%). Em segundo lugar, vêm os produtores, com 45,95%.

c. Quais cargos ocupam?

A maior parte (40,51%) dos respondentes fazem parte da categoria “Outra Editoria”, ou seja, 
fora das opções existentes no questionário (Ciências, Cotidiano/Sociedade, Cultura, Economia, 
Esportes, Política e Saúde). Em segundo lugar, encontra-se a editoria de Política, com 26,67%.

d. Em qual editoria trabalham?

Qual função você ocupa? Inscritos que não usaram 
a LAI no cargo

Total de inscritos no 
cargo %*

Cargos de chefia 11 27 40,74%

Editor 29 76 38,16%

Outra 22 50 44,00%

Produtor 17 37 45,95%

Repórter 119 193 61,66%

*De inscritos que usaram a LAI em relação ao total de respondentes neste cargo

Valores do gráfico arredondados

40%

27%

18%

7%

3% 2% 2%

1%

Outra Política Cotidiano/Sociedade Economia Saúde Cultura Esportes Ciências
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A maioria (70,97%) dos respondentes que usaram a LAI atuam no meio Multimídia.

e. Em que meio atuam os jornalistas respondentes 

15

Atua em qual plataforma de 
comunicação? 

Inscritos que usam a LAI 
e atuam nesta plataforma

Total de inscritos 
que atuam nesta 

plataforma
%*

Exclusivamente Digital 60 115 52,17%

Impresso e Digital 77 136 56,62%

Outra 2 4 50,00%

Rádio 3 5 60,00%

Televisão 29 77 37,66%

Televisão e Digital 5 13 38,46%

Multimídia 22 31 70,97%

*De inscritos que atuam nesta plataforma e usam a LAI.
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Transparência passiva nos três níveis e poderes
O Executivo aparece como o poder mais requisitado pelos jornalistas nos três níveis, mesmo 
resultado das edições anteriores. Para os cálculos são considerados somente os respondentes 
que usaram a LAI.

1. Para onde os jornalistas direcionaram os 
pedidos de informação

Assim como apontou a edição anterior, o Executivo é o órgão mais demandado no nível federal. 
Na edição de 2021, 135 jornalistas (68,18%) dos que usaram a LAI acionaram o Executivo 
federal. Os últimos relatórios demonstram que em 2013 o índice foi de 79%; em 2015, total de 
91%; e, em 2019, o resultado foi de 68%.

a. Nível federal

Direcionamento de pedidos no nível federal
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Direcionamento de pedidos no nível estadual

Direcionamento dos pedidos - 2013 a 2021

A maior parte (63,64%) dos inscritos que usaram a LAI também acionaram o Executivo estadual. 
Em 2013, o registro foi de 57%; em 2015, de 92%; e, em 2019, de 71%.

b. Nível estadual
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Direcionamento dos pedidos - 2013 a 2021

Dentre os que usaram a LAI, 98 profissionais (49,49%) fizeram pedidos ao Executivo municipal. 
Os relatórios dos anos anteriores apontam que em 2013 o percentual foi de 53%; em 2015, 
de 93%; e, em 2019, de 57%.

c. Nível municipal

Direcionamento de pedidos no nível municipal
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Direcionamento dos pedidos - 2013 a 2021
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2. Frequência de problemas 
em cada nível e poder

Em nível federal, o Executivo (55,56%) é o poder com mais problemas ao solicitar pedidos de 
LAI. Também é o poder mais acionado por jornalistas. Logo após, vêm o Legislativo (22,45%), 
o Judiciário (18,78%) e, por fim, o Ministério Público (8,25%), que também é o poder menos 
acionado pelos jornalistas: 137 inscritos (70,62%) afirmaram nunca ter solicitado informações 
a esse órgão.

Este tópico abrange pedidos feitos à Presidência da República, ministérios, empresas públicas 
e outros órgãos federais; à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; e ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros tribunais federais.

a. Nível federal

Problemas para obter respostas no nível federal
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Relatos de problemas no nível federal

O Executivo também aparece como o poder com mais problemas de acesso à informação 
no nível estadual. Seguido pelo Judiciário (17,01%), Legislativo (16,24%) e Ministério Público 
(11,17%).

b. Nível estadual

Problemas para obter respostas no nível estadual
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No nível municipal, o Executivo (40,10%) também é o poder com mais reclamações de pedidos 
pela Lei de Acesso à Informação. Do universo total de respondentes, 79 profissionais afirmam 
ter tido algum problema.

Já o Legislativo municipal registrou 25 jornalistas (13,02%) que relataram problemas ao 
fazer um pedido com base na LAI. Além disso, 141 inscritos (73,44%) afirmam nunca ter 
solicitado informações para o mesmo nível e poder.

c. Nível municipal

Relatos de problemas no nível estadual
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Relatos de problemas no nível municipal

Problemas para obter respostas no nível municipal
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3. Natureza dos problemas

A pesquisa pediu que os respondentes indicassem os temas dos pedidos em que enfrentaram 
problemas para obter respostas. Foram fornecidas quatro opções :

Problemas na requisição de informações de natureza administrativa (referente a 
contratos, pagamentos e repasses, salários e outros proventos de funcionários 
públicos);
 
Problemas na requisição de informações de fiscalização (relatórios de auditoria, 
processos de correição e procedimentos de controle interno da atividade do órgão);

Problemas na requisição de informações que expressassem o posicionamento do 
governo ou órgão (notas técnicas, ofícios, e-mails, memorandos e despachos);

Outra.

A maioria dos problemas se refere a pedidos de cunho administrativo, com exceção do 
Ministério Público, que possui mais pedidos com problemas no âmbito de fiscalização 
(68,75%).

a. Nível federal

Poder/Órgão Natureza da
informação Inscritos %*

Executivo

Administrativa 63 58,33%

Fiscalização 35 32,41%

Posicionamento 33 30,56%

Outra 22 20,37%

Legislativo

Administrativa 30 66,67%

Fiscalização 17 37,78%

Posicionamento 6 13,33%

Outra 11 24,44%
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Comparativo - 2013 a 2021

* As naturezas dos problemas não somam 100% em todos os casos, porque o questionário permitia que os inscritos 
marcassem quantas opções quisessem.

Judiciário

Administrativa 21 43,75%

Fiscalização 16 33,33%

Posicionamento 4 8,33%

Outra 7 14,58%

Ministério Público

Administrativa 9 56,25%

Fiscalização 11 68,75%

Posicionamento 6 37,50%

Outra 1 6,25%

Poder/Órgão Natureza da
informação % 2013 % 2015 % 2019 % 2021

Executivo

Administrativa 57% 92% 68% 58%

Fiscalização 43% 42% 48% 32%

Posicionamento 39% 17% 29% 30%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 20%

Legislativo

Administrativa 73% 100% 70% 66%

Fiscalização 40% 33% 60% 37%

Posicionamento 27% 0% 20% 24%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 24%

Judiciário

Administrativa 40% 50% 57% 43%

Fiscalização 27% 50% 50% 33%

Posicionamento 60% 0% 36% 14%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 14%
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Ministério Público

Administrativa Não avaliado 100% 60% 56

Fiscalização Não avaliado 0% 50% 37%

Posicionamento Não avaliado 0% 50% 37%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 6%

A maioria dos problemas em nível estadual se refere a pedidos de cunho administrativo, 
com exceção do Ministério Público, que possui mais pedidos com problemas no âmbito de 
fiscalização (43,48%).

b. Nível estadual

Poder/Órgão Natureza da
informação Inscritos %*

Executivo

Administrativa 61 60,40%

Fiscalização 41 40,59%

Posicionamento 36 35,64%

Outra 27 26,73%

Legislativo

Administrativa 22 68,75%

Fiscalização 16 50,00%

Posicionamento 12 37,50%

Outra 4 12,50%

Judiciário

Administrativa 19 22,88%

Fiscalização 17 50,00%

Posicionamento 7 20,59%

Outra 8 23,53%

Ministério Público

Administrativa 6 26,09%

Fiscalização 10 43,48%

Posicionamento 5 21,74%

Outra 2 8,70%
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* As naturezas não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.

Poder/Órgão Natureza da
informação % 2013 % 2015 % 2019 % 2021

Executivo

Administrativa 69% 99% 71% 60%

Fiscalização 46% 33% 49% 40%

Posicionamento 17% 24% 37% 35%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 26%

Legislativo

Administrativa 82% 67% 85% 68%

Fiscalização 47% 33% 46% 50%

Posicionamento 0% 0% 38% 37%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 12%

Judiciário

Administrativa 50% 17% 80% 55%

Fiscalização 33% 50% 40% 23%

Posicionamento 33% 0% 40% 50%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 23%

Ministério Público

Administrativa Não avaliado 71% 83% 75%

Fiscalização Não avaliado 57% 33% 48%

Posicionamento Não avaliado 0% 67% 33%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 8%

27
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Tanto no Executivo (75,32%) quanto no Legislativo (96%), a maioria dos problemas em obter 
informação com base na LAI é de cunho administrativo.

c. Nível municipal

Poder/Órgão Natureza da
informação Inscritos %*

Executivo

Administrativa 58 75,32%

Fiscalização 37 48,05%

Posicionamento 26 33,77%

Outra 17 22,08%

Legislativo

Administrativa 24 96,00%

Fiscalização 15 60,00%

Posicionamento 8 32,00%

Outra 1 4,00%

Poder/Órgão Natureza da
informação % 2013 % 2015 % 2019 % 2021

Executivo

Administrativa 76% 94% 87% 75%

Fiscalização 45% 31% 58% 48%

Posicionamento 28% 12,5% 26% 33%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 22%

Legislativo

Administrativa 79% 100% 56% 96%

Fiscalização 57% 25% 67% 60%

Posicionamento 29% 12,5% 33% 32%

Outra Não avaliado Não avaliado Não avaliado 4%

* As naturezas não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.

Comparativo - 2013 a 2021



28 29

Problemas mais comuns
O levantamento incluiu questões sobre os problemas mais frequentes enfrentados por 
jornalistas na hora de obter dados por meio de pedidos de acesso a informações. As naturezas 
não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.

Foram apresentadas cinco alternativas:

• Resposta fora do prazo legal; 

• Informação da resposta não corresponde à solicitada; 

• Negativa de atendimento por “necessidade de trabalho adicional de análise e consolidação de 
dados”;

• Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF); 

• Sigilo indevido/sem justificativa. 

No Executivo, a maioria dos profissionais (66,06%) aponta informação diferente da solicitada 
como o problema mais enfrentado. Tanto no Judiciário (47,37%) quanto no Ministério Público 
(44,44%), destacam-se respostas fora do prazo legal. Ainda no MP, o sigilo indevido sem 
justificativa é um dos problemas mais apontados, também com 44,44%. Por um problema no 
questionário, não foram incluídos dados sobre o Legislativo federal.

a. Nível federal

Executivo

Qual é o problema mais frequente em relação aos pedidos de informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 30 27,52%

Sigilo indevido/sem justificativa 41 37,61%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 72 66,06%

Negativa de atendimento por “necessidade de trabalho adicional de análise 
e consolidação de dados” 54 49,54%

Resposta fora do prazo legal 30 27,52%
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Judiciário

Ministério Público

Qual o problema mais frequente em relação aos pedidos de informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 4 32,69%

Sigilo indevido/sem justificativa 14 25,00%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 17 7,69%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 13 26,92%

Resposta fora do prazo legal 18 47,37%

Todas as opções acima 4 7,69%

Qual é o problema mais frequente em relação aos pedidos de 
informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 3 16,67%

Sigilo indevido/sem justificativa 8 44,44%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 6 33,33%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 4 22,22%

Resposta fora do prazo legal 8 44,44%

Todas as opções acima 1 5,56%
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No nível estadual, o Executivo (50,98%) e o Ministério Público (50%) apresentam como 
problema mais recorrente o fornecimento de informação diferente da solicitada. Já no 
Legislativo (62,50%), predominam as respostas enviadas fora do prazo legal. Por fim, no 
Judiciário, 51,43% afirmam que o sigilo indevido sem justificativa é mais frequente.

b. Nível estadual

Executivo

Legislativo

Qual é o problema mais frequente em relação aos pedidos de 
informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 21 20,59%

Sigilo indevido/sem justificativa 27 26,47%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 52 50,98%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 35 34,31%

Resposta fora do prazo legal 47 46,08%

Qual é o problema mais frequente em relação aos pedidos de 
informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 5 15,63%

Sigilo indevido/sem justificativa 9 28,13%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 15 46,88%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 9 28,13%

Resposta fora do prazo legal 20 62,50%
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Judiciário

Ministério Público

Qual é o problema mais frequente em relação aos pedidos de 
informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 6 17,14%

Sigilo indevido/sem justificativa 18 51,43%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 15 42,86%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 10 28,57%

Resposta fora do prazo legal 17 48,57%

Todas as opções acima 4 11,43%

Qual o problema mais frequente em relação aos pedidos de informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 3 12,50%

Sigilo indevido/sem justificativa 9 37,50%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 12 50,00%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de análise 
e consolidação de dados" 6 25,00%

Resposta fora do prazo legal 11 45,83%
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No Executivo, predominam as respostas com informações diferentes das solicitadas (58,75%) 
e as respostas fora do prazo legal, com a mesma porcentagem. No Legislativo, o problema 
mais frequente também diz respeito ao prazo, com 61,54%.

c. Nível municipal

Executivo

Legislativo

Qual o problema mais frequente em relação aos pedidos de informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 14 17,50%

Sigilo indevido/sem justificativa 19 23,75%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 47 58,75%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 33 41,25%

Resposta fora do prazo legal 47 58,75%

Todas as opções acima 16 20,00%

Qual o problema mais frequente em relação aos pedidos de informação? Inscritos %

Fornecimento de informações em formato fechado (como o PDF) 5 19,23%

Sigilo indevido/sem justificativa 7 26,92%

Informação da resposta não corresponde à solicitada 12 46,15%

Negativa de atendimento por "necessidade de trabalho adicional de 
análise e consolidação de dados" 9 34,62%

Resposta fora do prazo legal 16 61,54%

Todas as opções acima 5 19,23%
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LAI na pandemia
O relatório deste ano acrescentou questões envolvendo pedidos de informação sobre a 
covid-19 com base na LAI, em todos os níveis e poderes. 

Do universo total de pesquisa, 12 respondentes apontaram não ter feito pedidos durante 
a pandemia; 16 afirmaram ter enfrentado problemas com as respostas e 2 não tiveram 
dificuldades em obter dados relacionados à pandemia. Os outros inscritos não responderam.

Você teve dificuldade para receber respostas a pedidos sobre 
políticas/dados relacionados à pandemia?

40%

7%

53%

Não fiz pedidos no período da crise sanitária Não tive dificuldades Sim
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Em órgãos de quais esferas teve dificuldades ao realizar 
pedidos de acesso à informação?

Em relação à justificativa para pedidos negados ou com respostas fora do prazo legal 
determinado, 11 inscritos (73,33%) apontaram que respostas genéricas como “por causa da 
pandemia” foram predominantes. 

Problemas mais comuns

Qual foi a justificativa para o seu pedido ser negado ou ter a resposta 
atrasada? Inscritos %

Adoção de teletrabalho 7 46,67%

Alteração de procedimento da LAI por meio de lei/decreto 4 26,67%

Resposta genérica: "por causa da pandemia" 11 73,33%

Rodízio de servidores 5 33,33%

Em todos os poderes, o nível estadual predomina como a esfera em que mais jornalistas 
apresentaram dificuldades para a obtenção de respostas sobre a pandemia.

1. Por nível e poder
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Problemas apontados e 
sugestões de melhorias
Na edição anterior deste relatório, em 2019, a Abraji resumiu as sugestões de melhorias na LAI nos 
seguintes tópicos:

Fiscalização e punição;

Padronização de sistemas para protocolar pedidos de 
informação;

Celeridade na resposta;

Servidores exclusivos para atendimento de pedidos;4

3

2

1

Treinamento de servidores, fornecimento de informações 
em formato aberto;

Aperfeiçoamento da transparência ativa e possibilidade 
de envio de pedidos de informação sem a necessidade de 
se identificar.

6

5

Como a maioria das sugestões deste ano seguem nessa linha, destacamos ideias específicas que 
surgiram nesta edição:
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• Auditoria de respostas oferecidas e procedimentos para controle e punição de infrações;

• Ter mais órgãos fiscalizando e cobrando o cumprimento da LAI, como Ministério Público e Tribunal 
de Contas;

• Criação de uma promotoria de acesso à informação pelos MPs estaduais e federal;

• Órgão independente que avalie os recursos quando o cidadão não concorda com a resposta/
independência dos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) em relação ao comando do órgão;

• “Reclame aqui” da LAI: canal para denunciar descumprimento.

• Mais divulgação da LAI entre jornalistas/redações;

• Criação de conselhos com participação popular para fiscalizar a lei;

• Canal para comunicação entre solicitante e órgão público para esclarecer dúvidas antes de a 
resposta ser enviada.

2. Fiscalização

3. Comunicação

• Site para registrar pedidos na homepage do órgão público;

• Melhorar o acesso a dados públicos em municípios pequenos/regulamentar a LAI em todos os 
municípios;

• Mecanismos off-line de acesso a dados públicos para quem não tem acesso à internet;

• Criação de bancos de pedidos respondidos e precedentes em nível local (estados e municípios);

• Autorização garantida para fazer pesquisas in loco quando o órgão alegar que o pedido requer 
trabalho adicional;

• Fortalecimento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para que seja mais fácil acessar 
documentos públicos sem precisar pedir a um servidor ou esperar atendimentos demorados;

• Aplicação de precedentes (se um tipo de informação é considerado público, que seja para todos os 
órgãos e em todas as situações em que tais dados forem solicitados);

• Aprimoramento do rol de documentos classificados/desclassificados de sigilo/divulgação automática 
de documentos desclassificados no Arquivo Nacional.

1. Acesso facilitado




