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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo geral analisar como se dá a transparência 

ativa e passiva no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), considerando as demandas de informações da 

sociedade. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem quali-

quantitativa, realizada por meio de estudo de caso. Os dados foram coletados 

através de pesquisa documental, a partir do levantamento dos pedidos de acesso à 

informação realizados ao IFRN, via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no 

período de julho de 2015 a julho de 2019. Os pedidos de informação foram 

categorizados por meio da análise de conteúdo, evidenciando as categorias mais 

requisitadas. Após a definição das categorias mais demandadas pela sociedade à 

instituição, realizou-se a observação nos portais, a partir da elaboração de um 

formulário de observação. O tema estratégico “Gestão de Pessoas” figurou durante 

todos os anos como aquele com o maior número de solicitações de informação, 

sendo a Diretoria de Gestão de Pessoas o setor mais requisitado. A categoria 

temática “Seleção e mobilidade de pessoal” representou mais da metade dos 

pedidos de acesso à informação, com 51,47% das solicitações. Os resultados 

demonstraram que tanto o cumprimento como a implementação da transparência 

ativa praticada pelo IFRN são falhos, uma vez que informações as quais 

obrigatoriamente deveriam ser disponibilizadas em transparência ativa não são 

divulgadas em sua integralidade e, quando são, por vezes, estão incompletas e 

desatualizadas. O estudo apontou ainda para a necessidade de melhorias nas 

práticas de gestão da informação no IFRN. Como sugestão, fora proposto, para cada 

categoria temática, a publicação de informações que não estavam disponibilizadas 

em transparência ativa, bem como sugestões detalhadas de melhorias nas 

informações já divulgadas nos portais, com vistas a ampliar a transparência publica 

da instituição e, consequentemente, a qualidade na entrega dos serviços prestados, 

além de possibilitar uma possível diminuição nas demandas por informações. 

 

Palavras-chave: Direito à Informação. Lei de Acesso à Informação. Transparência 

Ativa. Transparência Passiva. Serviço de Informação ao Cidadão.  



 
 

ABSTRACT 

 

The present dissertation had as general objective to analyze how active and passive 

transparency takes place within the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), considering the demands of information 

from the society. This is an exploratory and descriptive research, of quali-quantitative 

approach, carried out through a case study. The data were collected through a 

documentary research, from the survey of the requests for access to information 

made to IFRN, via the Citizen Information Service (SIC), from July 2015 to July 2019. 

The requests for information were categorized through content analysis, evidencing 

the most requested categories. After defining the most demanded categories by the 

society to the institution, the observation was made in the websites, from the 

elaboration of an observation form. The strategic theme "People Management" was 

the one with the highest number of information requests, with the People 

Management Board being the most requested sector. The thematic category 

"Personnel selection and mobility" represented more than half of the requests for 

access to information, with 51.47% of the requests. The results showed that both 

compliance and the implementation of active transparency practiced by IFRN are 

failed, since information that should be mandatorily available in active transparency is 

not disclosed in its entirety and, when it is, sometimes it is incomplete and outdated. 

The study also showed the need for improvements in the information management 

practices in IFRN. As a suggestion, it was proposed, for each thematic category, the 

publication of information that was not available in active transparency, as well as 

detailed suggestions for improvements in the information already disclosed in the 

websites, with a view to increasing the public transparency of the institution and, 

consequently, the quality in the delivery of the services provided, besides allowing a 

possible decrease in the demands for information. 

 

Keywords: Right to Information. Access to Information Law. Active Transparency. 

Passive Transparency. Citizen Information Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da transparência tem permeado, cada vez mais, o debate político 

e a agenda governamental (AMORIM, 2014). Até o final dos anos 1980, a 

transparência, “como forma e modalidade de comunicação entre o Estado e seus 

cidadãos, não era um imperativo no âmbito da Administração pública brasileira.” 

(RODRIGUES, 2013, p. 424). As iniciativas anteriores à Constituição Federal de 

1988 estavam relacionadas especificamente a questões orçamentárias. Com a 

redemocratização do Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil 

desenvolveu iniciativas para ampliar a transparência dos governos centrais e 

subnacionais (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019). 

A transparência e o acesso à informação, enquanto direitos do cidadão e 

dever do Estado, estão previstos não apenas na Constituição Federal de 1988, mas 

também em outros normativos, tais como a Lei Complementar (LC) nº 101, de 4 de 

maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); LC nº 131, de 27 

de maio de 2009, chamada de Lei da Transparência, dentre outros (ZORZAL, 2015).  

Mais recentemente, para regulamentar o direito dos cidadãos às informações 

públicas previsto no inciso XXXIII do artigo 5º1, no inciso II do § 3º do artigo 372 e no 

§ 2º do artigo 2163 da Constituição Federal, em 18 de novembro de 2011, foi 

sancionada, no Brasil, a Lei nº 12.527, em vigor desde 16 de maio de 2012, 

conhecida popularmente como Lei de Acesso à Informação, ou LAI (BRASIL, 2011).  

A promulgação da LAI vai de encontro à cultura do sigilo que se apresentou 

por séculos como a chave para a manutenção do poder em vários governos 

(MENDIETA, 2012). Os procedimentos previstos na LAI buscam assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em consonância com 

os princípios básicos da administração pública, observando como diretrizes a 

publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção; a divulgação de 

 
1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIII - todos têm 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; 
2 Art. 37, § 3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta 
e indireta, regulando especialmente: II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.  
3 Art. 216, § 2º - Cabem 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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informações de interesse público, independentemente de solicitações; a utilização 

de meios de comunicação, disponibilizados pela tecnologia da informação; além do 

fomento ao desenvolvimento de uma cultura de transparência e do controle social da 

administração pública (BRASIL, 2011). 

A LAI prevê duas formas de divulgação de informações: a publicação proativa 

de informações pelos órgãos públicos, denominada por Yazigi (1999) de 

transparência ativa, e a disponibilização de informações públicas solicitadas pelos 

cidadãos, o que Yazigi (1999) intitula transparência passiva. As expressões 

“transparência ativa” e transparência passiva”, apesar de não constarem 

expressamente na LAI, foram utilizadas no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, 

que regulamenta a referida lei.  

De acordo com o artigo 8º desta lei, utilizado como base para avaliação da 

transparência ativa, “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas e custodiadas” (BRASIL, 2011). Já a transparência passiva disposta na 

LAI está relacionada à disponibilização de informações públicas para atendimento 

de demandas específicas, seja de pessoa física ou jurídica, o que se dá por meio do 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) físico ou pelo Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). 

Como se vê, o princípio da transparência ativa não está restrito ao 

cumprimento do artigo 8º da LAI. É necessário que o órgão ou entidade pública 

realize um exercício constante de avaliação das informações que são consideradas 

de interesse coletivo, para que, então, sejam divulgadas proativamente (CGU, 

2013).  

Em um estudo realizado pela Organização Não-Governamental (ONG) Artigo 

194, recomendou-se ampliar a divulgação das informações para além do que prevê o 

artigo 8º da LAI, utilizando como referência os pedidos de informações recebidos, de 

forma que as informações mais solicitadas em transparência passiva sejam 

disponibilizadas em transparência ativa (ARTIGO 19, 2015). Tal recomendação 

 
4 A ONG Artigo 19 teve sua origem em Londres, em 1987, e está presente no Brasil desde 2007. O 
nome da organização decorre do artigo 19  da Declaração dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Sua missão é atuar na defesa e promoção dos direitos à liberdade de 
expressão e de acesso à informação. Disponível em: https://artigo19.org/a-organizacao/. Acesso em: 
30 abr. 2019. 
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justifica-se em razão do conhecimento pelo órgão, a partir dos pedidos de 

informação, permitir melhorar a divulgação de informações, além de disponibilizar 

informações de interesse público ainda não divulgadas, tornando-se um “instrumento 

de gestão para fortalecer a transparência ativa e a qualidade dos serviços públicos.” 

(ARTIGO 19, 2019, p. 9). 

Nessa esteira, Zorzal e Rodrigues (2015, p. 2) ratificam a importância de as 

instituições públicas identificarem aquilo que é mais demandado pela sociedade e 

disponibilizarem as informações proativamente na Internet e/ou em outros meios, “a 

fim de facilitar que os stakeholders encontrem essa informação evitando custos para 

ambas as partes”.  

No entanto, em que pese terem decorridos 8 anos da sanção da LAI, 

Michener, Contreras e Niskier (2018), ao traçarem um panorama após cinco anos 

em vigor da lei, constataram a escassez dos estudos que realizam análises mais 

abrangentes sobre o seu funcionamento, em especial no que se refere à 

transparência passiva. Não menos relevante, destaca-se a necessidade de 

pesquisas na área que busquem relacionar a transparência ativa e passiva das 

instituições públicas como objeto de estudo.  

No contexto das instituições federais de ensino - autarquias públicas federais 

que se subordinam ao regime da LAI - faz-se mister ressaltar a relevância social 

dessas instituições, enquanto responsáveis por gerar e disseminar conhecimento, 

comprometidas com a formação humana e integral do cidadão. Nesse sentido, para 

além do atendimento às normas legais, “as iniciativas de transparência nas 

universidades constituem uma política de gestão responsável que favorece o 

exercício da cidadania pela população.” (PLATT NETO; CRUZ; VIEIRA, 2006).  

Apesar da evidenciação da informação está sendo objeto de estudo no âmbito 

das instituições privadas, conforme corroborado por Zorzal e Rodrigues (2015), essa 

prática não tem ocorrido quando se trata das instituições públicas, cuja divulgação 

da gestão ainda é limitada, não obstante a importância social das instituições e o 

montante significativo de recursos públicos recebidos. 

No caminho trilhado pelos trabalhos citados acima, e considerando que a LAI 

pode fortalecer a participação da sociedade nas instituições de ensino, pode-se 

anunciar o problema desta pesquisa do seguinte modo: como se dá a transparência 

ativa e passiva no âmbito do IFRN, considerando as demandas de informações da 

sociedade? 
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Em face ao problema de pesquisa apresentado, o estudo proposto tem como 

objetivo geral: analisar como se dá a transparência ativa e passiva no âmbito do 

IFRN, considerando as demandas de informações da sociedade. 

Para a consecução do objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1. analisar os pedidos de acesso à informação realizados pela 

sociedade ao IFRN via SIC. 

2. categorizar os pedidos de acesso à informação realizados pela 

sociedade ao IFRN via SIC, evidenciando as informações mais solicitadas e 

os setores com mais demandas por informação.  

3. comparar as informações disponibilizadas pelo IFRN em 

transparência ativa com os pedidos de acesso à informação realizados ao 

órgão via SIC. 

A trajetória secular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte  é resultado das alterações de institucionalidade ocorridas 

desde à época de sua fundação, que remonta ao ano de 1909, com a criação das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, até a mais recente, que decorreu da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, a qual instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica no país (IFRN, 2019).  

O IFRN, até o ano de 2005, contava com a sede em Natal e uma unidade de 

ensino descentralizada em Mossoró. Atualmente, são 22 unidades, além da Reitoria, 

ampliando o raio de abrangência da instituição, intensificando o processo de 

interiorização da educação profissional no estado e diversificando as áreas de 

atuação, em conformidade com a realidade socioeconômica das regiões onde está 

inserido.  

Esse processo de expansão do IFRN no estado do Rio Grande do Norte 

ocasionou um crescimento significativo no quantitativo de servidores (docentes e 

técnicos-administrativos), discentes e recursos orçamentários, conforme Tabela 1, a 

seguir, refletindo, sobremaneira, na ampliação dos dados a serem disponibilizados 

pela instituição.  

 

Tabela 1 – Expansão do IFRN 

Descrição 2005 2019 % de aumento 

Docentes 370 1628 440 
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Técnicos-Administrativos em 

Educação 

240 1159 483 

Discentes 10.663 44.102 414 

Recursos orçamentários R$ 53.077.329,24 R$ 608.840.631,00 1147 

Campi 2 22 1100 

Fonte: IFRN (2005, 2020). 

 

No IFRN, a transparência ativa dá-se a partir da divulgação no portal da 

instituição (www.ifrn.edu.br) das informações de interesse coletivo ou geral, que são 

produzidas ou custodiadas pelo órgão, conforme preconiza o Decreto nº 

7.724/20125, que regulamenta a LAI.  

Já a versão passiva da LAI, nesse caso, o SIC, existe no IFRN desde junho 

de 2012, data em que passou a vigorar a LAI. O Reitor da instituição designou, 

através da Portaria nº 1699-RE/IFRN, de 27 de novembro de 2019, dois servidores 

pertencentes ao corpo técnico-administrativo, para atuarem como operadores da 

LAI, sendo um lotado na Assessoria de Comunicação Social e Eventos e o outro na 

Secretaria da Reitoria. Os servidores responsáveis pelo SIC também são 

encarregados pelo acompanhamento dos pedidos de informações realizados 

virtualmente através do e-SIC. Ressalte-se que o SIC não está previsto no 

organograma da instituição e não há vinculação a um setor específico. 

Dessa forma, vislumbra-se que as reflexões, objeto dessa pesquisa, poderão 

ajudar a preencher a lacuna mencionada e auxiliar o IFRN a gerenciar melhor as 

informações, identificando aquilo que é mais demandado pela sociedade e 

disponibilizando proativamente na Internet, aprimorando as práticas de 

transparência da gestão pública.  

Face ao exposto, no contexto da transparência e do acesso à informação nas 

instituições públicas, espera-se que este estudo contribua para fomentar as práticas 

de transparência nas organizações públicas, que, para Mendieta (2012), é uma 

 
5  Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em 
seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011. 
§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a 
divulgação das informações de que trata o caput. 
§ 2º Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido 
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República: 
I - banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o § 1º ; e 
II - barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o 
Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527, de 2011. 
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poderosa prerrogativa necessária para o exercício da accountability, da participação 

cidadã (não manipulada), do controle social, da eficiência e eficácia governamental, 

da recuperação da legitimidade das autoridades políticas, configurando-se, de tal 

forma, como um valor que se deve promover como elemento essencial  à 

consecução de um bom governo. Cabe destacar que essa dissertação não irá 

adentrar, de modo mais aprofundado, na discussão acerca da accountability, das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e dados abertos, haja vista a 

necessidade da delimitação do tema que a dissertação exige.  

No que tange ao plano acadêmico, em novembro de 2018, fora realizada uma 

busca junto ao Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando como critério de 

inclusão os indexadores “transparência pública”, “transparência ativa” e 

“transparência passiva”; o período de publicação ter ocorrido entre 2012 e 2018, 

data posterior a aprovação da LAI; e a relação com a gestão pública6. Após a leitura 

dos resumos dos 43 trabalhos, constatou-se que a maioria dos trabalhos 

acadêmicos analisa a transparência ativa e/ou passiva de forma individualizada 

(FARACO, 2015; GOMES, 2016; RODRIGUES, 2013; SILVA, 2017), os processos 

de implementação da LAI nas instituições (MESQUITA, 2015) e o funcionamento 

dos SICS (MACIEL, 2018; SANTOS, 2016). Apenas 2 estudos - Cruz Neto (2017) e 

Souza (2018) - se debruçaram sobre a análise da transparência ativa sob a ótica das 

demandas de informações da sociedade, o que corroborou uma significativa lacuna 

nessa área de conhecimento correlato.  

Por fim, há a importância de cunho pessoal para a pesquisadora, face o seu 

interesse pelo tema transparência, e por utilizar a ferramenta do e-SIC para o 

encaminhamento de pedidos de acesso à informação, tanto para o próprio Instituto 

quanto para outros órgãos e entidades do Executivo Federal. Acrescente-se a isso o 

fato de a pesquisadora ser servidora pública efetiva do IFRN e querer contribuir com 

a instituição da qual faz parte, apresentando um estudo acadêmico que possa 

facilitar a disponibilização e o fluxo de informações por parte do órgão e promover 

um acompanhamento efetivo das ações institucionais pela sociedade civil.  

 
6 De início, foi selecionada a opção “Ciências Sociais Aplicadas” para o filtro “Grande Área de 
conhecimento”, e, em seguida, no filtro “Área de conhecimento”, foi utilizado o filtro “Administração” e 
“Administração Pública”.  
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Dessa maneira, para lograr êxito e alcançar os objetivos propostos, este 

trabalho foi estruturado, além desse primeiro capítulo, em mais quatro capítulos. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico que subsidiou a realização da 

pesquisa. Nele estão contidas as discussões sobre o direito à informação e 

transparência pública, em especial, as diretrizes orientadoras da LAI e os aspectos 

relativos à transparência ativa e passiva estabelecidos na legislação brasileira.  

O terceiro explicita o desenho da metodologia e a cronologia de 

operacionalização da pesquisa, a partir das técnicas de coletas e análise de dados 

utilizadas. O quarto capítulo destina-se à apresentação e análise dos resultados. 

Inicialmente são apontados os resultados obtidos a partir da análise de conteúdo 

dos pedidos de acesso à informação. Apresenta-se, então, as categorias temáticas 

demandadas pela sociedade à instituição. Em seguida, expõem-se os resultados 

oriundos da verificação dos portais das categorias mais demandadas, seguidas de 

recomendações sugeridas à instituição com vistas a fomentar uma melhoria 

contínua da transparência. Por fim, nas considerações finais, são inferidas as 

conclusões principais do estudo, suas limitações, além de possibilidade de 

pesquisas futuras.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo contempla o aporte teórico que servirá como base para a 

realização da pesquisa, construído a partir de uma revisão narrativa da literatura. No 

decorrer desse capítulo, são levantadas discussões a respeito do direito à 

informação, tanto na perspectiva teórica quanto legal e da transparência pública. 

Apresenta-se um panorama das leis de acesso à informação no cenário 

internacional e nacional, seguido dos principais aspectos da LAI e do SIC. Detalha-

se, em seguida, a origem e os conceitos de transparência, além de suas 

classificações, em especial os aspectos relativos à transparência ativa e passiva, 

estabelecidos na legislação brasileira.  

 

2.1 Direito à informação 

 

O direito de acesso à informação é tido como fundamento basilar para um 

governo democrático, uma vez que, nesse regime, há uma série de mecanismos que 
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exigem a participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisões, como é o caso 

das eleições ou definições de políticas públicas (ANGÉLICO, 2012; JARDIM, 1999; 

MENDEL, 2009). Através do direito à informação, à medida em que o cidadão se 

apropria da informação, passa a tomar conhecimento da existência de outros 

direitos. Trata-se, portanto, de um direito instrumental, por meio do qual outros 

direitos são garantidos (JARDIM, 2012; MARQUES, 2000). Por essa razão, articula-

se com os direitos humanos, uma vez que se torna um instrumento capaz de 

promover direitos sociais, culturais etc. (ANGÉLICO, 2012). 

Para além da perspectiva de governança e de direitos humanos, o acesso a 

informações públicas apresenta-se também com uma ferramenta eficiente de 

combate à corrupção (ANGÉLICO, 2012). A disponibilização da informação permite 

que a sociedade atue com vigilância na fiscalização de recursos públicos, expondo e 

combatendo a prática de atos ilícitos.   

Mendel (2009) destaca que, muito embora a consolidação desse direito 

enquanto direito humano seja recente, a ideia de que os órgãos públicos devem 

servir ao povo, atuando não mais como detentores da informação, mas como 

guardiões do bem público está cada vez mais disseminada entre a população. Nas 

seções seguintes, serão apresentados os panoramas mundial e nacional acerca das 

leis que regulamentam o acesso à informação.   

 

2.1.1 Acesso à informação no cenário internacional 

 

O reconhecimento da “liberdade de informação”, enquanto direito humano 

fundamental, ocorreu inicialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1946, em sua primeira sessão, ao adotar a Resolução 59, a qual aduz que “A 

liberdade de informação constitui um direito humano fundamental e a pedra de toque 

de todas as liberdades a que se dedica a ONU.” (MENDEL, 2009, p. 8).  

Dois anos depois, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU, em setembro 

de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que passou a garantir, em 

seu artigo 19, o direito à liberdade de expressão e informação: ““Todo ser humano 

tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 

(sic) por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” (ONU, 2009, p. 10). 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Mendel (2009) destaca que as 
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três principais organizações regionais de direitos humanos reconheceram o direito à 

informação formalmente, a saber: a Organização dos Estados Americanos, do 

Conselho da Europa e a União Africana. 

Para Dutra (2015), a Declaração é considerada o marco histórico inicial das 

discussões sobre direito à informação no cenário mundial. Ainda de acordo com a 

autora, o contexto vivenciado pelos países pós Segunda Guerra Mundial (1939 – 

1945), favoreceu a inserção do tema no documento, estabelecendo um 

compromisso entre os signatários, a fim de evitar a negativa de direitos 

fundamentais aos cidadãos.  

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dutra (2015) evidenciou 

outros acordos internacionais que corroboraram a relevância do tema, observando 

que os itens os quais preveem o direito à informação nesses documentos estão 

acompanhados pelo direito à liberdade de expressão, pois, segundo a autora, o 

direito à informação é um pressuposto para o exercício da liberdade de expressão. 

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos acordos internacionais que preveem o 

direito à informação. 

 

Quadro 1 – Síntese dos acordos que internacionais que preveem o direito à informação 

Fonte: Dutra (2015, p. 43-44). 

 

Além dos acordos previstos no quadro suprarreferido, Dutra (2015), destaca a 

Declaração de Atlanta, resultado da Conferência Internacional pelo Direito à 

Informação Pública realizada nos Estados Unidos em 2008, que estabeleceu 

princípios e um plano de ação para a promoção do exercício do direito de acesso à 

informação. De acordo com a autora, “muitos dos princípios-chave listados na 

Ano Acordo 

1953 Convenção Europeia de Direitos Humanos 

1966 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

1969 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica) 

1986 Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

1994 Princípios da Declaração de Chapultepec 

2000 Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão 

2005 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
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Declaração de Atlanta estão presentes no texto da Lei nº 12.527/2011, tais como a 

abrangência, transparência ativa e passiva e a previsão de sanções em caso de 

descumprimento.” (DUTRA, 2015, p. 45). 

A história das leis de acesso a informações públicas remonta ao ano de 1766, 

quando a Suécia promulgou a primeira lei de acesso, no período denominado “Era 

da Liberdade” (1718-1772). A segunda legislação surgiu na Finlândia, no ano de 

1951, três anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seguida dos 

Estados Unidos em 1966, e da Dinamarca em 1970 (ANGÉLICO, 2012). Na América 

Latina, a Colômbia destaca-se como precursor ao estabelecer, no ano de 1988, o 

Código de Organização Política e Municipal, o qual permitia que os cidadãos 

solicitassem documentos dos órgãos governamentais (MENDEL, 2009). Na Suécia, 

desde a primeira lei até 1990, apenas 13 países haviam adotado normas similares.  

Segundo Mendel (2009), apesar de o direito de acesso à informação existir há 

mais de 200 anos, o crescimento significativo ocorreu entre a década de 1990 e a 

década de 2000. Para esse autor, houve uma tendência global dos países em adotar 

legislação sobre o tema, motivada por dois fatores primordiais, os quais foram vistos 

anteriormente: a transição dos regimes autoritários para democráticos em muitos 

países e o avanço das tecnologias de informação.  

De acordo com o Global Right to Information Rating7, estudo avaliativo 

utilizado para comparar a força do texto jurídico das leis de direito à informação em 

todo o mundo, elaborado pelo Centre for Law and Democracy, organização sem fins 

lucrativos do Canadá, e pela Access Info Europe, organização de direitos humanos 

da Espanha, 127 países já dispõe de leis que versam sobre o direito à informação, 

dos quais 123 foram ranqueados pelas organizações e quatro países (Chipre, 

Luxemburgo, Mônaco e São Marino) se encontram em processo de classificação. O 

Brasil, de acordo esse estudo, foi o 89º país a aprovar tal legislação.  

O ranking do Global Right to Information Rating foi elaborado a partir de 61 

indicadores, baseados em uma gama de padrões internacionais sobre o direito à 

informação e de estudos comparativos de leis de direito à informação em todo o 

mundo, os quais foram divididos em sete categorias, a saber: direito de acesso, 

escopo, solicitação de procedimentos, exceções e recusas, apelações, sanções e 

proteções e medidas promocionais. Os resultados foram codificados por cores, com 

 
7 Dados referentes ao relatório elaborado em 2018. Disponível em: https://www.rti-
rating.org/historical/. Acesso em: 28 maio 19. 
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verde escuro, para pontuações acima de 125 pontos; verde claro, para pontuações 

acima de 100; laranja, para pontuações acima de 75; vermelho, para pontuações 

acima de 50; e vermelho escuro, para pontuações de 50 e abaixo. A Figura 1, a 

seguir, apresenta o ranking de avaliação da qualidade do texto jurídico de leis de 

acesso à informação no mundo. 

 

Figura 1 – Ranking de avaliação da qualidade do texto jurídico de leis de acesso à 
informação no mundo. 

 

Fonte: Global Right to Information Rating. Disponível em: https://www.rti-rating.org/rating/. 
Acesso em: 28 maio 19. 

 

Segundo o relatório, a maioria dos países concentra-se na faixa entre 75-125 

pontos, com um número aproximadamente igual de países em cada um dos 

intervalos de pontuação de 51-75, 76-100 e 101-125, indicando um espaço 

significativo para melhorias. Ainda de acordo com o relatório, todas as regiões do 

mundo agora têm um número expressivo de países com leis de direito à informação. 

O Afeganistão figura em 1º lugar, com 139 pontos, ao passo que Palau ocupa a 

última posição, com 33 pontos. O Brasil ocupa o 27º, com 108 pontos. 

Apesar de o ranking evidenciar apenas a mensuração do quadro jurídico e 

não medir a qualidade da implementação, Angélico (2012) julga importante a 

existência de um marco jurídico de acesso à informação. Segundo o autor,  
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alguns indícios parecem apontar, em primeiro lugar, que a existência 
de uma lei de acesso realmente promove um governo mais aberto 
ou, ao menos, um governo que fornece informações à sociedade de 
maneira mais frequente e menos dificultosa (ANGÉLICO, 2012, 
p.59). 

 
Dutra (2015), no entanto, adverte que a existência da lei, por si só, é apenas 

uma etapa para consolidação de um regime de acesso à informação. “A maneira 

como cada norma é implementada, o comprometimento dos representantes e a 

demanda por parte da sociedade também fazem parte do processo de 

fortalecimento de uma cultura da transparência.” (DUTRA, 2015, p. 48). 

 

2.1.2 Acesso à informação no cenário nacional 

 

Com a reabertura democrática, duas décadas após a ditadura militar, as 

discussões sobre direito à informação governamental e o direito à privacidade foram 

ampliadas (JARDIM, 1999). A Carta Magna elevou o direito de acesso à informação 

ao patamar de direito fundamental. O artigo 5º, que trata dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, assegura, em seu inciso XXXIII, que  

 
todos têm 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 (BRASIL, 1988). 

 
Passados três anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi 

instituída a primeira lei que regulamentava, de forma indireta, o preceito 

constitucional do direito de acesso à informação. O capítulo V da Lei nº 8.159, de 8 

de janeiro de 1991, conhecida como Lei de Arquivos, tratava do “acesso e do sigilo 

dos documentos públicos”. O Quadro 2, a seguir, apresenta um histórico da 

legislação anterior à LAI que versa sobre o acesso à informação pública no Brasil.  

 

Quadro 2 – Histórico dos instrumentos normativos que tratam do acesso à informação 
pública no Brasil 

Instrumento normativo Conteúdo 

Lei nº 8.159, de 1991 

 

Trata da política nacional de arquivos públicos e 

privados e já previa que todos os cidadãos 

tinham direito de receber informações dos 
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órgãos públicos, sob pena de responsabilização 

para aqueles que não cumprissem o prazo. 

Porém, não determina como se dará o acesso 

às informações. O capítulo que trata do acesso 

e do sigilo de documentos públicos, que previa, 

por exemplo, o sigilo de 30 anos (prorrogáveis 

por mais 30) aos documentos restritos 

relacionados à segurança nacional foi alterado 

pela Lei 12.527/2011. 

Lei nº 9.051, de 1995 

 

Trata da expedição de certidões para a defesa 

de direitos e esclarecimentos de situações, 

estabelecendo um prazo de 15 dias para a 

expedição dos documentos a partir do registro 

do pedido no órgão expedidor. 

Decreto nº 2.134, de1997 

 

Trata da categorização e do acesso aos 

documentos públicos e sigilosos. O decreto 

também estabelece que todo órgão público que 

tenha documentos sigilosos sob custódia deve 

constituir uma Comissão Permanente de 

Acesso. Foi revogado pelo Decreto 4.553/2002. 

Lei nº 9.507, de 1997 

 

Conhecida como Lei do Habeas Data, que 

regula o direito de acesso a informação e trata 

dos processos de Habeas Data. Considera 

público os bancos de dados que não sejam 

privativos dos órgãos detentores da informação 

e estabelece o prazo de 48h, a partir da 

apresentação do requerimento, para o 

deferimento (ou indeferimento) do pedido. 

Decreto nº 2.910, de 1998 

 

Estabelece regras para a proteção de 

documentos e demais materiais de natureza 

sigilosa. Foi revogado pelo decreto 4.553/2002. 

Decreto nº 2.942, de 1999 

 

Trata da política nacional de arquivos públicos. 

Foi revogado pelo Decreto 4.073 de 2002. 

Lei Complementar nº 101, de 2000 

 

Conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal, prevê a transparência na gestão fiscal, 

disponibilizando o acesso às informações 
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referentes a despesas e receitas públicas. 

Decreto nº 4.073, de 2002 

 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) e sobre o Sistema Nacional de 

Arquivos (SINAR). Trata da gestão de 

documentos e das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos. Estabelece que 

arquivos privados de pessoas físicas ou 

jurídicas que contenham documentos relevantes 

para a história, a cultura e o desenvolvimento 

nacional podem ser declarados de interesse 

público e social por decreto do Presidente da 

República. 

Decreto nº 4.553, de 2002 

 

Dispõe sobre a proteção, classificação e acesso 

a dados, documentos e informações públicas de 

caráter sigilosos. Foi revogado pelo Decreto 

7.845 de 2012. 

Decreto nº 5.301, de 2004 

 

Estabelece a Comissão de Averiguação e 

Análise de Informações Sigilosas e restaura os 

antigos prazos de sigilo de documentos. 

Revogado pelo decreto nº 7.845, de 2012. 

Lei nº 11.111, de 2005 

 

Regulamenta a parte final do inciso XXXIII do 

art. 5º da Constituição Federal, que determina 

que o acesso a documentos do governo é 

direito de todos e só deve ser restringido em 

caso de sigilo. Foi revogada pela Lei 

12.527/2011. 

Lei Complementar nº 131, de 2009 

 

Conhecida como Lei Capiberibe, acrescenta 

alguns dispositivos à Lei de Responsabilidade 

Fiscal, determinando a disponibilização em 

tempo real de informações sobre a execução 

orçamentária em todas as esferas de governo. 

Fonte: Dutra (2015, p. 57-58). 

 

A regulamentação do acesso à informação pública no Brasil foi materializada 

com a aprovação da Lei nº 12.527/2011, vigente a partir de 16 de maio de 2012, seis 
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meses após a sua promulgação, tendo sido regulamentada no âmbito do Poder 

Executivo Federal, por meio do Decreto nº 7.724/2012.  

Apesar de Jardim (2012) reconhecer a aprovação da LAI como um marco 

histórico tanto para a sociedade quanto para o Estado brasileiro, o autor adverte que 

a LAI apresenta desafios na sua implementação, em razão de o Estado brasileiro, 

historicamente, ser marcado pela opacidade informacional e não pela transparência 

informacional, seja em governos autoritários ou democráticos. Para Paes (2011), a 

criação da lei representa apenas um passo para a construção de uma política de 

transparência. “A norma deve ser transformada em ações e fatos, pelo Executivo e 

demais poderes, para sua efetivação, possibilitando maior conhecimento da 

população sobre os atos do governo, tentando eliminar a desconfiança sem que se 

perca o interesse” (PAES, 2011, p. 416). 

Para Angélico, os principais obstáculos do ponto de vista institucional-legal à 

implementação da LAI são a ausência de um órgão supervisor, o escopo reduzido 

da lei e a ausência de referência legal em relação ao fato de que a não-resposta se 

caracteriza como uma violação ao direito à informação. Já do ponto de vista dos 

requerentes, do lado da “demanda”, apresentam-se como obstáculos: o 

desconhecimento da lei por parte dos cidadãos; a falta de apoio por parte de 

determinados grupos sociais, pelo fato de esses grupos já terem acesso privilegiado 

a informações e à ausência do uso prático da lei, por medo de uma retaliação 

governamental (ANGÉLICO, 2012).  

 

2.1.3 Lei de acesso à informação no Brasil: diretrizes orientadoras e fluxo 

informacional  

 

Os procedimentos previstos na LAI aplicam-se aos órgãos públicos que 

integram a administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 

União, estados, Distrito Federal e municípios, incluindo Tribunal de Contas e 

Ministério Público, bem como das autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Aplicam-se ainda 

às entidades privadas sem fins lucrativos que receberam recursos públicos (BRASIL, 

2011). A LAI obriga os órgãos públicos a considerar a publicidade como regra e o 

sigilo como exceção. Nesse sentido, seu artigo 3º prevê as seguintes diretrizes: 
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I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública 
(BRASIL, 2011). 

 
A LAI garante ao cidadão, além do acesso à informação necessária à tutela 

judicial ou administrativa de direitos fundamentais (artigo 21), os direitos de obter 

(artigo 7º): 

 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a 
informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 
arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 
entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas 
e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, 
incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores 
(BRASIL, 2011). 

 
O artigo 8º da lei em comento prevê ainda um rol mínimo de informações a 

serem divulgadas de forma proativa pelos órgãos públicos, em local de fácil acesso 

e obrigatoriamente nos portais eletrônicos oficiais: 

 
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; 
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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 a perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 
2011). 
 

Nesse contexto, o artigo 8º da LAI traz em seu bojo conceitos de dados 

abertos8, ao exigir que os sítios eletrônicos atendam, entre outros, aos seguintes 

requisitos previstos no §3 do artigo supracitado: 

 
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso 
à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 
de fácil compreensão;  
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas 
e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 
 III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;  
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação;  
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso;  
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 
entidade detentora do sítio; 
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). 
 

Desse modo, os dados são abertos “quando qualquer pessoa pode livremente 

acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, 

estando sujeito a, no máximo, a exigências que visem preservar sua proveniência e 

sua abertura”. (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2012).  

Ademais, a LAI estabelece, em seu artigo 9º, que é dever dos órgãos e 

entidades da administração pública criar o SIC em local apropriado para realizar o 

atendimento e a orientação ao público, quanto ao acesso a informações, esclarecer  

sobre o trâmite de documentos da unidade, além de protocolar pedidos de acesso a 

informações (BRASIL, 2011).  

O artigo 10 da LAI aduz que: 

 

 
8 No âmbito do Poder Executivo Federal, o principal instrumento que resume a política de dados 
abertos  é o Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do 
Poder Executivo Federal. 
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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.  
§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a 
identificação do requerente não pode conter exigências que 
inviabilizem a solicitação.  
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de 
seus sítios oficiais na internet. 
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos 
determinantes da solicitação de informações de interesse público 
(BRASIL, 2011).  
 

Para Paes (2011), o § 3º do artigo em análise representa uma das inovações 

da LAI, ao não exigir que o requerente justifique as razões do seu pedido de 

informações de interesse público, estando em consonância com as legislações 

internacionais que são referência sobre o tema. Caso não seja possível a concessão 

imediata do acesso, os órgãos públicos dispõem de um prazo de até 20 dias para 

apresentar a informação, prorrogável por mais 10 dias, desde que apresentada 

justificativa formal ao requerente (BRASIL, 2011). É garantido ainda ao requerente o 

direito de obter o teor da decisão negativa de acesso, por certidão ou cópia 

(BRASIL, 2011). 

Nessa esteira, para evitar a negativa de acesso sob a justificativa do pedido 

ser genérico ou amplo, de acordo com Paes (2011), um dos mecanismos possíveis 

seria através da orientação de servidores treinados para que esses pudessem entrar 

em contato com os requerentes, a fim de que seus pedidos fossem mais específicos. 

Ainda de acordo com Paes (2011), uma outra possibilidade seria disponibilizar o 

maior número de dados abertos, de modo que os requerentes possam manipular os 

dados da forma que mais necessitarem. 

Com o intuito de ampliar o número de usuários que realizam pedidos de 

informação sem a necessidade de deslocamento e aperfeiçoar o relacionamento 

entre o poder público e a sociedade, foram criados, além dos SICs físicos, os e-SICs 

(ARTIGO 19, 2019). 

No âmbito do Poder Executivo federal, a Portaria Interministerial nº 1.254, de 

18 de maio de 2015, instituiu o e-SIC como sistema centralizado responsável pelo 

gerenciamento das solicitações e respostas, interposição de recursos e ao registro 

das respectivas decisões no âmbito da LAI. Inclusive, de acordo com a portaria 



31 
 

suprarreferida, os pedidos feitos pessoalmente nos SIC’s físicos deverão ser 

registrados no sistema eletrônico.  

O e-SIC é de uso obrigatório dos órgãos da administração direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União. No entanto, é possível 

que órgãos e entidades utilizem outros sistemas para tratarem internamente do fluxo 

dos pedidos de acesso à informação (CGU, 2016). Dessa forma, cabe ao órgão ou 

entidade, após o recebimento do pedido, tomar as providências necessárias 

internamente para obtenção da resposta e, em seguida, disponibilizá-la ao cidadão 

através do e-SIC.  

Qualquer pessoa física ou jurídica pode encaminhar pedidos de acesso à 

informação a qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. O acesso ao 

sistema se dá mediante o cadastramento no endereço eletrônico 

https://esic.cgu.gov.br, na caixa “Faça seu pedido”.  Após o cadastro do pedido, o 

cidadão pode acompanhar os trâmites e prazos do pedido, interpor recursos, 

apresentar reclamação, caso haja omissão de resposta, além de consultar as 

respostas recebidas.  A Figura 2 apresenta a página oficial do e-SIC.  
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Figura 2 – Página oficial do e-SIC 

 

Fonte: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx. Acesso em: 14 maio 2019. 

 

O SIC funciona como porta de entrada para o recebimento de pedidos de 

acesso a informações, os servidores, todavia que atuam como responsáveis pelo 

serviço no órgão, na maioria das vezes, não são os detentores das informações, 

atuam apenas como ponte entre a demanda da sociedade e o setor que detém a 

informação. Para cumprir com o seu papel, “é fundamental o delineamento de fluxos 

informacionais estruturados e sistematizados, de modo que a instituição como um 

todo esteja bem articulada e integrada, disposta a atender essas novas demandas 

de acesso e uso da informação pública.” (VENTURA, 2015, p. 59). Como afirma 

Medeiros, Magalhães e Pereira (2014, p. 64), “na cultura de acesso, o fluxo de 

informações favorece a tomada de decisões, a boa gestão de políticas públicas e a 

inclusão do cidadão”. 

Segundo Vieira (2006, p. 47), fluxo informacional é 
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uma sequência de eventos que transita de um ponto de partida a 
outro de chegada, ou seja, tem uma fonte de emissão e outra de 
recepção. O ponto de partida é a fonte emissora, que dinamizada por 
uma objetivação provoca um fluxo no tempo-espaço (trânsito), 
chegando ao ambiente da objetivação onde se opera o 
processamento pela interação dialética entre a informação, a 
inteligência e a comunicação. Obtêm-se, então, os resultados 
desejados, promovendo-se a disseminação. 

 
Beal apresenta um modelo de fluxo informacional composto por 7 etapas, 

conforme Figura 3, a seguir.  

 

Figura 3 – Modelo de representação de fluxo informacional 

 

Fonte: Beal (2012). 

 

O fluxo apresentado tem início com a identificação de necessidades e 

requisitos necessários para o atendimento da demanda. Após a definição das 

necessidades, tem-se início a etapa de obtenção das informações, seja através de 

fontes internas ou externas. Já, na terceira etapa, as informações coletadas são 

tratadas com o propósito de tornar-se mais acessível ao usuário. Na quarta etapa, a 

informação é distribuída para o usuário que dela necessita, seja interno ou externo 

(BEAL, 2012). 

No que tange à distribuição interna, Beal (2012, p. 26) explica que “[...] quanto 

melhor a rede de comunicação da organização, mais eficiente é a distribuição 
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interna da informação, o que aumenta a probabilidade de que esta venha a ser 

usada para apoiar processos e decisões”. 

A quinta etapa consiste no uso da informação, o que possibilita a aquisição de 

novos conhecimentos. O armazenamento da informação é a sexta etapa do 

processo, que consiste na “conservação dos dados e informações, permitindo seu 

uso e reuso”. Por fim, a última etapa refere-se ao descarte das informações em 

desuso (BEAL, 2012, p. 31). 

Para Ferreira e Perucchi (2011, p. 460), faz-se necessário compreender 

“como ocorre o fluxo da informação para gerenciá-la e transformá-la em informação 

estratégica nos níveis hierárquicos apresentados em uma organização.” 

Ventura (2015) relaciona o modelo proposto por Beal (2012) com o modelo 

necessário para o atendimento da LAI através do SIC. No âmbito da LAI, o fluxo de 

informação tem início com a solicitação do cidadão via presencial, através do SIC 

físico, ou via e-SIC. Após o registro da solicitação no e-SIC, caso a informação não 

seja de entrega imediata, são buscadas as fontes que detém a informação, a fim de 

responder a demanda. A informação recebida é tratada, e a resposta encaminhada 

ao solicitante, o qual a utiliza conforme a sua necessidade (VENTURA, 2015).  

Torna-se, cristalino, portanto, que  

 
a sistematização de fluxos informacionais é ferramenta indispensável 
para atender a demanda do cidadão feita com base na Lei de Acesso 
à Informação. Para atender as demandas, faz-se necessária uma 
articulação de processos que se desdobra desde a necessidade 
informacional do solicitante, passando pelos setores da instituição 
que detém a informação, até a entrega da resposta ao solicitante, no 
qual se inicia um novo fluxo de geração de conhecimento 
(VENTURA, 2015, p. 34). 

 
A ONG Artigo 19 publicou, no ano de 2019, um guia de implantação do e-SIC 

para gestores públicos. Nesse guia, foram elencadas as vantagens que o sistema 

eletrônico de informações traz para a rotina dos servidores públicos que trabalham 

com disponibilização de dados e informações, as quais serão expostas a seguir. 

Em primeiro lugar, a partir do e-SIC, tem-se um registro documental dos 

pedidos dirigidos ao poder público e das respostas dadas pelos servidores. Nesse 

caso, através dessa ferramenta, passa-se a dar visibilidade ao processo de coleta e 

organização de dados e informações. Em segundo lugar, o fornecimento de número 

de protocolo, para acompanhamento e possiblidade de recorrer das respostas dadas 

pelo órgão, estabelece uma relação oficial e segura entre cidadão e poder público. 
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Ademais, com a previsão na LAI do prazo de até 20 dias para responder ao pedido, 

prazo esse que pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que haja justificativa 

expressa, há tempo hábil para a coleta de informações pelo poder público. Há ainda 

o fato do e-SIC fornecer relatórios estatísticos dos pedidos de informações e 

recursos interpostos, permitindo ao cidadão e aos órgãos realizar análises 

específicas sobre pedidos e recursos cadastrados, de forma que seja possível 

elaborar políticas de gestão da informação. Por fim, elenca-se como vantagem a 

possiblidade de se conhecer as informações mais demandadas de determinado 

órgão e disponibilizá-las proativamente, fortalecendo, dessa forma, a transparência 

ativa da instituição e a qualidade dos serviços prestados (ARTIGO 19, 2019). 

 

2.2 Transparência pública 

 

O tema transparência ganha cada vez mais destaque, tanto na mídia quanto 

no meio acadêmico, e tem sido visto como sinônimo para a solução de inúmeros 

problemas que permeiam a ordem democrática (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 

RICCIO, 2015).  

A busca cada vez mais acentuada por transparência baseia-se, segundo 

Zuccolotto e Teixeira (2019), em diversas razões. A primeira é que a transparência é 

um dos pleitos morais fundamentais das sociedades democráticas. A segunda razão 

é que a transparência atenua a corrupção, em razão da constante vigilância por 

parte dos cidadãos. Por fim, esse tema impacta positivamente na confiança e 

accountability, tornando os cidadãos mais vigilantes e conscientes de seus direitos. 

No entanto, apesar da evidência que o termo tem tido, a sua conceituação 

ainda é fluida e indefinida, sendo utilizado um conceito específico para cada área de 

conhecimento, ou ainda, apresentado como sinônimo de abertura e vigilância, o que 

nem sempre é verdade (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015). O fato de não 

haver convergência entre os autores sobre quais parâmetros e medidas adotar, para 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015, p. 139), leva a transparência a um “alongamento 

conceitual e a um neologismo impreciso e incomunicável”. Nessa mesma linha, 

Mendieta (2012) reconhece que os estudos sobre transparência são acompanhados 

por bases conceituais e analíticas fracas. 

Em que pese o conceito ainda fluido de transparência, Grau (2006, p. 28, 

tradução nossa) aduz que “indubitavelmente referir-se à transparência é referir-se à 
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informação”, contudo ressalta que, a informação, por si só, não gera transparência. 

Para que a informação seja transparente, é necessário que ela seja acessível e 

relevante. 

Baseado nesse entendimento e, segundo Angélico (2012), com o objetivo de 

materializar a noção de transparência, leis de acesso à informação pública foram 

aprovadas nos mais diversos países. Para Grau (2006, p. 39, tradução nossa), o 

estabelecimento expresso de políticas de informação, “além de minimizar as 

restrições políticas, pode conectar os desenvolvimentos da administração eletrônica 

com transparência, criando maiores garantias de visibilidade das ações públicas.”  

A implementação da LAI no Brasil, a título de exemplificação, representou um 

marco regulatório da transparência governamental, na medida em que houve uma 

mudança de paradigma em matéria de transparência pública, na qual o “Estado 

passou da posição de detentor do monopólio de documentos oficiais para guardião 

de informações públicas” (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018).  

 

2.2.1 Origem e conceitos teóricos  

 

A origem do termo transparência é latina e sua utilização em inglês, ao que 

parece, desde o século XV, refere-se à “permeabilidade à luz; diáfano, translúcido; 

cristalino” (HOOD, 2006, p. 3). Para Michener e Bersch (2011), a etimologia e a 

semântica do termo está relacionado à visão, o que dificulta a associação da 

palavra, quando realizadas buscas em dicionários, à ideia de política e governo. 

Todavia, quando se realiza pesquisas para além dos dicionários, é mais fácil 

encontrar definições relacionadas à política e governo, do que explicações sobre a 

origem do termo ou de como se deu a construção do seu significado (HOOD, 2006). 

Para Zuccolotto e Teixeira (2019), ante a falta de convergência entre os 

teóricos sobre o tema e a não preocupação com aspectos conceituais, é 

fundamental se debruçar sobre a transformação que o termo sofreu ao longo dos 

séculos, para, então, compreender a sua relação atual com a política, a democracia 

e a accountability, pois, na ausência dessa compreensão, muitos teóricos, segundo 

Michener e Bersch (2011, p. 1), adotam a máxima  de que “nós reconhecemos a 

transparência quando a vemos”. 

Nesse sentido, Zuccolotto e Teixeira (2019), com vistas a contribuir para 

construção de um conceito menos fluido, realizaram um levantamento do significado 
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de transparência ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. De acordo com os autores, 

até o século XX, o termo transparência não estava necessariamente ligado à política 

e a governo. Antes do século XX, pelo menos, três vertentes já discutiam o termo, 

sendo possível perceber similaridades com o que se aborda hoje. A primeira 

corrente destacava que o governo deveria agir em conformidade com regras 

previsíveis e estáveis, o que era encontrado nas doutrinas chinesas e nas ideias 

gregas de leis estáveis ou documentadas. A segunda vertente sublinhava que a 

comunicação com a sociedade deveria ocorrer com franqueza e abertura. Como 

exemplo, cita-se o alinhamento com a Reforma Protestante, que enfatizava mais 

acesso à administração da Igreja e a abertura das discussões. Por fim, a terceira 

corrente relacionada à transparência seria a da existência de meios que tornassem a 

sociedade e a organização mais acessíveis (HOOD, 2006).  

Apesar das similaridades do termo com aspectos da atualidade, a sua 

proeminência deu-se nas duas últimas décadas do século XX, tendo a discussão se 

desencadeado em três áreas principais. A primeira diz respeito à transparência na 

governança internacional, ao relacionamento dos países um com o outro, bem como 

da relação entre eles e organismos intra ou supranacionais. No que tange a essa 

questão, há duas correntes defensoras da transparência: a primeira, voltada para 

acordos abertos ao invés de sigilosos, sustentada no ideal da “Nova Diplomacia”, e a 

segunda, que defende a existência de leis, acordos etc., que exijam dos governos a 

produção de demonstrações contábeis inteligíveis e auditáveis para organismos 

internacionais (HOOD, 2006). 

A segunda área refere-se à transparência em âmbito de governos 

subnacionais, à maneira que os países deveriam prestar contas aos seus cidadãos e 

comunicá-los sobre as decisões tomadas. Nesse contexto, três correntes são 

percebidas:  

 
I) a ideia de governo baseado em regras; II) a ideia de abertura das 
informações governamentais para os cidadãos e a ideia de 
contabilidade governamental; e III) arranjos institucionais que 
impeçam os subsídios cruzados ou as relações opacas entre 
governos e seus satélites, particularmente as empresas estatais 
(HOOD, 2006, p. 27). 

 
Por fim, tem-se a transparência no contexto corporativo, que se refere ao 

relacionamento entre os gestores, stakeholders e o mercado financeiro, de forma 

que o âmbito corporativo conheça a maneira pela qual os negócios são 
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administrados pelos gestores. Hood (2006, p. 17) aduz que foi o “aumento do 

número de grupos nos mercados financeiros com interesse em relatórios mais 

transparentes que levou a crescentes requerimentos por melhorias nas informações 

divulgadas”. 

Zuccolotto e Teixeira (2019) destacam que o termo transparência ganhou 

ainda mais relevância no século XXI, face ao seu desenvolvimento nos séculos 

anteriores. Para os autores, as maiores mudanças ocorreram não no sentido 

conceitual, mas na exigência por mais transparência pela sociedade, o que foi 

impulsionado pelo desenvolvimento das TICs e pelo avanço da democracia no 

mundo, fazendo com que os governos adotassem leis de abertura e transparência. 

A propagação das TICs no setor governamental, consoante aduz Pinho 

(2008), deu-se por meio do governo eletrônico, em especial a partir da construção 

de portais governamentais, os quais permitem ao governo mostrar “sua identidade, 

seus propósitos, suas realizações, possibilitam a concentração e disponibilização de 

serviços e informações, o que facilita a realização de negócios e o acesso à 

identificação das necessidades dos cidadãos.” (PINHO, 2008, p. 473). 

Os avanços das TICs alavancaram os governos a desenvolverem iniciativas 

com o objetivo de incrementarem a abertura, a transparência e a colaboração entre 

o Estado e os cidadãos. O Governo Aberto apresenta-se como uma dessas 

iniciativas. (ZORZAL; RODRIGUES, 2015). Essa tendência de abertura foi reforçada 

pela declaração do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2009, que 

se comprometeu, em seu primeiro dia de mandato, a transformar seu governo em 

um governo aberto, o qual englobaria um sistema de transparência, participação 

pública e colaboração que reforçaria a democracia, asseguraria a confiança do 

público e promoveria a eficácia e eficiência do governo (MENDIENTA, 2012; 

RAMÍREZ-ALUJAS, 2012). 

Posteriormente, em 2011, foi constituída a Open Government Partnership 

(OGP), quando os oito países fundadores9 assinaram a “Declaração para um 

Governo Aberto” e anunciaram os seus planos de ação (OSZLAK; KAUFMAN, 

2014). De acordo com Mendieta (2012), a OGP baseia-se em quatro princípios, a 

saber: ampliar a disponibilidade das informações a respeito das atividades do 

 
9 Em setembro de 2020, além dos oito países fundadores da parceira (África do Sul, Brasil, EUA, 
Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido), mais 70 países integram a OGP e 20 membros 
locais. Disponível em: https://www.opengovpartnership.org/our-members/. Acesso em: 6 set. 2020. 
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governo para os cidadãos; apoiar a participação cívica; implementar os mais altos 

padrões de integridade profissional nas administrações e o ampliar o acesso a novas 

tecnologias que promovam a abertura e a prestação de contas.   

Para Ramírez-Alujas (2012), os três pilares que apoiam a ideia de governo 

aberto seriam o de um governo transparente que fornece informações sobre suas 

ações, seus planos, suas fontes de dados; participativo, que permita o cidadão 

torne-se protagonista e participe ativamente no desenho e na formulação de 

políticas públicas e; por fim, colaborativo, que promova um trabalho coordenado 

entre cidadãos, empresas, associações, entre outros agentes, cujos esforços sejam 

envidados para resolver problemas públicos. Ainda de acordo com Ramírez-Alujas 

(2012), muitos países utilizaram essa tríade como exemplo para construção de 

modelos de governo aberto adaptado à sua realidade, os quais foram sedimentados 

a partir de dois eixos essenciais: abertura dos dados públicos (dados abertos) em 

formatos específicos que permite qualquer pessoa os acessar, utilizar, modificar, 

compartilhar;  e o uso de mídias sociais e plataformas voltadas para a participação 

cidadã (Governo 2.0), a fim de facilitar a interação entre o governo e seus usuários.  

Nesse sentido, para Dias, Rodrigues-Garcia e Camilo (2019), a transparência 

apresenta-se como um dos pilares que sustentam a proposta do Governo Aberto e   

 
concebendo conceituações, tem‐se que a Transparência contempla a 
abertura dos dados por parte da Administração Pública, não apenas 
para prestar contas fiscal e das ações públicas, como também 
possibilitar acessibilidade desses dados públicos e a reutilização dos 
mesmos (dados abertos) (DIAS; RODRIGUES-GARCIA; CAMILO, 
2019, p. 88). 
 

As definições de transparência também estão associadas ao conceito de 

accountability. No entanto, “apesar do conceito de accountability pressupor a 

existência de transparência, o conceito de accountability não é sinônimo de 

transparência” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2019, p. 35). 

No Brasil, a tentativa de traduzir o termo accountability teve início com um 

trabalho seminal de Anna Maria Campos, produzido em junho de 1987, intitulado 

“Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?”, que se dedicou a 

investigar, a partir de sua trajetória de aprendizagem, o porquê da ausência da 

tradução da palavra accountability para o nosso idioma, evidenciando, à época, que 

o obstáculo residia, na verdade, na ausência do “próprio conceito, razão pela qual 

não dispomos da palavra em nosso vocabulário” (CAMPOS, 1990, p. 2).  
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Campos (1990) debruçou inicialmente seus estudos na teoria normativa. Foi a 

partir da obra de Frederich Mosher, que associava accountability à obrigação de 

responder por algo, que a autora passou a relacioná-la à responsabilidade objetiva.  

Além do caráter de obrigação, Campos (1990) relaciona o conceito de accountability 

à democracia, afirmando que quanto mais avançado seu estágio, maior o interesse 

dos cidadãos pelo tema, o que reforça a existência do conceito em determinadas 

sociedades, ao passo que, em outros, sequer existe a palavra no vocabulário. De 

acordo com a autora, é necessário que os cidadãos estejam vigilantes e conscientes 

de seus direitos, para que possa, então, existir condição para a garantia da 

accountability, pois os mecanismos de controle interno, apesar de importantes, não 

são suficientes para proteger os direitos dos cidadãos contra as disfunções da 

burocracia. 

Face ao breve histórico apresentado, observa-se que a transparência, 

segundo ensinamento de Angélico (2012, p. 25), “tem relação com fluxo de 

informação, mas também com a qualidade da informação (melhorar a compreensão) 

e com o uso dessa informação (favorecer a accountability)”.  

 

2.2.2 Classificações da transparência 

 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) realizaram uma revisão do que já existe, 

nesse campo de investigação na literatura internacional, sobre conceitos e 

classificações de transparência, com o intuito de nortear os pesquisadores nacionais 

na realização de pesquisas futuras, proporcionar uma maior precisão conceitual e 

classificatória aos estudos sobre o tema, além de propor uma classificação de 

transparência quanto a suas perspectivas. As classificações apresentadas pelos 

autores estão relacionadas à direção, variedade, a dimensões conceituais e à 

iniciativa.  

Baseado nos estudos realizados por Heald (2006), foi realizada uma 

classificação da transparência baseada em sua direção e variedade. Quanto à 

direção, há a transparência vertical para cima, quando as ações dos subordinados 

são transparentes e acompanhadas pelos superiores; a vertical para baixo, quando 

as ações transparentes dos superiores podem ser acompanhadas pelos seus 

subordinados; a horizontal para fora, o órgão subordinado hierárquico consegue ver 
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além da sua organização; e a horizontal para dentro, quando aqueles que estão fora 

enxergam o que ocorre em seu interior.   

Com relação à variedade, destacam-se a transparência de eventos versus a 

de processos: a primeira representada pelos input, output e resultado, enquanto a 

segunda relacionada aos elementos processuais e operacionais; a retroativa versus 

tempestiva: sendo a retroativa referente à disponibilização de informações, ex post 

de forma periódica, enquanto a tempestiva diz respeito à informação em tempo real; 

e, por fim, a nominal versus efetiva:  na nominal, o órgão acredita ter sido 

transparente, ao passo que, na efetiva, de fato ele foi, pois a informação não foi 

apenas divulgada, e sim processada, compreendida e utilizada pelo cidadão. 

(HEALD, 2006).   

No que concerne à classificação sobre dimensões conceituais, tem-se os 

estudos apresentados por Michener e Bersch (2011), que classificam a 

transparência quanto à visibilidade e inferabilidade. A visibilidade estaria relacionada 

ao fato de uma informação apresentar-se razoavelmente completa e ser encontrada 

de maneira relativamente fácil, enquanto a inferabilidade concerne à capacidade de 

o usuário fazer inferências a partir das informações encontradas. 

Mesmo diante das diversas classificações expostas por Zuccolotto, Teixeira e 

Riccio (2015), observa-se que o rol não é exaustivo. Pode-se acrescentar a 

classificação apresentada por Mendieta (2012), segundo a qual a transparência 

pode ser opaca ou clara. De acordo com o autor, opaca seria aquela na qual o 

governo, apesar de aparentar abrir as informações, fornece-as de forma isolada, 

com dados desnecessários, inutilizáveis e sem sentido, com o intuito de dificultar o 

controle do cidadão. Já na clara, as informações são fornecidas integralmente, o 

governo, de fato, se preocupa com a compreensão das informações pelos cidadãos. 

Por fim, no que se refere à iniciativa da transparência, há a transparência 

ativa e passiva. A transparência ativa, de acordo com Yazigi (1999), consiste na 

publicação regular e sistematizada de informações sobre a gestão estatal pela 

própria organização. Trata-se de uma obrigação imposta aos órgãos estatais para 

que disponibilizem informações, conforme regularidade imposta pela norma, que 

possam ser utilizadas pela sociedade para avaliar o desempenho governamental do 

Estado. Exemplos de transparência ativa são divulgação de indicadores de gestão, 

especificação de funções, atividades, valores orçamentários etc. (YAZIGI, 1999). 
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Para Yazigi (1999), a transparência ativa é um mecanismo essencial de 

modernização do Estado, que permite a sociedade avaliar não só o que está 

publicado, mas também a evolução dos dados no decorrer do tempo, o que torna a 

sociedade mais vigilante para reconhecer, exercer e reivindicar os seus direitos 

sociais (YAZIGI, 1999). A exigência da disponibilização de uma página na internet 

para os serviços públicos prestados possibilita um maior controle social da 

administração pela sociedade.  

Já a transparência passiva, a seu turno, se refere à obrigação do Estado em 

conceder aos cidadãos que o solicitem acesso às informações que estão sob sua 

guarda, desde que resguardado as hipóteses de sigilo ou reserva de informações. 

Dentre dessas hipóteses, tem-se os casos que dizem respeito a questões que 

envolvem segurança nacional, direitos de terceiros, investigações públicas em 

andamento etc. (YAZIGI, 1999). Esse autor reforça que a regra geral deve ser o 

acesso livre e o sigilo, a exceção. Ademais, alude que a exceção deve estar prevista 

em lei e que deve ser facultada aos cidadãos a possiblidade de recorrer 

judicialmente da negação de acesso à informação pela Administração.  

Nessa mesma linha, Mendieta (2012) aduz que a transparência ativa se 

baseia no fornecimento de dados compatíveis e reutilizáveis, e em todas as 

informações necessárias para compreender e controlar o funcionamento do Estado, 

enquanto a passiva corresponde à informação sob demanda, a qual está vinculada 

ao direito de acesso à informação. Fung, Graham e Weil (2007) também alicerçam a 

transparência passiva ao “direito de saber”, ao passo que a transparência ativa tem 

como fundamento aprimorar o desempenho dos órgãos estatais, a partir das 

informações publicitadas.  

Meijer (2009) associa a transparência passiva e ativa com a velha e nova 

transparência. Segundo o autor, a velha transparência está relacionada à prática da 

transparência passiva, de forma que as informações só eram disponibilizadas se 

fossem solicitadas pela sociedade, ao passo que a nova transparência é mais ativa 

e chama a atenção da sociedade para as ações dos gestores, sejam intencionais ou 

não.  

A LAI é um exemplo recente de modelo de legislação que adota os conceitos 

de transparência ativa e passiva, tendo sido expressamente utilizados no Decreto nº 

7.724/2012, que regulamenta a referida lei. De acordo com o Manual da Lei de 

Acesso à Informação para Estados e Municípios, “a transparência é ‘ativa’, pois 
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parte do órgão público a iniciativa de avaliar e divulgar aquilo que seja de interesse 

da sociedade” (CGU, 2013, p. 14). Já a passiva “se dá quando algum órgão ou ente 

é demandado pela sociedade a prestar informações que sejam de interesse geral ou 

coletivo, desde que não sejam resguardadas por sigilo” (CGU, 2013, p. 14). Os 

artigos 3º e 8º da LAI, já citados anteriormente, fazem referência expressa a 

iniciativas de transparência ativa, ao passo que a obrigatoriedade da transparência 

passiva está disposta especificamente no artigo 10 da referida lei, também já citado. 

A Figura 4 representa a diferença entre transparência ativa e passiva. 

 

Figura 4 – Transparência ativa e transparência passiva 

 

Fonte: CGU (2013). 

 

Quando uma informação disponibilizada em transparência ativa é objeto de 

pedido de acesso, é recomendado que o órgão oriente o cidadão a acessar a 

informação já disponível através da internet, por duas razões: torna-se 

desnecessária a abertura de pedido de acesso, além de agilizar os procedimentos 

para atendimento às solicitações de informação. No entanto, apesar de ser 

aconselhável indicar as informações em transparência ativa, a instituição deve 

informar um link específico ou ainda um passo-a-passo de como a informação pode 

ser localizada, com vistas a não obstaculizar o acesso à informação (CGU, 2016). 
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2.2.3 Estudos anteriores envolvendo Instituições Federais de Ensino Superior no 

Brasil 

 

No que concerne à temática transparência ativa e passiva, faz-se mister 

destacar os estudos recentes realizados por Faraco (2015), Silva (2017), Gama e 

Rodrigues (2017), Klein (2018) e Souza (2018) no âmbito das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES), os quais coadunam-se com o tema objeto da pesquisa e 

servirão de subsídio para analisar os resultados obtidos posteriormente. 

Faraco (2015) analisou o conjunto de elementos de transparência das 

informações públicas apresentadas pelos gestores nos portais dos Institutos 

Federais da Região Sul do Brasil. Os principais resultados obtidos enfatizaram um 

baixo índice de divulgação das informações públicas, com menor média de 

divulgação para informações sobre responsabilidade social, ambiental e econômica, 

e maior média para as informações relacionadas aos dados gerais da instituição, 

desde sua estrutura administrativa até sua regulamentação. Os resultados sobre a 

percepção do gestor demonstraram uma tendência de divulgar as informações 

produzidas, mas fatores como a desorganização das informações nos portais, a falta 

de padronização na estrutura virtual e no tipo de linguagem utilizada, bem como a 

falta de mecanismos de participação e interação popular nos portais foram 

determinantes no tocante aos problemas de acesso e de comunicação com o 

público em geral. 

O estudo de Silva (2017) analisou o estágio de implementação das práticas 

da transparência nos institutos da região Nordeste do Brasil a partir da LAI. No que 

tange à dimensão da transparência passiva, o estudo se debruçou, especialmente, 

sobre os aspectos do SIC, com o fito de verificar a capacidade de resposta das 

instituições às demandas da sociedade, mensurando o tempo médio gasto pelo 

órgão para a responder à solicitação e a conformidade da informação fornecida. 

Verificou-se que 91% dos institutos obtiveram resultado mais satisfatório na 

dimensão da transparência passiva do que da transparência ativa, revelando que as 

instituições estão mais propensas a responder os pedidos de acesso à informação 

do que disponibilizar as informações de forma proativa. Constatou-se também que 

mais de 31% dos pedidos de informação não foram respondidos e, das 22 

solicitações encaminhadas, 10 foram respondidas com inconformidades. 
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Nessa pesquisa, o IFRN, no que se refere à dimensão da transparência 

passiva, respondeu em conformidade apenas uma das duas questões solicitadas via 

e-SIC, tendo uma questão sido respondida após 15 dias e a outra após 26 dias. 

Quanto à disponibilização do endereço do SIC físico, contato da autoridade 

responsável pelo monitoramento da LAI no instituto e link que dá acesso ao e-SIC, a 

instituição cumpriu integralmente os itens analisados. Já com relação à 

transparência ativa, registrou-se que não há uma atualização periódica das 

informações, além da inexistência de informações referentes a procedimentos 

licitatórios, ações, projetos e obras do órgão, bem como a disponibilização 

incompleta de informações que permitam ao cidadão acompanhar o quadro 

funcional da instituição.   

O estudo de Gama e Rodrigues (2017), que analisou a aplicação da LAI na 

Universidade Federal do Espírito Santo, buscando identificar as limitações para a 

efetiva transparência das contas públicas desta instituição, constatou que o artigo 8° 

da LAI é atendido apenas parcialmente. Para as autoras, o resultado confirmou que 

a efetiva transparência não é garantida apenas pela criação de normativos ou de 

portais para divulgação de informações, sendo necessárias outras ações de apoio 

do Governo Federal para sua efetiva operacionalização. 

Klein (2018) buscou verificar a relação entre o nível de transparência pública, 

o desempenho orçamentário e o desempenho de gestão das Universidades 

Federais e dos IFES, exigidos pelas legislações brasileiras, sobre transparência 

governamental. Dentre as hipóteses de pesquisa, estabeleceu-se que existe uma 

relação negativa entre a quantidade de pedidos de informação, recursos e 

reclamações, realizados por meio do SIC e o nível de transparência das IFES. Após 

a pesquisa, observou-se que quanto maior o nível de transparência pública, menor é 

o número de pedidos de informações, recursos e reclamações. 

Já Souza (2018) objetivou propor às IFES, a partir da triangulação de dados, 

um modelo com os temas prioritários que atendesse aos desejos da sociedade civil 

e à legislação que versa sobre transparência ativa, os quais foram validados por um 

grupo focal. A pesquisa resultou em uma sugestão de modelo no qual é apresentado 

um menu com 10 temas, 60 itens de menu e 115 subitens. Ressalta-se que, no 

modelo proposto, há a repetição de itens e subitens no menu, em razão das 

múltiplas relações com as atividades das IFES.  
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Em relação à temática dos SICS, especificamente, apontam-se os estudos 

realizados por Mesquita (2015), Santos (2016) e Maciel (2018) no âmbito das IFES, 

os quais estão descritos brevemente a seguir. 

Mesquita (2015), ao se debruçar sobre estudos a respeito do funcionamento 

dos SICs nas IFES, constatou que o seu funcionamento pode variar de maneira 

centralizada e descentralizada por setores e por campus. No modelo centralizado, 

apenas o operador que atua na Reitoria recebe as perguntas e envia para os setores 

responsáveis pela disponibilização da informação. Já no modelo descentralizado, 

cada campus possui um operador da LAI, que desempenha a mesma função do 

servidor da Reitoria. Para a autora, o modelo centralizado mostrou-se mais 

adequado, pois há um maior controle das respostas e dos prazos.   

O trabalho de Santos (2016) buscou analisar o funcionamento, a estrutura 

organizacional e o fluxo de informações utilizados pelos SICs das IFES da região 

Nordeste. A amostra da pesquisa foi composta por nove instituições, uma 

representativa de cada estado. No caso do Rio Grande do Norte, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi a escolhida. Os resultados evidenciaram 

que a cultura do sigilo ainda é um entrave para que o fluxo informacional aconteça 

sem dificuldades dentro das instituições. Outrossim, quase todos os respondentes 

dos SICs da amostra alegaram não obter colaboração dos setores para responder 

aos pedidos de informações. Observou-se ainda dificuldades em localizar pedidos já 

respondidos, fazendo com que informações já fornecidas sejam solicitadas 

novamente aos setores. Além disso, relatou-se que não há critérios específicos para 

escolha dos respondentes do SIC, e que, na maioria das vezes, há sobrecarga de 

atividades em virtude do acúmulo de funções. E ainda se verificou que não há uma 

atualização periódica dos sites, conforme recomendado pela LAI. 

Por fim, o estudo de Maciel (2018) analisou como o e-SIC contribui com a 

transparência pública na Univasf, atendendo às exigências da LAI. Em linhas gerais, 

o autor concluiu que os gestores compreendem a relevância estratégica do e-SIC 

para a construção do cenário institucional de transparência pública na Univasf, 

entretanto, apesar dos avanços implementados nos setores institucionais, 

vislumbram gargalos e obstáculos que impedem a plena definição da transparência 

pública na Univasf. O autor, então, concluiu que é preciso promover melhorias no 

tempo de retorno das respostas ao cidadão, na atualização dos documentos 
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disponibilizados que são de interesse coletivo, além da necessidade de 

reformulação do fluxo processual para resposta às dúvidas da sociedade. 

Ressalta-se, por oportuno, que o trabalho que ora se propõe pretende ampliar 

a discussão sobre transparência pública, ao buscar compreender a relação entre as 

informações solicitadas pela sociedade por meio da transparência passiva e a 

transparência ativa praticada pelo órgão, complementando, dessa forma, o estudo 

realizado por Silva (2017) no âmbito do IFRN, uma vez que o autor não adentrou 

especificamente na análise da dimensão da transparência ativa a partir da 

identificação daquilo que é mais demandado pela sociedade.  

Desta feita, uma vez apresentada a fundamentação teórica que subsidiou a 

presente pesquisa, serão expostos, no capítulo seguinte, os procedimentos 

metodológicos de coleta e análise dos dados que permitiram analisar como se dá a 

transparência ativa e passiva no âmbito do IFRN, considerando as demandas de 

informações da sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, detalha-se o percurso metodológico utilizado para atingir o 

objetivo geral desse trabalho, qual seja: analisar como se dá a transparência ativa e 

passiva no âmbito do  IFRN, considerando as demandas de informações da 

sociedade.  Para alcançar o objetivo geral proposto, optou-se por dividir a pesquisa 

em duas etapas, a fim de atender aos objetivos específicos almejados, quais sejam: 

análise de conteúdo dos pedidos de acesso à informação e observação dos portais. 

A seguir, são apresentados o tipo de pesquisa, suas classificações e as etapas de 

pesquisa correspondente aos objetivos específicos do estudo, com as respectivas 

técnicas utilizadas para a coleta e análise de dados. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa é tida como científica quando se faz uso de um método para 

abordar determinado problema. A utilização do método científico permite descobrir 

respostas para os questionamentos levantados em um estudo (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Para Prodanov e Freitas (2013), pesquisar cientificamente parte de 

um problema para o qual não há resposta adequada face o conhecimento 
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disponível, razão pela qual requer o levantamento de hipóteses que poderão ser 

confirmadas ou refutadas para a busca de uma solução.  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória, descritiva, 

bibliográfica e documental, do tipo estudo de caso, com base na técnica da análise 

de conteúdo. A Figura 5 que segue, representa, de forma ilustrativa, o desenho da 

metodologia desta pesquisa, elaborada com base em Prodanov e Freitas (2013).  

 

Figura 5 – Desenho da metodologia da pesquisa 

  

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de Prodanov e Freitas (2013). 

 

Quanto à natureza, a pesquisa se apresenta como aplicada, pois objetiva 

produzir conhecimentos que busquem solucionar, de maneira prática, o problema de 

pesquisa apontado no âmbito do IFRN. 

No que tange aos seus objetivos, esse estudo caracteriza-se como de caráter 

exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória busca “proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses” (GIL, 2002, p. 41), dessa forma, considerando que são escassos, na 

literatura, os estudos que se propõem a compreender como uma instituição 

relaciona a transparência ativa e passiva, caracteriza-se o caráter exploratório da 

pesquisa em comento.  
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Exploratória

Pesquisa 
Descritiva

Quanto aos 
Procedimentos

Pesquisa 
Bibliográfica

Pesquisa 
Documental

Estudo de 
Caso
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Ademais, como são apresentadas informações sobre o funcionamento do SIC 

do IFRN, observa-se a natureza descritiva da pesquisa, cujo objetivo principal é 

descrever as características de um fenômeno (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, tem-se uma pesquisa 

bibliográfica, documental, do tipo estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, foi, por 

excelência, utilizada para construção do arcabouço teórico que serviu de suporte 

para o desenvolvimento desse estudo. Já a pesquisa documental foi utilizada nesse 

estudo ao consultar os pedidos de informação, feitos com base na LAI, direcionados 

ao IFRN, além dos documentos institucionais (Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Regimento Interno, portarias). Por fim, trata-se de um estudo de caso, 

cujo objetivo foi o de investigar um fenômeno atual dentro de seu contexto real, no 

qual não há clareza quanto aos limites entre o fenômeno e o contexto (YIN, 2001), 

realizado no âmbito do IFRN. 

 

3.2 Etapas da pesquisa 

 

1ª etapa: Análise de conteúdo dos pedidos de acesso à informação  

 

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa documental, por meio da qual foi 

realizado um levantamento dos pedidos de acesso à informação realizados ao IFRN, 

a partir da plataforma de Acesso à Informação 

(http://www.acessoainformacao.gov.br), disponibilizada pelo Governo Federal, em 

atendimento ao primeiro objetivo específico desse estudo (analisar os pedidos de 

acesso à informação realizados pela sociedade ao IFRN via SIC). Nessa plataforma, 

através da seção Busca de Pedidos e Respostas – Download de Dados, é 

disponibilizada a base de dados dos pedidos e respostas realizados no Poder 

Executivo Federal, por meio do e-SIC, nos formatos Comma Separated Values 

(CSV) e Extensible Markup Language (XML), com exceção dos pedidos que contém 

informações restritas, como informações pessoais ou sigilosas. No estudo em 

análise, para coleta dos pedidos, foram utilizados dois filtros específicos para a 

busca: no campo “Órgão”, utilizou-se “IFRN”, e no campo “Tipo de Resposta”, fora 

aplicado o filtro “Acesso Concedido”.  

Em seguida, foram tabulados em planilha do Excel, para posterior tratamento 

dos dados, todos os pedidos compreendidos entre 1º de julho de 2015 a 1º de julho 
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de 2019, com exceção dos pedidos que continham informações restritas. A 

justificativa para escolha desse interstício deve-se ao fato de a plataforma de 

consulta da Controladoria Geral da União (CGU) disponibilizar apenas os pedidos 

que foram cadastrados no e-SIC, a partir de 1º de julho de 2015. Dessa forma, uma 

vez estabelecida a data de início, instituiu-se como data de término o dia 1º de julho 

de 2019, com vistas a abarcar o maior número de pedidos possíveis, além de 

garantir a exequibilidade do cronograma proposto.  

Na primeira etapa, após a coleta de dados, foram utilizados procedimentos 

analíticos de cunho quali-quantitativo. Uma vez tabulados os dados em Excel dos 

pedidos de informações feitos à instituição, buscou-se atender ao segundo objetivo 

específico do estudo (categorizar os pedidos de acesso à informação realizados pela 

sociedade ao IFRN via SIC, evidenciando as informações mais solicitadas e os 

setores com mais demandas por informação). Para tanto, o método utilizado foi o de 

análise de conteúdo de Bardin (2016), que se configura como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que permite inferir conhecimentos, a partir do 

conteúdo das mensagens e dos indicadores, sejam esses quantitativos ou não.  

As fases da análise de conteúdo foram organizadas cronologicamente em três 

etapas, quais sejam: pré-análise; exploração do material e tratamento dos 

resultados; inferências e interpretação (BARDIN, 2016). A Figura 6, abaixo, detalha 

de forma resumida cada uma dessas etapas. 
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Figura 6 – Etapas da análise de conteúdo segundo Bardin (2011) 

 

Fonte: Cunha (2018), com base em Bardin (2011). 

 

Para Bardin (2016), o tratamento do material consiste em sua codificação. Na 

codificação, há a definição de unidades de registro, que correspondem “ao 

segmento do conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial” (BARDIN, 2016, p. 134). No estudo em comento, a unidade 

de registro utilizada foi o tema.  

Dessa forma, de início, realizou-se uma leitura flutuante de cada pedido, para, 

em seguida, observando-se os padrões e as similaridades dos temas, pudessem ser 

estabelecidas as categorias temáticas. À medida que foram realizadas as leituras, 

em face da incidência dos temas nas classificações, as categorias temáticas 

sofreram várias análises e revisões, com o intuito de agrupar o maior número de 

categorias similares. Da análise de conteúdo dos 612 pedidos que tiveram o acesso 

concedido pelo IFRN, foram elaboradas 32 categorias temáticas, conforme 

apresentado adiante.  

Determinadas as unidades de registro, a técnica de estatística descritiva 

utilizada para definir o número de vezes que determinado tema foi observado foi a 

análise de frequência, expressa em sua forma de porcentagem, a qual permitiu 

estabelecer a proporção que determinado tema aparece em relação ao total de 

informações solicitadas, identificando, dessa forma, as categorias mais demandadas 
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pela sociedade. Para Freund e Simon (2000), na técnica de estatística descritiva, os 

dados são manuseados com o intuito de resumi-los ou descrevê-los, sem que haja 

inferências que perpassem os próprios dados coletados.  

Imperioso ressaltar que o e-SIC classifica por temas todos os pedidos de 

acesso à informação realizados aos órgãos do Poder Executivo Federal. O 

Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE) é a ferramenta utilizada para 

indexar as informações (documentos, bases de dados, sites etc.). No IFRN, após 

consulta feita ao relatório estatístico10, gerado a partir dos dados existentes no e-

SIC, referente ao período de julho de 2015 a julho de 2019, as informações mais 

solicitadas referiam-se aos temas: Trabalho - Profissões e ocupações; Ciência, 

Informação e Comunicação - Informação - Gestão, preservação e acesso; Educação 

- Gestão escolar; Economia e Finanças - Administração financeira; Educação - 

Profissionais da educação; Trabalho - Fiscalização do trabalho; Educação - 

Educação profissional e tecnológica; Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e 

Tecnologia; Trabalho - Legislação trabalhista; Trabalho - Qualificação e 

aprendizagem profissional. 

Por entender que os indexadores do VCGE são amplos e não permitem 

categorizar, de maneira detalhada, os pedidos de acesso à informação realizados 

pela sociedade ao IFRN via SIC, optou-se, assim como Cruz Neto (2017) em seu 

trabalho, em realizar a categorização manual das informações a partir da análise de 

conteúdo dos pedidos. 

 

2ª etapa: Observação do portal 

 

Após a definição das categorias de informações mais demandadas pela 

sociedade à instituição, a segunda etapa da coleta de dados foi realizada a partir da 

verificação das informações no sítio eletrônico do IFRN (http://portal.ifrn.edu.br/) e no 

portal de Dados Abertos da instituição (https://dados.ifrn.edu.br/), atendendo ao 

último objetivo da pesquisa (comparar as informações disponibilizadas pelo IFRN em 

transparência ativa com os pedidos de acesso à informação realizados ao órgão via 

SIC). Para nortear o levantamento empírico, elaborou-se um formulário de 

 
10 Relatório extraído através do 
https://esic.cgu.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx. Acesso em: 22 jul. 
2019. 
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observação, a partir das categorias de informações mais solicitadas apontadas na 

etapa anterior. O instrumento elaborado foi utilizado para comparar as informações 

disponibilizadas pelo IFRN em transparência ativa com os pedidos de acesso à 

informação realizados ao órgão via SIC. 

Para a segunda etapa da pesquisa, realizou-se a observação nos portais das 

categorias temáticas mais requisitadas, com o intuito de abranger as informações 

mais demandadas pela sociedade, em consonância com os objetivos da pesquisa.  

Realizou-se um pré-teste no sítio eletrônico de alguns IFs, tendo sido 

estabelecido o tempo máximo de navegação de 20 minutos para cada categoria 

temática, por perceber que esse seria um tempo razoável para a busca das 

informações desejadas. A observação nos portais ocorreu no período de 6 a 10 de 

julho, com o mínimo de interrupções possíveis. 

A escolha dessa técnica foi adotada com base nos estudos realizados por 

Cruz Neto (2017), que analisou as categorias temáticas das informações mais 

solicitadas à CGU e observou se as informações mais demandadas se encontravam 

em transparência ativa nos portais da Internet. Segundo Martins e Theophilo (2007, 

p. 84), trata-se de “um exame minucioso que requer atenção na coleta e análise das 

informações, dados e evidências.”  

No que tange aos portais, elaborou-se um formulário de observação para 

cada categoria temática, com o intuito de nortear a pesquisadora na coleta de 

informações nesses sites. A construção dos formulários embasou-se nas demandas 

por informações mais recorrentes referente a cada categoria temática, como também 

em requisitos da legislação vigente (Lei nº 12.527/2011, Decreto nº 7.724/2012, 

Decreto nº 8.777/2016). 

Para o preenchimento do formulário de observação, utilizou-se a metodologia 

de Akutsu (2009), através da qual buscam-se as informações necessárias por meio 

de até três links. A princípio, as informações foram buscadas na página inicial do 

portal (página principal) ou na página secundária, acessada por link existente no 

portal. Nestas, a pesquisa foi repetida, e as informações foram buscadas na própria 

página secundária ou em outra página (página terciária) apontada por um link 

existente na página secundária. Da mesma maneira, foram buscadas informações 

disponíveis a partir das páginas quaternárias, as quais são acessíveis a partir de três 

links do portal.  
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O Quadro 3, a seguir, apresenta, de forma sistemática, os procedimentos 

metodológicos adotados para consecução dos objetivos do estudo.  

 

Quadro 3 – Norteamento da pesquisa 

Problema: como se dá a transparência ativa e passiva no âmbito do IFRN, considerando 

as demandas de informações da sociedade? 

Objetivo Geral: analisar como se dá a transparência ativa e passiva no âmbito do  IFRN, 

considerando as demandas de informações da sociedade. 

Objetivos 

Específicos 

Fonte de 

dados 

Instrumento 

de coleta de 

dados 

Quantitativo 

de pedidos 

Técnica de 

análise 

Analisar os pedidos de 

acesso à informação 

realizados pela 

sociedade ao IFRN via 

SIC. 

 

Pedidos de 

acesso à 

informação 

solicitados à 

Instituição no 

período de 

julho de 2015 a 

julho de 2019. 

Planilha do 

Excel 

781 pedidos 

de acesso à 

informação 

Análise de 

conteúdo e 

análise de 

frequência 

Categorizar os 

pedidos de acesso à 

informação realizados 

pela sociedade ao 

IFRN via SIC, 

evidenciando as 

informações mais 

solicitadas e os 

setores com mais 

demandas por 

informação. 

 

Pedidos de 

acesso à 

informação 

solicitados à 

Instituição no 

período de 

julho de 2015 a 

julho de 2019. 

PDI 2019-2026. 

Planilha do 

Excel 

612 pedidos 

de acesso à 

informação 

concedidos 

Análise de 

conteúdo e 

análise de 

frequência 

Comparar as 

informações 

disponibilizadas pelo 

IFRN em 

transparência ativa 

Pedidos de 

acesso à 

informação 

mais solicitados 

à Instituição no 

Formulário de 

observação 

Categorias 

temáticas 

mais 

requisitadas 

Análise de 

conteúdo 
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com os pedidos de 

acesso à informação 

realizados ao órgão 

via SIC. 

período de 

julho de 2015 a 

julho de 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Definido o percurso metodológico adotado nesse trabalho, o capítulo seguinte 

detalha os resultados obtidos a partir das ferramentas e coletas de análise de dados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Em cumprimento ao que determina o Decreto nº 7.724/2012, o IFRN dispõe, 

em seu sítio eletrônico, de uma seção específica para a divulgação das informações 

exigidas por lei, denominada “Acesso à informação”, localizada no menu vertical da 

página inicial, além de um banner, na página inicial, que dá acesso a essa seção 

específica. No caso do IFRN, compete à Assessoria de Comunicação Social e 

Eventos, vinculada ao Gabinete da Reitoria, “promover a permanente divulgação das 

ações institucionais através das variadas formas de mídia, visando à consolidação 

da imagem institucional perante a sociedade.” (IFRN, 2011, informação online).  

Buscando aprimorar a cultura de transparência pública, o IFRN lançou, em 

março de 2017, o portal de Dados Abertos (dados.ifrn.edu.br)11, seguindo as 

diretrizes do Decreto nº 8.777 de 11 de maio de 2016, que instituiu a política de 

dados abertos. Os dados são disponibilizados em formato manipulável e sem a 

necessidade de pedidos formais ou cadastros de qualquer natureza. No total, são 

disponibilizados 13 conjuntos de dados, a saber: setores, servidores, contratos, 

programas de assistência estudantil, novidades do SUAP, bolsas, projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, alunos da instituição, protocolo, cursos ofertados, 

planos individuais de trabalho e patrimônio.  

Com relação à versão passiva, o cidadão pode solicitar informações ao 

Instituto dirigindo-se pessoalmente à Assessoria de Comunicação Social e Eventos, 

no prédio da Reitoria, na cidade de Natal, local onde os servidores responsáveis 

pelo SIC atualmente estão lotados, através do cadastro do pedido no e-SIC 

 
11 A Resolução nº 21/2017-CONSUP, de 28 de março de 2017, autorizou o Plano de Dados Abertos 
2017-2019 no âmbito do IFRN.  
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(www.acessoainformacao.gov.br/sistema), ou ainda através do preenchimento dos 

formulários disponíveis no sítio eletrônico do IFRN e envio para o e-mail 

sic@ifrn.edu.br. Tais informações estão disponibilizadas no endereço eletrônico do 

IFRN, a partir da seção “Acesso à Informação” do menu vertical, no item “Serviço de 

Informação ao Cidadão”. 

Os resultados apresentados nessa seção detalham o caminho trilhado pela 

pesquisadora na coleta e análise de dados. O resultado da análise é apresentado 

em três partes: a primeira, a análise dos pedidos de acesso à informação não 

concedidos; a segunda, a análise dos pedidos de acesso à informação concedidos; 

e, por fim, a observação dos portais.  

 

4.1 Análise de conteúdo dos pedidos de acesso à informação  

 

Através da plataforma de Acesso à Informação 

(http://www.acessoainformacao.gov.br), disponibilizada pelo Governo Federal, foi 

possível realizar o download em formato aberto (CSV) dos dados do “Relatório de 

pedidos de acesso à informação e solicitantes” realizados ao IFRN no período de 

2015 a 2019. 

Após tabulação dos dados em planilha do Excel, verificou-se que, de julho de 

2015 a julho de 2019, foram realizados 781 pedidos de acesso à informação ao 

IFRN. A quantidade de pedidos de acesso à informação realizados via LAI ao IFRN, 

por ano, está exibida na Tabela 2. 

  

Tabela 2 – Quantitativo de pedidos de acesso à informação realizados via LAI ao IFRN 

Período 

Número de pedidos 

realizados 

Jul-Dez/2015 59 

Jan-Dez/2016 166 

Jan-Dez/2017 236 

Jan-Dez/2018 217 

Jan-Jul/2019 103 

Total 781 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 
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Do total de pedidos realizados de julho de 2015 a julho de 2019, recorte 

temporal do estudo, constatou-se que 612 deles, cerca de 78,36%, atenderam aos 

requisitos expressos em lei e foram respondidos em sua integralidade pela 

Instituição. Por outro lado, 169 pedidos, o que corresponde a 21,64%, foram 

desconsiderados por motivos diversos, conforme será apresentado no item 4.1.1. A 

Tabela 3, abaixo, apresenta esse quantitativo por ano. 

 

Tabela 3 – Quantitativo de pedidos com acesso concedido e de pedidos desconsiderados 

Período Acesso 

concedido 

Pedidos 

desconsiderados 

Jul-Dez/2015 46 13 

Jan-Dez/2016 138 28 

Jan-Dez/2017 188 48 

Jan-Dez/2018 156 61 

Jan-Jul/2019 84 19 

Total 612 169 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

A partir dos quantitativos apresentados, tomando-se como referência a média 

mensal de pedidos, observa-se uma tendência de crescimento entre os anos de 

2015 a 2017. Em 2015, a média de pedidos de julho a dezembro foi de 7,66; durante 

todo o ano de 2016, de 11,7; e, no ano de 2017, de 15,6. Nesses anos, o percentual 

de aumento foi de aproximadamente 52,74%, de 2015 a 2016, e, de 33,33%, de 

2016 a 2017. De 2017 a 2018, houve uma desaceleração em torno de 16%, 

passando para 13 a média mensal de pedidos. Já em 2019, até o mês de julho, 

constatou-se uma nova aceleração de aproximadamente 7,6%. 

O ano de 2017 registrou o maior número de pedidos de acesso à informação, 

ao passo que 2018 foi o ano com o maior quantitativo de pedidos desconsiderados. 

As possíveis razões para tais variações serão apresentadas no decorrer da presente 

pesquisa.  
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4.1.1 Dos pedidos desconsiderados  

 

Em que pese não serem consideradas para a realização da observação das 

categorias temáticas no portal da instituição, faz-se mister apresentar a motivação 

pelas quais 21,64% das solicitações não obtiveram resposta pela instituição. A 

Tabela 4, abaixo, expõe a representação da quantidade de pedidos por tipo de 

resposta, conforme classificado pela instituição.  

 

Tabela 4 – Pedidos desconsiderados por tipo de resposta   

Motivação 

Jul-

Dez/2015 

Jan-

Dez/2016 

Jan-

Dez/2017 

Jan-

Dez/2018 

Jan-

Jul/2019 Total 

Não se trata de 

solicitação de 

informação 

5 3 14 40 10 72 

Informação inexistente 0 14 3 7 1 25 

Acesso negado 0 4 12 6 2 24 

Acesso Parcialmente 

Concedido 
2 3 8 5 3 21 

Órgão não tem 

competência para 

responder sobre o 

assunto 

4 4 5 1 1 15 

Pergunta 

Duplicada/Repetida 
2 0 6 2 2 12 

Total 13 28 48 61 19 169 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Dos pedidos que não tiveram o acesso concedido, o fato de não tratar de uma 

solicitação de informação foi a principal razão do pedido não ter sido respondido, 

correspondendo a 42,60% dos pedidos desconsiderados, seguidos de “informação 

inexistente” e “acesso negado”, com 14,79% e 14,20% dos casos respectivamente.  

Após a análise de conteúdo dos 72 pedidos que não foram respondidos por 

não se tratar de solicitações de informações, observou-se que a maioria expressiva 

das solicitações, 66,67%, eram referentes a questões de ordem administrativa, 

visando o aproveitamento de concursos realizados por outros órgãos e redistribuição 
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de pessoal; em seguida, 9,72% tratavam-se de solicitações de preenchimento de 

formulários e/ou questionários para pesquisas de pós-graduação, de acordo com a 

Tabela 5, a seguir. 

 

Tabela 5 – Quantitativo de pedidos que não se trata de solicitação de acesso à informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Observa-se, dessa maneira, o uso inadequado do e-SIC por parte dos 

usuários, uma vez que  estes buscam o sistema, não para solicitar informações 

custodiadas pela Administração Pública, mas para solicitar providências ou solução 

para requerimentos de caráter pessoal, demandando que o órgão atue conforme ele 

deseja, o que foge ao escopo da LAI.  

O desconhecimento das normas, no que tange à competência e abrangência 

da LAI, do ponto de vista dos solicitantes, pode ser uma possível justificativa para 

esses casos, conforme aduz Cruz Neto (2017), apresentando-se como um obstáculo 

à implementação da LAI (ANGÉLICO, 2012).  

Há de se destacar ainda que, nas respostas enviadas aos usuários 

relacionadas ao aproveitamento de concursos e redistribuição de pessoal, a 

Administração, apesar de informar que não se trata de um pedido de acesso à 

informação, orienta o cidadão a procurar a instância correta, disponibilizando e-mail 

e telefone do setor responsável para dirimir eventuais dúvidas.  

Motivação Total 

Aproveitamento e 

redistribuição 48 

Pesquisas para pós 

graduação 7 

Declaração e/ou emissão de 

certificado 6 

Matrículas/processos 

seletivos 4 

Trâmites processuais 4 

Remanejamento 2 

Sugestão – Ouvidoria 1 

Total 72 
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No que tange à segunda situação, com maior número de pedidos 

desconsiderados, qual seja, informação inexiste, pode-se constatar que, por vezes, 

os usuários demandaram da instituição a produção de informações, como é o caso 

da criação de rankings e de dados sistematizados sobre desempenho acadêmico 

dos alunos. Nessas hipóteses em que a instituição não possui a informação, 

pressuposto lógico para atendimento do pedido, a LAI autoriza o órgão comunicar a 

inexistência da informação, conforme previsto no inciso III do §1º de seu artigo 11. 

Das 25 solicitações classificadas como “informação inexistente”, 20% dessas 

solicitavam ao órgão informações sobre a existência de códigos de vaga e de 

cargos. Nessas hipóteses, percebe-se que houve uma classificação equivocada por 

parte do órgão, uma vez o interessado teve acesso à informação desejada. O que 

ocorreu, todavia, é que a informação, naquele momento, era a de que inexistia vaga 

e/ou determinado cargo na instituição. Dessa forma, se categorizados corretamente 

pela instituição, os pedidos se enquadrariam na categoria “seleção e mobilidade de 

pessoal”, dentro da dimensão estratégica de Gestão de Pessoal, conforme será 

apresentado posteriormente. 

Há ainda que se destacar que 8% das solicitações foram referentes às 

requisições de cópias de contratos e processos, cujos números informados pelos 

usuários não foram encontrados. Uma possível justificativa seria os usuários terem 

se equivocado no momento da solicitação da informação. 

Em terceiro lugar, como apresentado anteriormente na Tabela 5, figuram os 

24 pedidos desconsiderados em razão da possibilidade da negativa de acesso, 

conforme prevê a LAI no inciso II do §1º de seu artigo 11. A Tabela 6, abaixo, elenca 

as razões de negativa de acesso para as solicitações que tiveram o acesso negado 

pela autarquia. 

Tabela 6 – Razões da negativa de acesso 

Motivação 

 

Jul-

Dez/2015 

Jan-

Dez/2016 

Jan-

Dez/2017 

Jan-

Dez/2018 

Jan-

Jul/2019 Total 

Genérico 

 

0 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 6 

Incompreensível 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 3 

Dados pessoais 

 

0 

 

1 

 

3 

 

1 

 

0 5 
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Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Ao receber a solicitação de informação, a instituição analisa o pedido de 

acordo com o que dispõe a LAI, o Decreto nº 7.724/2012 e as hipóteses de sigilo 

previstas em legislações específicas. No caso em análise, dentre as hipóteses 

excepcionais de negativa de acesso, figura, em primeiro lugar, os pedidos 

classificados como desproporcionais ou desarrazoados, cuja previsão de não 

atendimento desses pedidos está disposta no Decreto nº 7.724/2012. 

Os pedidos considerados desproporcionais ou desarrazoados correspondem 

a 29,16% das hipóteses de negativa de acesso dos pedidos pelo órgão. Todavia, 

apesar de ser a principal razão da negativa de acesso, 25% desses pedidos foram 

concentrados no ano de 2017 e realizados por um único solicitante, verificando-se, 

dessa forma, que não há uma constância ao longo dos anos desses tipos de 

solicitações.  

A partir da análise dos pedidos considerados desproporcionais, constatou-se 

que aqueles realizados no ano de 2017 referiam-se a solicitações de cópias de 

diversos processos administrativos de pagamento de empenho, incluindo editais 

e/ou contratos, nota fiscais digitalizadas, comprovações de recebimento  do produto 

pelo setor, comprovante de liquidação e aceite provisório e definitivo, comprovante 

de pagamento.  

Nessas hipóteses, a Administração do IFRN, ao responder o pedido inicial, 

justificou, de forma clara, que a produção da resposta comprometeria a rotina dos 

setores responsáveis, estimando a quantidade de horas de trabalho necessárias 

para o atendimento ao pedido, demonstrando, dessa maneira, o nexo entre a 

Desproporcional ou 

desarrazoado 

 

0 

 

0 

 

6 

 

1 

 

0 7 

Informação sigilosa de 

acordo com legislação 

específica 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

  0 

1 

Informação sigilosa 

classificada conforme a 

Lei 12.527/2011 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

2 

Total 0 4 12 6 2 24 
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operacionalização da resposta e a dimensão do pedido. Além disso, orientou o 

requerente a especificar os pedidos, corroborando uma das possiblidades sugeridas 

por Paes (2011), para evitar pedidos amplos e genéricos. 

 

4.1.2 Dos pedidos concedidos 

 

Durante a análise de conteúdo dos 612 pedidos que tiveram o acesso 

concedido pelo IFRN, à medida em que os temas relevantes e incidentes surgiam 

dentro do contexto das solicitações, foram formuladas, a partir de uma avaliação 

minuciosa da pesquisadora, 32 categorias de análise. Nesse processo de 

codificação, a pesquisadora realizou a associação entre os pedidos de informação e 

as categorias criadas.  

De início, faz-se mister esclarecer que a definição de categorias temáticas 

amplas, apesar de possível, dificultaria a busca das informações no portal, segunda 

etapa da pesquisa, podendo-se concluir equivocadamente, assim como aduz Cruz 

Neto (2017), que determinada categoria temática genérica estaria disponibilizada em 

transparência ativa. Por essa razão, inclusive, optou-se por não utilizar a 

classificação de temas realizada pela LAI através dos indexadores do VCGE, 

conforme já exposto na metodologia.  

Dessa forma, considera-se que o quantitativo de categorias temáticas criadas 

possibilita uma verificação mais detalhada e precisa da informação no portal. Além 

disso, o número de pedidos analisados e a diversidade de perspectivas/temas 

estratégicas da instituição contribuem para justificar o quantitativo apresentado. 

Após a definição das categorias temáticas, buscou-se relacioná-las com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRN, uma vez que este é o 

instrumento que indica a estratégia de atuação do instituto, com vistas a cumprir sua 

missão e alcançar seus objetivos por um período mínimo de cinco anos (IFRN, 

2019).  

Dessa forma, considerando que, para implementação do PDI vigente, 

referente ao período de 2019-2026, fora estruturado um mapa estratégico (Figura 7), 

baseado na metodologia Balanced Scorecard (BSC), optou-se por realizar a 

associação entre as categorias temáticas e as perspectivas estratégicas constantes 

no mapa.  
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Fonte: IFRN (2019). 

 

As perspectivas utilizadas foram: Estudantes e Sociedade, Processos 

Acadêmicos, Gestão e Infraestrutura e Orçamento. Tais perspectivas foram 

adaptadas do modelo BSC, tomando por base outros modelos de planejamento 

estratégico implementados em outras instituições federais de ensino. 

Há de se destacar que, na elaboração do mapa estratégico, em algumas 

perspectivas, foram estabelecidos temas estratégicos, face à complexidade e o 

conjunto de variáveis distintas a serem observadas nessas perspectivas (IFRN, 

2019). Dessa forma, para perspectiva de Processos Acadêmicos, foram definidos os 

temas “Ensino”, “Extensão”, “Pesquisa e Inovação”, “Pós-Graduação” e “Atividades 

Estudantis”.  E, na perspectiva de Gestão e Infraestrutura, foram definidos os temas 

estratégicos de “Gestão Administrativa e de Pessoal” e “Infraestrutura e Tecnologia 

da Informação”. 

Em decorrência da existência de temas estratégicos em algumas das 

perspectivas criadas, as categorias temáticas foram associadas às perspectivas 

Figura 7 – Mapa Estratégico IFRN (2019-2026) 
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estratégicas e a seus respectivos temas estratégicos, optando-se por dividir os 

temas estratégicos “Gestão Administrativa e de Pessoal” e “Infraestrutura e 

Tecnologia da Informação”. 

Nesse sentido, o Quadro 4, abaixo, apresenta, de forma sistematizada, a 

relação entre as perspectivas estratégicas/temas estratégicos definidos pelo PDI 

2019-2026 e o que será analisado pela pesquisadora para realizar a associação 

entre as perspectivas e as categorias temáticas propostas. 

 

Quadro 4 – Perspectivas estratégicas/temas estratégicos do PDI 2019-2026 

Perspectiva estratégica/tema 

estratégico 

O que analisar 

Estudantes e Sociedade Categorias relacionadas à comunicação com a 

sociedade 

Processo 

Acadêmicos/Atividades 

Estudantis 

Categorias relacionadas às demandas sociais e 

acadêmicas dos estudantes 

Processo Acadêmicos/Ensino Categorias relacionadas às atividades e políticas de 

ensino, excetuando aquelas relativas à Pós-Graduação 

Processos 

Acadêmicos/Extensão 

Categorias relacionadas às atividades e políticas de 

extensão e relações com a sociedade, junto aos diversos 

segmentos sociais 

Processos 

Acadêmicos/Pesquisa e 

Inovação 

Categorias relacionadas às atividades e políticas de 

pesquisa e inovação 

Processos Acadêmicos/Pós-

Graduação 

Categorias relacionadas às atividades e políticas de Pós-

Graduação 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 

Categorias relacionadas às atividades e políticas de 

administração, financeira, patrimonial, planejamento e 

desenvolvimento institucional 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

de Pessoal 

Categorias relacionadas a projetos e atividades 

referentes à seleção, admissão, ao acompanhamento e 

desenvolvimento dos servidores 

Gestão e Infraestrutura/ 

Tecnologia da Informação 

Categorias relacionadas às atividades referentes a 

investimento, desenvolvimento, à manutenção e 

segurança em tecnologia da informação 
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Gestão e Infraestrutura/ 

Infraestrutura 

Categorias relacionadas às atividades de políticas de 

gestão da infraestrutura 

Orçamento Categorias relacionadas às atividades de políticas de 

gestão orçamentária 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em IFRN (2019). 

 

A Tabela 7, abaixo, apresenta as 32 categorias temáticas elaboradas no 

âmbito da pesquisa, a partir da análise de conteúdo dos pedidos de informação, e o 

total de solicitações de informações referentes a cada categoria, bem como o inter-

relacionamento entre as categorias temáticas e a perspectiva ou o tema estratégico 

da instituição, em consonância com o PDI 2019-2026. O apêndice A expõe, de 

forma detalhada, o quantitativo de solicitações ao longo do período analisado por 

categoria de análise. 

 

Tabela 7 – Categorias temáticas elaboradas a partir da análise de conteúdo das solicitações 
de informações 

Categorias temáticas Perspectivas/temas estratégicos Quantitativo 

Seleção e mobilidade de pessoal 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 315 

Quadro de referência dos servidores 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 84 

Dados funcionais de servidores, 

discentes e cursos Estudantes e Sociedade 39 

Cópia de processo e/ou expediente 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 24 

Contratos 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 18 

Competências e estrutura 

organizacional, endereços, telefones e 

horários de funcionamento Estudantes e Sociedade 12 

Acesso discente Processos Acadêmicos/Ensino 11 

Documentos institucionais Estudantes e Sociedade 11 

Acesso à informação Estudantes e Sociedade 7 

Gestão orçamentária e financeira Orçamento 7 

Governança Administrativa, Gestão de 

Riscos e Controles Internos 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 7 
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Registro de ponto 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 7 

Gestão documental 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 6 

Registros acadêmicos Processos Acadêmicos/Ensino 6 

Cadastro e pagamento de pessoal 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 5 

Licitação 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 5 

Política de capacitação e qualificação 

de servidores 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 5 

Políticas inclusivas e afirmativas Processos Acadêmicos/Ensino 5 

Processo eletrônico 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 5 

Tecnologia da Informação 

Gestão e Infraestrutura/Tecnologia da 

Informação 5 

Aposentadoria 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 4 

Governança em gestão de TI 

Gestão e Infraestrutura/Tecnologia da 

Informação 4 

Inovação 

Processos Acadêmicos/Pesquisa e 

Inovação 3 

Permanência e êxito dos estudantes Processos Acadêmicos/Ensino 3 

Processo Administrativo Disciplinar 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 3 

Sustentabilidade ambiental Gestão e Infraestrutura/Infraestrutura 3 

Eleições Estudantes e Sociedade 2 

Políticas e programas estudantis 

Processos Acadêmicos/Atividades 

Estudantis 2 

Calendário acadêmico Processos Acadêmicos/Ensino 1 

Empregados terceirizados 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 1 

Gestão de Pessoas por competências 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 1 

Gestão de projetos 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 1 



67 
 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

Antes de adentrar no detalhamento das categorias temáticas, foi realizada a 

comparação das categorias temáticas com o estudo de Souza (2018). Constatou-se 

que 37,5% das categorias não constavam no modelo proposto por Souza (2018) 

para divulgação das informações. Ante o resultado exposto, pode-se inferir que, 

apesar das IFES apresentarem características semelhantes, cada instituição possui 

particularidades nas demandas de informações, que podem variar em razão do que 

a instituição já publicita através de transparência ativa ou não, do perfil dos 

demandantes, dentre outros.  

O Gráfico 1, abaixo, apresenta o quantitativo de pedidos de acesso à 

informação por perspectiva estratégica.  

 

Gráfico 1 – Quantitativo de pedidos de acesso à informação por perspectivas estratégicas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

A partir da categorização dos pedidos por perspectivas estratégicas, 

constatou--se que, das 612 solicitações, 503 concernem à perspectiva estratégica 

“Gestão e Infraestrutura”, o que corresponde a 82,18% das solicitações, seguida da 

perspectiva “Estudantes e Sociedade” com 11,60%, “Processos Acadêmicos” com 

5,06% e “Orçamento” com 1,14%.  

Os Gráficos 2 e 3 detalham a subdivisão das perspectivas estratégicas 

“Gestão e Infraestrutura” e “Processos Acadêmicos” por temas estratégicos, 

31

503

71
7

Processos Acadêmicos Gestão e Infraestrutura

Estudantes e Sociedade Orçamento

Total 612 



68 
 

respectivamente. Ressalta-se que, para as perspectivas “Estudantes e Sociedade” e 

“Orçamento”, não foram estabelecidos temas estratégicos pelo IFRN, conforme já 

apresentado. 

 

Gráfico 2 – Temas Estratégicos da perspectiva estratégica "Gestão e Infraestrutura" 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

Gráfico 3 – Temas Estratégicos da perspectiva estratégica "Processos Acadêmicos" 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

O Gráfico 2 evidencia que, dentre as 503 solicitações referentes à perspectiva 

estratégica “Gestão e Infraestrutura”, 81,91% das solicitações referem-se ao tema 

421

70

3

9

Gestão de Pessoal Gestão Administrativa

Infraestrutura Tecnologia da Informação

26

3

2

Ensino Pesquisa e Inovação Atividades Estudantis
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estratégico “Gestão de Pessoal”, 13,92 % a “Gestão Administrativa”, 1,79% ao tema 

“Tecnologia da Informação” e 0,60% à “Infraestrutura”. 

Já com relação ao Gráfico 3, das 31 solicitações referentes à perspectiva 

estratégica “Processos Acadêmicos”, 83,87% dos pedidos de informação referem-se 

ao tema estratégico “Ensino”, 9,68% à “Pesquisa e Inovação” e 6,45% ao tema 

“Atividades Estudantis. Há de se destacar que não houve pedidos de acesso à 

informação, durante o período de análise, correspondentes aos temas estratégicos 

“Extensão” e “Pós-Graduação”. 

A Tabela 8, a seguir, apresenta o quantitativo de pedidos por 

perspectiva/temas estratégicos ao longo do período de análise.  
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Tabela 8 – Quantitativo de pedidos por Perspectiva/tema estratégico 

Perspectiva/tema estratégico Jul-Dez/2015 Jan-Dez/2016 Jan-Dez/2017 Jan-Dez/2018 Jan-Jul/2019 Total 

Gestão e Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 28 90 146 105 52 421 

Estudantes e Sociedade 5 27 9 19 11 71 

Gestão e Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 10 11 17 22 10 70 

Processo Acadêmicos/Ensino 1 7 8 5 5 26 

Gestão e Infraestrutura/ Tecnologia da 

Informação 0 2 5 0 2 9 

Orçamento 2 1 2 0 2 7 

Processos Acadêmicos/Pesquisa e 

Inovação 0 0 0 1 2 3 

Gestão e Infraestrutura/ Infraestrutura 0 0 0 0 3 3 

Processo Acadêmicos/Atividades 

Estudantis 0 0 1 1 0 2 

Processos Acadêmicos/Extensão 0 0 0 0 0 0 

Processos Acadêmicos/Pós-Graduação 0 0 0 0 0 0 

Total 46 138 188 153 87 612 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 
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A partir da análise da tabela supracitada, verificou-se que as perspectivas 

“Gestão e Infraestrutura/Gestão de Pessoal”, “Estudantes e Sociedade”, “Gestão e 

Infraestrutura/Gestão Administrativa” e “Processos Acadêmicos/Ensino” foram as 

mais demandadas pela sociedade e as que receberam demandas de informações 

durante todos os anos. Já com relação as demais solicitações, observa-se que não 

houve constância dos pedidos no decorrer dos anos.  

O tema estratégico “Gestão de Pessoas” figurou durante todos os anos como 

aquele com o maior número de solicitações de informação. De 2015 a 2019, esse 

tema correspondeu, respectivamente, a 60,86%, 65,21%, 77,65%, 67,30% e 61,90% 

dos pedidos de acesso à informação realizados ao IFRN. A maior aceleração, 

ocorrida no ano de 2017, pode ser justificada em razão de o instituto ter realizado 

nesse ano concursos públicos para o provimento de cargos de Professor da Carreira 

do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico-Administrativo 

em Educação, o que sinaliza para o uso frequente da LAI pelos servidores públicos 

e possíveis candidatos a cargos públicos. 

Fundamentado nos dados apresentados e considerando o organograma de 

referência da Reitoria, aprovado pela Resolução nº 16/2011-CONSUP/IFRN, a 

Diretoria de Gestão de Pessoas, responsável por “planejar, coordenar, executar e 

avaliar projetos e atividades relacionados à seleção, admissão, ao acompanhamento 

e desenvolvimento dos servidores” (IFRN, 2011, informação online), foi o setor da 

instituição que mais recebeu pedidos de acesso à informação.  

Importante ressaltar, a partir da análise da Tabela 8, que 94,93% das 

solicitações de informação referem-se, portanto, às áreas relacionadas aos 

macroprocessos de apoio da instituição e não aos macroprocessos finalísticos, quais 

sejam: ensino, pesquisa e extensão. Durante o período em análise, não houve 

solicitações relacionadas à extensão, e os macroprocessos de ensino e pesquisa 

corresponderam, juntos, a 5,07% das solicitações.  

Conforme já apresentado no percurso metodológico desse trabalho, com o fito 

de realizar a segunda etapa da coleta de dados, que consiste na verificação das 

informações no sítio eletrônico do IFRN (http://portal.ifrn.edu.br/) e no portal de 

Dados Abertos da instituição (https://dados.ifrn.edu.br/), foram estabelecidas as 

categorias temáticas que serão objeto de análise.  

Para essa etapa da pesquisa, ficou definido que seria realizada a observação 

nos portais das categorias temáticas mais requisitadas. Todavia, após a análise de 
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conteúdo dos pedidos, considerando que apenas a categoria temática “Seleção e 

mobilidade de pessoal” foi responsável por 51,47% das solicitações, optou-se por 

expandir a escolha das categorias temáticas a serem analisadas, a fim de abranger 

uma maior variedade de categorias.  

Dessa forma, estabeleceu-se como critério analisar, dentre as 32 categorias 

temáticas, as categorias mais solicitadas que compreendessem, no total, mais de 

75% das solicitações das informações. A escolha desse critério se coaduna com os 

objetivos da presente pesquisa, uma vez que se buscou analisar as informações 

mais solicitadas pela sociedade ao IFRN, via LAI.  

Na Tabela 9, a seguir, estão descritas as categorias temáticas selecionadas 

para comparar as informações disponibilizadas pelo IFRN em transparência ativa 

com os pedidos de acesso à informação realizados ao órgão via SIC. 

 

Tabela 9 – Categorias temáticas selecionadas para a segunda etapa da pesquisa 

Perspectiva/tema 

estratégico 

Categoria 

temática 

Jul-

Dez/2015 

Jan-

Dez/2016 

Jan-

Dez/2017 

Jan-

Dez/2018 

Jan-

Jul/2019 

Total 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão 

de Pessoal 

Seleção e 

mobilidade 

de pessoal 

18 78 114 70 35 315 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão 

de Pessoal 

Quadro de 

referência 

dos 

servidores 

5 9 30 26 14 84 

Estudantes e 

Sociedade 

Dados 

funcionais 

de 

servidores, 

discentes e 

cursos 

1 16 3 11 8 39 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 

Cópia de 

processo 

e/ou 

expediente 

5 6 4 7 2 24 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão 
Contratos 2 2 6 7 1 18 
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Administrativa 

Total 31 111 157 121 60 480 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

A escolha desse critério permitiu analisar 5, das 32 categorias. Em que pese 

essas categorias corresponderem a apenas 15,65% do total das categorias 

definidas, juntas, elas englobaram cerca de 78,43% das solicitações, mostrando-se 

acertada a escolha, pois a expansão da quantidade de categorias analisadas 

implicaria na análise de categorias com baixo quantitativo de pedidos de 

informações, o que não corresponderia ao objetivo desse estudo. 

Por fim, com o intuito de elaborar o formulário de observação com vistas a 

identificar quais as informações seriam buscadas nos portais da instituição, optou-

se, face ao número elevado dos pedidos de informações referente à categoria 

temática “Seleção e Mobilidade de Pessoal”, por criar subcategorias relacionadas 

aos assuntos ligados à seleção e mobilidade de pessoal. Dessa maneira, seguindo o 

mesmo percurso metodológico adotado na primeira etapa da pesquisa, foram 

elaboradas as seguintes subcategorias, conforme apresentado na Tabela 10, 

abaixo.  

 

Tabela 10 – Subcategorias temáticas relacionadas à categoria "Seleção e Mobilidade de 
Pessoal" 

Subcategorias temáticas Quantitativo 

Aproveitamento de vaga 70 

Cargos extintos 1 

Código de vaga 154 

Concurso público 28 

Número de vagas solicitadas ao MEC 1 

Provimento de cargos vagos 1 

Redistribuição 56 

Remanejamento 4 

Total 315 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados da pesquisa.  

 

A partir da análise de conteúdo dos pedidos, observou-se que, das 315 

solicitações, 48,88% dessas referem-se a informações sobre disponibilidades de 
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código de vagas para cargos específicos, enquanto 22,22% dos pedidos solicitam 

informações sobre a existência de código de vagas, com o objetivo específico de 

serem aproveitados candidatos de outros concursos públicos vigentes, além de 

procedimentos para aproveitamento de vagas. Já 17,77% das solicitações 

questionam a instituição sobre a existência de vagas disponíveis e o interesse desta 

em realizar redistribuição, bem como procedimentos para solicitar redistribuição. 

Além disso, 8,88% dos pedidos são referentes a informações sobre concursos 

públicos, seguidos de 1,26% de solicitações sobre remanejamento.  

Nas hipóteses de aproveitamento e redistribuição, os pedidos foram 

realizados, em sua maioria, por cidadãos aprovados em concursos públicos e 

servidores públicos concursados 

Durante a análise de conteúdo dos pedidos de acesso à informação, pode-se 

inferir que a instituição apresenta alguns desafios para a efetivação do acesso à 

informação, a saber: 

 a recorrência dos pedidos relacionados à área de gestão de 

pessoas revela a necessidade de o IFRN divulgar dados e 

informações sobre o tema, ou ainda melhorar as informações já 

divulgadas. 

 a busca de informações por códigos de vaga indica uma 

possível utilização do canal de acesso para o atendimento às 

demandas de caráter individual e não societário, o que sinaliza a 

importância de mobilizar e encorajar a sociedade a ocupar os 

espaços existentes enquanto agentes fiscalizadores das práticas de 

gestão. 

 o fato de os solicitantes utilizarem o serviço de acesso à 

informação para realizarem reclamações, elogios, denúncias, 

demandas geralmente relacionadas às ouvidorias, demonstram  a 

necessidade de a instituição orientar sobre os propósitos de cada 

canal. 

 o quantitativo de pedidos desconsiderados, evidencia a 

importância de a instituição orientar corretamente o cidadão sobre os 

mecanismos para realizar um pedido de informação.  
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4.2 Avaliação dos portais por categoria temática 

 

Uma vez definida, na etapa anterior, as categorias temáticas demandadas 

pela sociedade à instituição, foi elaborado um formulário de observação para cada 

categoria, com o intuito de comparar as informações disponibilizadas pelo IFRN em 

transparência ativa com os pedidos de acesso à informação realizados ao órgão via 

SIC. Os portais selecionados para a realização dessa etapa foram o sítio eletrônico 

do IFRN (http://portal.ifrn.edu.br/) e o portal de Dados Abertos da instituição 

(https://dados.ifrn.edu.br/). 

O preenchimento do formulário deu-se através da utilização da metodologia 

de Akutsu (2009), através da qual buscam-se as informações necessárias por meio 

de até três links, conforme já apresentado na metodologia. A observação nos portais 

foi realizada no período de 6 a 10 de julho de 2020, estipulando-se um prazo de 20 

minutos para a localização de cada categoria temática nos portais da instituição.   

 

4.2.1 Seleção e mobilidade de pessoal 

 

A avaliação dos portais da instituição considerou a disponibilização de 

informações referente à categoria temática “Seleção e mobilidade de pessoal” e 

suas subcategorias, conforme já apresentadas na Tabela 10, acima. O Quadro 5 

detalha o formulário de observação construído para análise e os resultados 

encontrados.  

 

Quadro 5 – Formulário de observação concernente à categoria temática "Seleção e 
mobilidade de pessoal" 
A instituição disponibiliza espaço destinado para o acompanhamento das informações 

relacionadas a: 

1. Aproveitamento de vaga Sim Não 

 X 

1.1 Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Conceito - - 

b) Previsão legal - - 

c) Requisitos - - 

d) Instrução Processual - - 
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2. Códigos de vagas disponíveis por cargo  X 

2.1 Se sim, as informações disponíveis estão 

atualizadas?  

- - 

2.2 As informações são disponibilizadas por 

campi? 

- - 

3. Concursos Públicos X  

3.1 Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Concursos públicos em andamento X  

b) Concursos públicos vigentes X  

c) Concursos públicos finalizados  X  

3.2 No caso dos concursos públicos vigentes, é 

possível acompanhar a última colocação chamada?  

X  

4. Redistribuição X  

4.1 Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Conceito X  

b) Previsão legal X  

c) Requisitos X  

d) Instrução Processual X  

5. Remanejamento (remoção interna) X  

5.1 Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Edital na íntegra X  

b) Lista de inscritos   X 

c) Resultado  X 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista que essa categoria temática representa mais da metade das 

solicitações de informações feitas à instituição, de início, realizou-se a busca dessas 

informações na seção específica de “Acesso à Informação”, disponibilizada no menu 

vertical da página principal, no item “Perguntas Frequentes”, pois, conforme orienta 

o Guia de Transparência Ativa (GTA) para os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, nesse item, devem ser apresentadas as dúvidas mais frequentes 

dos cidadãos, de forma estruturada e atualizada, em consonância com o disposto no 

Decreto nº 7.724/2012, artigo 7º, § 3º, VII.  

Ao realizar a pesquisa, constatou-se que o IFRN não disponibiliza nenhuma 

informação referente a essa categoria no item específico de “Perguntas Frequentes”, 
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sendo divulgadas, apenas, informações sobre dois processos seletivos para 

discentes concernentes ao ano de 2012, o que demonstra que não há atualização 

constante nem garantia de que as dúvidas estão atualizadas.  

Registre-se que a disponibilização de perguntas referentes a um processo 

seletivo de 2012, em razão do lapso temporal, caracteriza um exemplo de 

transparência opaca, conforme aduz Mendieta (2012), pois, apesar de a instituição  

apresentar as informações, fornece-as de forma isolada, com dados desnecessários, 

inutilizáveis e sem sentido, o que dificulta o controle do cidadão. 

Além disso, as informações sobre concursos públicos também não são 

divulgadas na seção de “Acesso à Informação” no item “Servidores”, apesar de esse 

item prevê a divulgação de concursos públicos para provimento de cargos, conforme 

Figura 8, a seguir.  

 

Figura 8 – Item “Servidores” da seção “Acesso à Informação” na página do IFRN 
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Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/servidores. Acesso em: 6 jul. 2020. 

 

Nesse caso, observa-se que o portal da instituição é falho, uma vez que não 

divulga integralmente informações que obrigatoriamente deveriam ser 

disponibilizadas em transparência ativa, fato também observado em outras 

instituições pelos estudos de Rodrigues (2013), Silva (2017), Gama e Rodrigues 

(2017). 

No que tange à subcategoria “Aproveitamento de vaga”, não foram 

encontradas informações publicadas em transparência ativa sobre o tema em 

nenhum dos portais verificados. Após a navegação pelo portal institucional, tentou-

se através do serviço de busca, no entanto, também não foram localizadas 

informações.  

Com relação à subcategoria “Código de vagas”, constatou-se que a instituição 

não apresenta a informação dos códigos de vagas disponíveis com essa 

nomenclatura específica, na verdade, essa informação é apresentada junto com os 

códigos de vagas ocupados, no Quadro de Referência de Servidores, conforme será 

apresentado no tópico 4.3.2. 

 Há de ser destacar que a expressão de Quadro de Referência dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação (QRSTA), trata-se de um termo 

técnico instituído por meio do Decreto nº 7.232, de 19 de julho de2010, que delimita 

o quantitativo de vagas autorizadas para cada IFES. Nesse sentido, a utilização 

dessa nomenclatura pode comprometer o entendimento dos cidadãos que buscam 

informações sobre códigos de vagas, pois, para que a informação seja transparente, 

é necessário que ela seja acessível, conforme aduz Grau (2006). 

Faraco (2015) sugere que a linguagem utilizada pode ser um fator 

determinante no que concerne a problemas de comunicação com o público e 

acesso. Tendo isso em mente, pode-se inferir que a não assimilação da informação 

pelo cidadão, em razão da utilização de termos técnicos ao invés do vocabulário do 

dia-a-dia, pode garantir apenas a existência de uma transparência nominal e não 

efetiva (HEALD, 2006). Pois, de acordo com Heald (2006), para haver transparência 

efetiva, devem existir receptores de informações capazes de processá-las, digeri-las 

utilizá-las.  

Já no que diz respeito à subcategoria “Concursos Públicos”, em que pese não 

ter sido encontrada na seção específica de “Acesso à Informação”,  a informação foi 
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localizada na página secundária (1 clique) do portal do IFRN, a partir de um link no 

menu vertical (Figura 9) que permite acompanhar os concurso públicos para 

contratação de pessoal do quadro permanente de servidores do IFRN.  

Esse cenário fora verificado também no trabalho de Mesquita (2015), que 

observou a publicação de dados mínimos exigidos pela LAI em outros espaços que 

não os destinados especificamente à LAI nos sites dos IF’s. De acordo com a 

autora,  

 
esse desvio do destino, para o qual as informações deveriam fluir ao 
final, ocorre pelo fato de o Portal da Transparência do governo 
federal ter um sistema de controle e cobrança mais rígido, e os 
servidores públicos terminam enviando dados para esse portal com a 
frequência determinada pela legislação enquanto ignoram o espaço 
da LAI em seus próprios sites (MESQUITA, 2015, p. 78). 

 
Figura 9 – Localização da subcategoria "Concurso Público" na página do IFRN 

 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/. Acesso em: 6 jul. 2020. 
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Na página própria, foram encontradas informações sobre os concursos 

públicos já finalizados e os vigentes. No caso dos concursos vigentes, é possível 

acompanhar a lista dos aprovados e controle dos convocados, no entanto, os 

arquivos são disponibilizados apenas em PDF, não sendo possível gravá-los em 

diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, como é o caso de 

planilhas e texto (CSV). Ademais, apesar de constar a data da última atualização na 

relação dos convocados, só é possível acessar essa informação ao abrir o arquivo 

em PDF.  

No que se refere à subcategoria “Redistribuição”, a instituição publicita em 

transparência ativa informações sobre conceito, previsão legal, além da relação de 

dados necessários para o início do processo de solicitação de redistribuição e as 

condições para redistribuição. As informações foram localizadas através do seguinte 

caminho “Página Inicial / Gestão de Pessoas / Desenvolvimento de 

Pessoal / lateral / Movimentação de Pessoal / Redistribuição”, nesse caso, na página 

quaternária (3 cliques) do sítio eletrônico do IFRN, sendo consideradas de difícil 

captura. 

Por fim, quanto à subcategoria “Remanejamento”, foram encontradas 

informações publicadas no portal da instituição pelo caminho “Página Inicial / Gestão 

de Pessoas / Remanejamento”, nesse caso, na página terciária (2 cliques), sendo 

considerada de média captura. Com relação a essa subcategoria, a instituição 

divulga em transparência ativa apenas o edital na íntegra e suas retificações, a lista 

de inscritos e o resultado não são publicitados na página institucional. 

Por meio dos resultados encontrados nesse estudo e considerando que os 

servidores do SIC não são os detentores das informações, é imprescindível uma 

maior articulação entre esses servidores, que são a porta de entrada das demandas 

da sociedade e o setor de Gestão de Pessoas do Instituto, área que absorve o maior 

número de solicitações de informações. Nesse sentido, torna-se imperioso “o 

delineamento de fluxos informacionais estruturados e sistematizados, de modo que 

a instituição como um todo esteja bem articulada e integrada, disposta a atender 

essas novas demandas de acesso e uso da informação pública.” (VENTURA, 2015, 

p. 59). 

Ademais, torna-se cristalino, consoante corroborado Gama e Rodrigues 

(2017, p. 114), que “as limitações na Página de Acesso à Informação da UFES 
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podem interferir na transparência das informações da universidade, gerando mais 

demandas aos órgãos e aos servidores responsáveis por responder tais 

solicitações.” 

Face ao exposto, sugere-se:  

 publicar em transparência ativa informações relacionadas ao 

aproveitamento de candidato aprovado em outra IFE (conceito, 

previsão legal, requisitos e instrução processual);  

 informar que, para se ter acesso ao quantitativo de cargos vagos 

e ocupados, o IFRN disponibiliza o Quadro de Referência de 

Servidores, que é um documento que contém todos os cargos de 

Técnicos Administrativos e Professores do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do instituto vagos e ocupados; 

 disponibilizar, na página própria do item “Servidores” da seção 

específica de “Acesso à informação”, o link que remete a informações 

relativas a concursos públicos, uma vez que essas informações estão 

disponibilizadas em outro local do sítio eletrônico;  

 informar a data da última modificação no site da página que 

permite acompanhar a lista de convocados nos concursos públicos, a 

fim de evitar  a abertura do PDF apenas para verificar essa 

informação;  

 divulgar as informações referentes à redistribuição até a página 

terciária do sítio eletrônico, haja vista que se trata de um tema 

recorrente dentre os pedidos de acesso à informação; 

 disponibilizar, além do edital na íntegra de remanejamento, o 

resultado do processo de remoção interna;  

 priorizar a publicação de dados em formatos CSV, XML e JSON, 

ao invés de divulgar dados em formatos que limitem sua reutilização, 

como é o caso do PDF. 
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4.2.2 Quadro de Referência de Servidores  

 

A partir dos pedidos de acesso à informação referentes a essa categoria 

temática, que figura em segundo lugar dentre as mais solicitadas, fora elaborado o 

formulário de observação abaixo.  

 

Quadro 6 – Formulário de observação concernente à categoria temática "Quadro de 
referência de servidores" 
A instituição disponibiliza espaço destinado para o 

acompanhamento das informações relacionadas ao Quadro 

de Referência de Servidores? 

Sim Não 

X  

Se sim, são disponibilizadas informações referentes a:  

a) Cargos vagos e ocupados dos Docentes X  

b) Cargos vagos e ocupados dos Técnicos 

Administrativos em Educação 

X  

c) Distribuição de cargos por campi  X 

As informações disponíveis estão atualizadas? X  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

Após a verificação das informações junto ao portal do IFRN, pode-se aferir 

que o ente disponibiliza, na primeira página, um link no menu vertical, para acesso 

ao quadro de referência de servidores. O link, no entanto, encontra-se quebrado e, 

ao navegar por ele, o servidor dá a resposta “Desculpa, mas esta página não existe”, 

conforme pode ser verificado nas Figura 10 e 11, a seguir. 
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Figura 10 – Localização da categoria "Quadro de Referência de Servidores" na página do 
IFRN 

Fonte: Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/. Acesso em: 6 jul. 2020. 
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Figura 11 – Link quebrado na página do IFRN referente à categoria “Quadro de Referência 
de Servidores” 

 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/servidores/dados-estatisticos-1/2012/quadro-de-referencia-
dos-servidores. Acesso em: 6 jul.2020. 
 

Face a existência do link quebrado, foi possível ter acesso ao quadro a partir 

de outros links que a própria página da Instituição sugeriu, conforme pode-se 

observar na Figura 11 apresentada anteriormente. Ressalta-se que inexiste um 

padrão de organização entre os links divulgados.  

A análise dos 5 links permitiu constatar que a instituição, apenas a partir do 

ano de 2020, começou a apresentar, de forma sistemática e periódica, as 

informações sobre o quantitativo de cargos vagos e ocupados no IFRN. 

Considerando o período de julho de 2015 a julho de 2019, o qual fora utilizado como 

parâmetro nesta pesquisa, constatou-se que a instituição divulgou informações 

referentes aos meses de agosto e setembro de 2019 e, só a partir de 2020, passou 

a divulgar o quadro de referência dos servidores mensalmente, sendo possível 

localizar no site os dados de janeiro a junho de 2020. Pode-se inferir que as 

constantes solicitações de informações sobre o quadro de referência de servidores 

atualizado possam ter motivado a instituição a publicar proativamente essa 

informação mensalmente. 
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Nesse caso, ante a existência do link quebrado e da localização da 

informação por outros links, vê-se que existe uma tendência em divulgar as 

informações produzidas, no entanto, a desorganização das informações no portal e 

a falta de padronização na estrutura virtual geram problemas de acesso e de 

comunicação com o público, o que confirma o resultado de pesquisa anterior 

apresentado por Faraco (2015). 

Há de se destacar que a instituição disponibiliza as informações sobre 

códigos vagos e ocupados tanto dos docentes quanto dos técnicos-administrativos, 

não é apresentada, no entanto, a distribuição dessas vagas por campi. Ressalta-se 

ainda que os arquivos são disponibilizados apenas em PDF, não sendo possível 

gravá-los em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, como é o 

caso de planilhas e texto (CSV). 

Por fim, cumpre ressaltar que não constam informações sobre essa categoria 

temática no Portal de Dados Abertos da Instituição. 

Diante do exposto, propõe-se à instituição: 

 corrigir o link quebrado disponível no menu vertical na primeira 

página do site, que permite acessar informações sobre o quadro de 

referência de servidores; 

 padronizar as informações sobre o quadro de referência de 

servidores disponíveis no site, permitindo uma rápida localização das 

informações por ano e mês de referência;  

 priorizar a publicação de dados em formatos CSV, XML e JSON, 

ao invés de divulgar dados em formatos que limitem sua reutilização, 

como é o caso do PDF. 

 

4.2.3 Dados funcionais de servidores, discentes e cursos 

 

Com base na análise de conteúdo da categoria temática em estudo, fora 

elaborado o formulário de observação abaixo (Quadro 7), a fim de localizar, nos 

portais da instituição, as informações demandadas pela sociedade. 
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Quadro 7 – Formulário de observação referente à categoria temática "Dados funcionais de 
servidores, discentes e cursos” 
A instituição disponibiliza espaço destinado para o acompanhamento das informações 

relacionadas a: 

1. Servidores Sim Não 

X  

Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Quantitativo de servidores  X 

b) Nome X  

c) Cargo X  

d) Lotação X  

e) Telefone para contato ou e-mail institucional X  

f) Titulação   X 

g) Função X  

2. Discentes X  

Se sim, são disponibilizadas informações referentes a:  

a) Quantitativo de discentes  X 

a) Nome X  

b) Curso  X  

c) Campus  X  

3. Cursos X  

Se sim, são disponibilizadas informações referentes a: 

a) Quantitativo de cursos  X 

b) Nome do curso X  

c) Tipo de curso (integrado, subsequente, 

PROEJA etc.) 

X  

d) Modalidade de ensino (presencial, a distância) X  

e) Oferta por campus X  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa.  

 

As informações concernentes à categoria temática em questão foram 

encontradas, em sua maioria, em transparência ativa, todavia, como será exposto, 

apesar de a informação estar disponível no Portal de Dados Abertos do IFRN, não 

há uma organização dessas informações na página institucional. 

De início, é importante salientar que as informações buscadas foram 

localizadas, em sua maioria, no Portal de Dados Abertos da instituição, na página 
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terciária (2 cliques).  No portal, o conjunto de dados referente aos servidores da 

instituição, dos alunos e dos cursos foram apresentados em formato aberto do tipo 

JSON, CSV e HTML, o que permite, consoante dispõe Paes (2011), que o 

requerente possa extrair e organizar os dados, ele mesmo, da forma que necessitar.  

Com relação aos dados dos servidores, a partir do referido portal, é possível 

ter acesso às seguintes informações: nome, categoria, cargo, setor de lotação, 

jornada de trabalho, e-mail, telefone, matrícula, campus de lotação, disciplina de 

ingresso (no caso dos docentes), se exerce ou não função gratificada e endereço do 

currículo lattes. No que tange aos dados dos alunos, são fornecidas as seguintes 

informações: nome, curso, matrícula, situação sistêmica, campus e endereço do 

currículo lattes. Por fim, com relação aos dados dos cursos, são disponibilizados no 

portal: descrição do curso, tipo de oferta, carga horária, diretoria/campus, eixo 

tecnológico, modalidade de ensino e coordenador do curso. 

Em que pese as informações supracitadas serem disponibilizadas a partir do 

Portal de Dados Abertos do IFRN, há de se destacar que apenas o conjunto de 

dados referente aos servidores sofreu atualização recente, datada de 4 de julho de 

2020, já os demais conjuntos, alunos e cursos, foram atualizados no dia 1º de 

setembro de 2019 e 2 de junho de 2019, respectivamente.  

 Após a verificação junto ao Portal de Dados Abertos, foi realizada a busca 

das informações no sítio eletrônico institucional. As informações referentes aos 

servidores foram procuradas na seção de “Acesso à Informação”, no item 

“Servidores”. Nesse item, constatou-se que a instituição disponibiliza um link para 

consulta ao Portal da Transparência, a fim de que, nele, seja localizada a relação 

dos servidores públicos lotados ou em exercício no IFRN. Porém, o link 

disponibilizado vai de encontro ao que orienta o GTA, uma vez que não se trata de 

um link direto para consulta no Portal da Transparência. Além disso, a instituição 

não disponibiliza, junto ao link, um passo a passo que auxilie o cidadão a encontrar 

a informação desejada, conforme também orientado pelo GTA.  

Ainda com relação aos servidores, em especial informações referentes a 

telefones e e-mails de contato dos ocupantes dos principais cargos, foi realizada a 

busca dessas informações também na seção “Acesso à Informação”, no item 

“Institucional”, pois, conforme orientação do GTA, em conformidade com o Decreto 

nº 7.724/2012, artigo 7º, § 3º, I, devem ser listados, nesse item, os principais cargos 

e seus respectivos ocupantes, além dos telefones, endereços e e-mail.  
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A partir da Figura 12, a seguir, observa-se que dos 22 campi, estão listados 

apenas 16, sendo que desses 16, 4 não apresentam link que dê acesso às 

informações. Merece destaque o fato de as informações estarem disponibilizadas na 

página quaternária (3 cliques), de acordo com o caminho “Página Inicial / Acesso à 

Informação / Institucional / Endereços e telefones de contato dos ocupantes dos 

principais cargos”. 

 

Figura 12 – Informações referentes a endereços e telefones de contato dos ocupantes dos 
principais cargos na página do IFRN 

 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/institucional/enderecos-e-telefones-de-
contato-dos-ocupantes-dos-principais-cargos. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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Dos 13 links disponíveis (1 referente a Reitoria e 12 aos demais campi), 6 

(Apodi, Currais Novos, João Câmara, Natal Zona Norte, João Câmara e Educação a 

Distância) estão quebrados e redirecionam para uma página que não existe.  

Apenas o Campus Cidade-Alta apresenta o telefone dos ocupantes dos principais 

cargos, todavia, verificou-se que as informações disponíveis estão desatualizadas. 

Quanto ao demais campi, Macau, Mossoró, Natal-Central, Parnamirim e Pau dos 

Ferros, o usuário é remetido, a partir do link disponibilizado, à página que traz 

informações sobre a estrutura administrativa da Reitoria. Por fim, com relação as 

informações referentes à Reitoria, verificou-se, através do link, que a estrutura 

administrativa apresentada está desatualizada e não são disponibilizados telefones, 

endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos.  

Os resultados sugerem que o IFRN não apresenta as informações 

supracitadas em sua integralidade e, quando as apresenta, estão incompletas e 

desatualizadas, coadunando-se com pesquisas realizadas em outras instituições 

(MACIEL, 2018; SANTOS, 2016; SILVA, 2017). Nesse caso, observa-se que a 

informação por si só não gera transparência, pois não há regularidade e 

sistematização das publicações pelos órgãos (YAZIGI, 1999). 

Pode-se inferir, em concordância com o trabalho realizado por Mesquita 

(2015), que os resultados apresentados se dão em razão da inexistência de controle 

sobre a periodicidade de atualização das informações, o que compromete a validade 

das informações. Para a autora, “as únicas formas de acompanhamento da 

atualização das informações estão relacionadas com a descoberta, ao acaso, de 

erros pelos próprios funcionários, pelas verificações feitas sem periodicidade, ou 

quando ocorre a reclamação de um usuário” (MESQUITA, 2015, p. 79). 

Em relação à disponibilização no site de informações referente aos alunos, no 

menu vertical da página principal, fora localizada a seção “Alunos” (Figura 13), 

nessa seção, no entanto, não foram encontradas as informações constantes no 

formulário de observação elaborado para essa categoria.  A seção apresenta 

informações concernentes a programas de bolsas, normas, estágio, conselhos e 

colegiados, normas de colação de grau, arte e cultura, Diretório Central dos 

Estudantes e assistência estudantil, conforme itens constantes no menu vertical.  
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Figura 13 – Localização da seção "Alunos" na página do IFRN 

 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/alunos. Acesso em: 10 jul. 2020. 

 

No tocante às informações sobre cursos na página institucional (Figura 14), 

também fora localizada uma seção destinada a essa temática, sendo possível 

localizar informações referentes aos nomes dos cursos, tipos de curso, modalidade 

de ensino e oferta por campus. Para ter acesso a informações específicas sobre 

determinado curso, como o Técnico Integrado em Administração, por exemplo, o 

caminho percorrido foi “Página Inicial / Ensino / Cursos / Cursos Técnicos de Nível 

Médio / Técnico Integrado / Técnico em Administração”, localizado na página 

quaternária, considerado, portanto, de difícil acesso.  
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Figura 14 – Localização da seção "Cursos" na página do IFRN 

 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos. Acesso em: 10 jul. 2020. 

 

Por fim, dentre as informações demandadas pela sociedade à instituição, 

encontra-se o quantitativo de servidores, alunos e cursos e a titulação dos 

servidores. A partir da verificação no sítio eletrônico da instituição e no Portal de 

Dados Abertos, constatou-se que essas informações não são disponibilizadas em 

transparência ativa, em que pese já existir uma plataforma oficial12 que reúne esses 

dados (quantitativo de corpo docente, discente, técnico administrativo e de gastos 
 

12 A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das 
estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede 
Federal). Disponível em: http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html. Acesso em: 10 jul. 2020.  
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financeiros da Rede Federal) e através da qual é possível ter acesso a essas 

informações.  

Após a análise dessa categoria temática, sugere-se: 

 disponibilizar, no item “Servidores” da seção “Acesso à Informação”, 

um link direto para consulta no Portal da Transparência, conforme passo a 

passo apresentado no Anexo A;  

 disponibilizar, junto dos links, um passo a passo que auxilie o usuário a 

encontrar a informação desejada; 

 corrigir os links quebrados existentes no item “Institucional” da seção 

“Acesso à Informação”, que apresenta os endereços e telefones de contato 

dos ocupantes dos principais cargos;  

 atualizar a lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes dos 

21 campi e Reitoria, abrangendo, no mínimo, até o 5º nível hierárquico 

(Coordenações-gerais [DAS 4] ou equivalentes), conforme orienta o GTA;  

 disponibilizar os telefones, endereços e e-mail de contato dos 

ocupantes dos principais cargos, abrangendo, no mínimo, até o 5º nível 

hierárquico (Coordenações-gerais [DAS 4] ou equivalentes), conforme 

orienta o GTA;  

 disponibilizar até a página terciária (2 cliques), as informações 

referentes à lista  dos principais cargos e seus respectivos ocupantes, bem 

como os telefones, endereços e e-mail de contato dos ocupantes dos 

principais cargos; 

 atualizar periodicamente (semanalmente ou mensalmente) o conjunto 

de dados referente aos servidores da instituição, dos alunos e dos cursos 

disponíveis no Portal de Dados Abertos da Instituição;  

 disponibilizar, no item “Servidores” da seção “Acesso à Informação” do 

menu vertical da página principal, link direto remetendo à relação de 

servidores disponíveis no Portal de Dados Abertos; 

 disponibilizar, na seção “Alunos” do menu vertical da página principal, 

link direto remetendo à relação de alunos ativos disponíveis no Portal de 

Dados Abertos. 
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 disponibilizar, na seção “Cursos” do menu vertical da página principal, 

link direto remetendo à relação de cursos disponíveis no Portal de Dados 

Abertos; 

 disponibilizar os dados oficiais da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, através da Plataforma Nilo Peçanha, a 

qual apresenta informações sobre as unidades que a compõem, cursos, 

corpo discente, docente, técnico-administrativo e dados financeiros. 

 

4.2.4 Cópia de processo e/ou expediente 

 

De início, cumpre esclarecer que se realizou a análise de conteúdo de cada 

pedido de cópia de processo e expediente, a fim de enquadrar cada tema em uma 

categoria específica, constatou-se, todavia, que a demanda de informação não seria 

atendida em sua plenitude, pois, nesses casos, o cidadão busca especificamente o 

processo e/ou expediente solicitado e não uma informação específica sobre 

determinado tema. Por essa razão, passou-se a adotar todo pedido de acesso a 

processo e/ou expediente como “Cópia de processo e/ou expediente”, assim como 

concluiu Cruz Neto (2017). Dessa forma, esperou-se observar, conforme formulário 

de observação abaixo (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Formulário de observação referente à categoria temática "Cópia de processo 
e/ou expediente" 
No sítio eletrônico é divulgado boletim de serviço? Sim Não 

X  
Há indicação, no sítio eletrônico, de instruções para que o 
cidadão possa consultar processo eletrônico através do 
Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)13? 

 X 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 
 

Os boletins de serviços da instituição são publicados em transparência ativa 

na página quaternária (3 cliques), a partir do caminho “Página 

Inicial / Institucional / Atos Administrativos / Boletins de Serviço - Reitoria/IFRN – 

2020“, conforme Figura 15, adiante. Nesses boletins, estão relacionados e 

 
13  O SUAP é um sistema desenvolvido pela equipe da Diretoria de Gestão de TI (DIGTI) para a 
Gestão dos Processos Administrativos do IFRN. Atualmente, devido ao sucesso do projeto, o SUAP 
já está sendo utilizado em outros Institutos Federais. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/tec-da-
informacao/servicos-ti/menus/servicos/copy2_of_suap. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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organizados, por mês, os atos administrativos, as concessões de diárias e 

passagens e os afastamentos deliberados no âmbito da Reitoria do IFRN. 

Figura 15 – Localização dos boletins de serviços na página do IFRN 

 
Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/institucional/atos-administrativos/2020. Acesso em: 10 jul. 
2020. 

 

Após a verificação das informações no portal, constatou-se que as 

publicações dos boletins de serviço estão desatualizadas, pois, até a data da 

consulta, 10 de julho de 2020, foram disponibilizados os boletins de serviços 

referentes ao período de janeiro a abril de 2020. Reitera-se, dessa forma, o que já 

fora constatado em outras categorias temáticas, bem como em pesquisas anteriores 

realizadas (MACIEL, 2018; SANTOS, 2016; SILVA, 2017). 

Com relação à indicação no sítio eletrônico de instruções, para que o cidadão 

possa consultar a tramitação de um processo eletrônico através do SUAP, verificou-

se que essas informações não são divulgadas em transparência ativa, sendo 

divulgado, apenas, na página terciária (2 cliques) um link que permite ter acesso  ao 

sistema, conforme destacado na Figura 16 abaixo. 
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Figura 16 – Localização do acesso ao SUAP na página do IFRN 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/tec-da-informacao. Acesso em: 12 jul. 2020. 

 

Em conclusão, há de se destacar que atualmente o SUAP possibilita apenas 

o acesso a dados gerais do processo, tramitação e documentos anexos, conforme 

Figura 17. 
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Figura 17 – Tela de consulta de processos eletrônicos do SUAP 

  

Fonte: https://suap.ifrn.edu.br/processo_eletronico/consulta_publica/. Acesso em: 12 jul. 
2020.  

 

Dessa maneira, mostra-se acertada a utilização da LAI para solicitação de 

cópia de determinado processo cujo nível de acesso seja público, conforme 

corroborado por Cruz Neto (2017).  

Por fim, no que tange ao Portal de Dados Abertos, não foram localizados 

conjuntos de dados referentes a essa categoria temática.  

Sendo assim, após a análise da categoria em questão, propõe-se: 

 realizar a atualização mensal dos boletins de serviços;  

 disponibilizar link direito que possibilite ao cidadão consultar um 

processo eletrônico, informando quais os dados necessários para 

consulta e quais as informações poderão ser acessadas.  

 

4.2.5 Contratos 

 

A última categoria temática dentre as selecionadas para observação nos 

portais da instituição refere-se aos contratos, temática essa que deve 
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obrigatoriamente ser publicada pela instituição, independente de requerimentos, 

consoante prevê o artigo 8º da LAI e o Decreto nº 7.724/2012, artigo 7º, § 3º, V. O 

formulário de observação (Quadro 9), construído para verificação das informações e 

os resultados encontrados, seguem abaixo.  

 

Quadro 9 – Formulário de observação referente à categoria temática "Contratos" 

A instituição disponibiliza o item “Contratos” no menu de 

primeiro nível da seção “Acesso à Informação”? 

Sim Não 

X  

Se sim, é disponibilizado: 

a) link para a seção de ‘Contratos do Portal da 

Transparência’. 

 X 

b) Inteiro teor dos contratos celebrados   X 

O órgão disponibiliza informações relativas a esse item em 

outro local do site? 

X  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa e de acordo com o GTA.  

 

Na seção “Acesso à Informação” no menu vertical da página principal do 

portal, consta o item “Contratos”. Na página terciária (2 cliques), no entanto, através 

do caminho “Página Inicial / Acesso à Informação / Contratos / Contratos IFRN” é 

disponibilizada apenas uma relação dos contratos vigentes em abril de 2014. A 

informação, além de desatualizada, não é apresentada de forma completa, pois não 

constam informações detalhadas sobre os contratos firmados nem o inteiro teor dos 

contratos celebrados, apenas dados da UASG, Campus, número do contrato e nome 

do contratado.  

Mais uma vez, pode-se confirmar os resultados de pesquisas anteriores 

realizadas em outras instituições federais de ensino, de que a falta de periodicidade 

de atualização dos sites (MACIEL, 2018; SANTOS, 2016; SILVA, 2017) apresenta-

se como um obstáculo ao acesso à informação. Esses obstáculos tornam incompleta 

as informações, que devem ser apresentadas razoavelmente completa e encontrada 

com facilidade para garantir a visibilidade da informação, pois, caso não o seja, o 

grau de transparência será comprometido (MICHENER; BERSCH, 2011).  

Essas informações deveriam estar disponibilizadas através de link para a 

seção de “Contratos do Portal da Transparência”, que reúne informações extraídas 
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do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), conforme 

recomendação do GTA.  

Em que pese o ente não divulgar as informações sobre contratos no espaço 

específico da seção de “Acesso à Informação”, fora localizado um link que permite a 

consulta pública de contratos a partir do SUAP. É possível ter acesso ao o link por 

meio do caminho “Página Inicial / Administração / Contratos”. A consulta pode ser 

realizada através de busca livre ou da utilização dos filtros: tipo de licitação, data de 

início do contrato, vencimento, se o contrato foi concluído ou não e se o contrato foi 

cancelado ou não.  

A Figura 18, abaixo, apresenta os dados gerais disponíveis a partir da 

consulta pública de contratos.  

 

Figura 18 – Dados gerais dos contratos disponibilizados através do SUAP 

 

Fonte: https://suap.ifrn.edu.br/contratos/contrato_publico/321/?tab=0. Acesso em: 13 jul. 
2020. 
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Além dos dados supracitados, na consulta pública de contratos, é possível 

obter informações referentes ao demonstrativo de valores, dados da contratada, 

cronograma de execução, medições, fiscais, aditivos e garantias.  

Ainda sobre contratos, também foram localizados um conjunto de dados no 

Portal de Dados Abertos da instituição contendo a relação dos contratos firmados 

nos formatos HTML, CSV e JASON. Nessa relação, constam: valor total, objeto do 

contato, número, campus, data de início, valor executado e data de término. A última 

atualização foi realizada em 1º de outubro de 2019.  

Ante o exposto na análise da categoria temática de contratos, sugere-se: 

 disponibilizar, no item “Contratos” da seção “Acesso à Informação”, um 

link direto para consulta no Portal da Transparência, conforme passo a 

passo apresentado no Anexo B;  

 disponibilizar, junto do link, um passo a passo que auxilie o usuário a 

encontrar a informação desejada; 

 disponibilizar, no item “Contratos” da seção “Acesso à Informação”, um 

link que remeta à “Consulta Pública de Contratos” disponível no SUAP;  

 ampliar as informações disponibilizadas no conjunto de dados 

referentes aos contratos, disponíveis no Portal de Dados Abertos da 

Instituição, a fim de que sejam incluídos todos os dados já fornecidos, 

através da "Consulta Pública de Contratos” disponível no SUAP; 

 manter uma periodicidade de atualização da base de dados referente 

aos contratos, disponibilizada no Portal de Dados Abertos da Instituição.  

Após a observação nos portais das categorias mais demandadas pela 

sociedade, os resultados apontam, de forma geral, para a necessidade de melhorias 

nas práticas de gestão da informação no IFRN, o que inclui estudos para melhoria 

dos portais institucionais, políticas de gestão de documentos e processos e maior 

coordenação e padronização da informação entre todos os setores envolvidos no 

processo de transparência. A falta de gestão faz com que o fluxo de informação que 

circula na instituição ocorra sem orientação, ocasionado o desperdício de 

informações relevantes, conforme aduz Ferreira e Perucchi (2011).  

Nesse sentido, como demonstrado por Ferreira e Perucchi (2011), é preciso 

compreender como ocorre as etapas do fluxo de informação no âmbito da instituição 

dentro do contexto da captação e produção da informação, para gerenciar a 
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informação e transformá-la em informação estratégica. Em especial, como se dá a 

etapa vinculada à distribuição da informação referente às necessidades dos 

usuários, sejam externos ou internos, apresentada por Beal (2012). 

Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de boas práticas de gestão, 

que vão além das respostas aos pedidos dentro do prazo. Para que haja um 

aprimoramento da transparência pública dentro do IFRN, é preciso uma maior 

articulação entre os respondentes do SIC, os setores mais demandados por 

informações e os responsáveis pela comunicação institucional, com vistas a 

repensar a comunicação praticada pelo órgão sob o prisma do acesso à informação.  

Observou-se, por meio dos resultados apresentados, que tanto o 

cumprimento como a implementação da transparência ativa praticada pelo IFRN são 

falhos, pois não basta a informação estar publicada, ela precisa ser tempestiva, 

acessível, compreensível e clara, o que exige atualização constante; utilização de 

linguagem simples, acessível aos cidadãos; além de possibilitar a gravação de 

relatórios em formatos eletrônicos abertos e não proprietário. 

Restou claro, dessa forma, a necessidade de formação constante tanto dos 

profissionais que lidam com pedidos de informação quanto dos responsáveis pelos 

portais institucionais, no que concerne aos temas relacionados à transparência na 

administração pública e ao acesso à informação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar como se dá a 

transparência ativa e passiva no âmbito do  IFRN, considerando as demandas de 

informações da sociedade. De modo a alcançar esse objetivo geral, foram 

delineados três objetivos específicos. Para tanto, utilizou-se como técnica de coleta 

de dados a análise documental, e os dados foram apreciados por meio da análise de 

conteúdo e de frequência. 

O primeiro objetivo foi analisar os pedidos de acesso à informação realizados 

pela sociedade ao IFRN via SIC de julho de 2015 a julho de 2019. Atendendo ao 

primeiro objetivo, constatou-se que: a) das 781 solicitações, 612 tiveram acessos 

concedidos e foram respondidas em sua integralidade pela Instituição; b) das 169 

solicitações que não tiveram o acesso concedido, o fato de a solicitação não tratar 

de uma solicitação de informação foi a principal razão do pedido não ter sido 

respondido, correspondendo a 42,60% dos pedidos desconsiderados, seguidos de 

“informação inexistente” e “acesso negado”, com 14,79% e 14,20% dos casos 

respectivamente; c) o ano de 2017 registrou o maior número de pedidos de acesso à 

informação, ao passo que 2018 foi o ano com o maior quantitativo de pedidos 

desconsiderados; d) observou-se que 66,67% das solicitações que não  tratam de 

informações foram referentes a questões de ordens administrativas, visando o 

aproveitamento de concursos realizados por outros órgãos e redistribuição de 

pessoal.  

Como segundo objetivo específico buscou-se categorizar os pedidos de 

acesso à informação realizados pela sociedade ao IFRN via SIC, evidenciando as 

informações mais solicitadas e os setores com mais demandas por informação. A 

partir da técnica de análise de conteúdo e utilizando-se da estatística descritiva, 

cumpriu-se esse objetivo com a elaboração de 32 categorias temáticas e a 

associação dessas categorias com as perspectivas estratégicas do PDI 2019-2026, 

conforme resultados apresentados na Tabela 7. O tema estratégico “Gestão de 

Pessoas” figurou durante todos os anos como aquele com o maior número de 

solicitações de informação, sendo a Diretoria de Gestão de Pessoas o setor mais 

requisitado. A categoria temática “Seleção e mobilidade de pessoal” representou 

mais da metade dos pedidos de acesso à informação, com 51,47% das solicitações.  
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Com base nos resultados encontrados, como último objetivo específico, 

propôs-se comparar as informações disponibilizadas pelo IFRN em transparência 

ativa com os pedidos de acesso à informação realizados ao órgão via SIC. Das 32 

categorias definidas na etapa anterior, realizou-se a observação no portal das 5 

categorias temáticas mais requisitadas, que representaram aproximadamente 

78,43% das solicitações. No que tange à categoria seleção e mobilidade de pessoal, 

constatou-se que a subcategoria mais demandada referente a “código de vagas” não 

está disponibilizada de forma específica e que não são disponibilizadas informações 

no portal com relação a subcategoria “aproveitamento de vaga”. Ademais, dentre as 

outras categorias, restou comprovado que informações as quais obrigatoriamente 

deveriam ser disponibilizadas em transparência ativa referentes a contratos, 

concursos púbicos e servidores não são divulgadas em sua integralidade.  

Os resultados alcançados sinalizam ainda para três considerações. A primeira 

é que, o ano com maior número de pedido de informações foi o ano no qual a 

instituição realizou concurso público para provimento de cargos, e que a categoria 

temática “seleção e mobilidade de pessoal” foi a mais demandada, o que reforça a 

necessidade da instituição de buscar uma coordenação e padronização da gestão 

de informação entre a área de Gestão de Pessoas e de Comunicação Social do 

instituto. 

 Outra fator de destaque é que, mesmo havendo obrigação legal de 

publicação de informações por meio da transparência ativa, é recorrente o seu 

descumprimento ou publicação de informações de forma incompleta, o que sugere a 

necessidade de uma vigilância maior das informações pelos cidadãos e órgãos de 

controle, a fim de não obstaculizar o acesso à informação.  

Finalmente, as categorias temáticas mais demandadas parecem refletir que a 

LAI, no âmbito do IFRN, é utilizada frequentemente por servidores públicos e 

candidatos que almejam um cargo público, o que pressupõe um interesse pessoal 

na busca por informações e um conhecimento prévio sobre o acesso à informação.  

Ante o exposto, depreende-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, 

uma vez que se verificou o conjunto de temas prioritários a partir das demandas de 

informações da sociedade (transparência passiva) e pode-se relacioná-los com as 

informações já publicitadas pela instituição (transparência ativa).  

Dessa maneira, os resultados dessa pesquisa corroboram as evidências de 

outros estudos referenciados nesse trabalho, de que não há uma periodicidade de 
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atualização dos sites, bem como a ausência de regularidade e sistematização das 

publicações pelos órgãos (MACIEL, 2018; SANTOS, 2016; SILVA, 2017), além de 

uma série de limitações na página institucional, com é o caso da existências de links 

com defeitos (GAMA; RODRIGUES, 2017).  

Some-se a isso o longo caminho a ser percorrido para que a disponibilização 

de informações previstas na LAI seja cumprida em sua plenitude, uma vez que ainda 

é recorrente o descumprimento dos itens de transparência ativa exigidos em lei 

(GAMA; RODRIGUES, 2017; RODRIGUES, 2013; SILVA, 2017). 

Em que pese o trabalho ter atendido às proposições concernentes ao objetivo 

geral e específicos, faz-se mister pontuar as limitações que surgiram no decorrer da 

pesquisa. A primeira consiste na escassez, no âmbito das instituições federais de 

ensino, de estudos semelhantes ao proposto, o que dificulta a comparação entre os 

temas mais demandados. Outra limitação está relacionada à questão temporal da 

observação dos portais e a rapidez com que as informações podem ser alteradas 

nos sítios eletrônicos. Por fim, a coleta restringiu-se à análise dos pedidos de 

informação e da observação nos portais, não tendo sido realizadas entrevistas com 

os servidores públicos envolvidos nas áreas alusivas à transparência pública.  

Acerca desse último fator limitante, é imperioso destacar que a realização de 

entrevistas com chefes dos setores com maiores demandas de informações restou 

prejudicada em razão da nomeação do Reitor pro-tempore do IFRN através da 

Portaria nº 405, de 17 de abril de 2020, do Ministério da Educação, e das alterações 

ocorridas no período. Através de consulta realizada pelo e-SIC14, em resposta dada 

pelo órgão no dia 10 de julho de 2020, a Diretoria de Gestão de Pessoas 

encontrava-se vaga, bem como as coordenações a ela subordinada (Coordenação 

Geral de Cadastro e Pagamento, Coordenação de Administração de Pessoal e 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal), inviabilizando, dessa forma, a 

realização das entrevistas.  

Todavia, apesar das limitações elencadas, este estudo possibilitou  a 

proposição, para cada categoria temática, de publicação de informações que não 

estavam disponibilizadas em transparência ativa, bem como sugestões detalhadas 

de melhorias nas informações já divulgadas nos portais, com vistas a ampliar a 

transparência publica da instituição e, consequentemente, a qualidade na entrega 

 
14 Consulta realizada pelo e-SIC (protocolo 23480012753202060) no dia 5 de junho de 2020 e 
respondida pela instituição em 10 de julho de 2020.  
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dos serviços prestados, além de possibilitar uma possível diminuição nas demandas 

por informações.   

Assim, recomenda-se como sugestão para futuras pesquisas, a replicação 

desse modelo em outras instituições de ensino e em outros períodos, com vistas a 

comparar os resultados obtidos neste estudo. De modo a avançar no estudo da 

transparência ativa e passiva, sugere-se, para a compreensão da gestão de 

informações no âmbito das instituições, a realização de um estudo aprofundado, a 

fim de analisar as principais barreiras e desafios que o órgão vivencia enquanto 

facilitador do acesso à informação na visão dos servidores respondentes do SIC, 

daqueles que atuam nas áreas que são demandadas com frequência, dos 

responsáveis pela gestão documental, dentre outros.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Categorias temáticas elaboradas na primeira etapa da pesquisa a partir das perspectivas estratégicas do PDI 2019-
2026 

 

Perspectiva/tema 

estratégico 
Categorias temáticas 

Jul-

Dez/2015 

Jan-

Dez/2016 

Jan-

Dez/2017 

Jan-

Dez/2018 

Jan-

Jul/2019 
Total 

Estudantes e Sociedade 

Acesso à informação 0 4 0 3 0 7 

Competências e estrutura 

organizacional, endereços, telefones 

e horários de funcionamento 

2 4 3 3 0 12 

Dados funcionais de servidores, 

discentes e cursos 
1 16 3 11 8 39 

Documentos institucionais 1 2 3 2 3 11 

Eleições 1 1 0 0 0 2 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão 

Administrativa 

Contratos 2 2 6 7 1 18 

Cópia de processo e/ou expediente 5 6 4 7 2 24 

Empregados terceirizados 0 0 1 0 0 1 

Gestão de projetos 0 0 0 0 1 1 

Gestão documental 0 1 2 1 2 6 

Governança Administrativa, Gestão 

de Riscos e Controles Internos 
1 1 1 2 2 7 

Licitação 1 1 1 2 0 5 
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Processo Administrativo Disciplinar 1 0 0 2 0 3 

Processo eletrônico 0 0 2 1 2 5 

Gestão e 

Infraestrutura/Gestão de 

Pessoal 

Aposentadoria 0 1 0 2 1 4 

Cadastro e pagamento de pessoal 1 2 0 2 0 5 

Gestão de Pessoas por 

competências 
0 0 0 1 0 1 

Política de capacitação e 

qualificação de servidores 
2 0 1 2 0 5 

Quadro de referência dos servidores 5 9 30 26 14 84 

Registro de ponto 2 0 1 2 2 7 

Seleção e mobilidade de pessoal 18 78 114 70 35 315 

Gestão e 

Infraestrutura/Infraestrutura 
Sustentabilidade ambiental 0 0 0 3 0 3 

Gestão e 

Infraestrutura/Tecnologia da 

Informação 

Governança em gestão de TI 0 1 2 0 1 4 

Tecnologia da Informação 0 1 3 0 1 5 

Orçamento Gestão orçamentária 2 1 2 0 2 7 

Processos 

Acadêmicos/Atividades 

Estudantis 

Políticas e programas estudantis 0 0 1 1 0 2 

Processos 

Acadêmicos/Ensino 

Acesso discente 0 4 4 1 2 11 

Calendário acadêmico 1 0 0 0 0 1 
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Permanência e êxito dos estudantes 0 0 0 1 2 3 

Políticas inclusivas e afirmativas 0 1 1 3 0 5 

Registros acadêmicos 0 2 3 0 1 6 

Processos 

Acadêmicos/Pesquisa e 

Inovação 

Inovação 0 0 0 1 2 3 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Passo a passo para disponibilização de link direto para a consulta de 
servidores no Portal da Transparência  
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Fonte: CGU, 2019 

 

 

 



117 
 

Anexo B – Passo a passo para disponibilização de link direto para a consulta de 
contratos no Portal da Transparência  
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Fonte: CGU (2019). 

 


