
 

PERGUNTAS & RESPOSTAS 

 

QUEM PODERÁ SOLICITAR INFORMAÇÕES? 

Qualquer pessoa pode pedir dados a respeito de qualquer órgão da administração 
pública. 

 

QUAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADAS? 

Podem ser requisitadas quaisquer informações a respeito de dados relativos aos 
órgãos públicos.  

 

É PRECISO DAR RAZÕES PARA O PEDIDO? 

Não é preciso apresentar nenhum tipo de justificativa para a solicitação de 
informações. 

 

POR QUAIS MEIOS AS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADAS? 

As informações poderão ser solicitadas pelos canais do  Serviço de Informações ao 
Cidadão (SIC),  instalados em cada órgão público. Na Arsesp, os canais são:  

 email: sic.arsesp@sp.gov.br 
 Correspondência ou presencial: Av. Paulista, nº 2.313, 4º andar, São Paulo/SP, 

01311-300 
 Telefone: (11) 0800 770 6884 
 Sistema: www.sic.sp.gov.br 

 

AS INFORMAÇÕES VÃO SER PRESTADAS SEMPRE POR MEIO DE 
DOCUMENTOS IMPRESSOS? 

Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, o SIC deverá informar ao 
interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou 



reproduzir a referida informação, objetivando desonerar o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.  

 

 

E SE A PESSOA FIZER MAU USO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA OBTIDA? 

Nos mais diversos países é consenso de que, ao constituir um direito básico, o pedido 
não precisa ser justificado: aquela informação solicitada já pertence ao requerente. O 
Estado apenas presta um serviço ao atender à demanda. De posse da informação 
(que afinal, é pública), cabe ao indivíduo escolher o que fará dela. 

O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE 
FORNECER AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO ATO DO PEDIDO? 

O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade responsável pelas 
informações solicitadas deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis. 

Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao 
Cidadão - 

SIC do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá: 

 comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a certidão; 

 indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; 

 comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, 
o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse 
órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação. 

O prazo inicial de 20 (vinte) dias poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante 

justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. 

 

O PRAZO DE VINTE DIAS, PRORROGÁVEIS POR MAIS DEZ, PARA A 
ENTREGA DA RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO, NÃO É CURTO? 

Os prazos são necessários para a garantia do direito – a maior parte das leis de acesso 
à informação no mundo prevê uma delimitação de tempo, e a do Brasil não foge à 
regra. O prazo foi pensado para garantir um equilíbrio entre a necessidade do 
cidadão e a capacidade de entrega por parte da Agência. 

E SE O ÓRGÃO PÚBLICO INDEFERIR O PEDIDO? 



No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou às 
razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o 
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar de 
sua ciência. 

O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior à que impugnou a decisão, que deverá se manifestar, após 
eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA e ao 
órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias. 

HÁ INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM SER FORNECIDAS? 

Não serão prestadas informações consideradas sigilosas.  Nesses casos, o órgão é 
obrigado a justificar o motivo para não fornecer o dado. 

O QUE SÃO INFORMAÇÕES PESSOAIS? 

Informações pessoais são aquelas relacionadas à pessoa natural identificada ou 
identificável, cujo tratamento deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais. As informações pessoais terão seu acesso restrito, 
independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos 
a contar da sua data de produção. 

EM QUE CASOS O SERVIDOR PODE SER RESPONSABILIZADO? 

O servidor público é passível de responsabilização quando: 

 recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei 12.527/2011, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

 utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar 
ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda 
ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública; 

 agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 
 divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 

informação sigilosa ou informação pessoal;  
 impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para 

fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 
 ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para 

beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros;  
 destruir ou subtrair, por quaisquer meio, documentos concernentes a possíveis 

violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 

Contudo, a nova lei estabelece um procedimento importante: nenhum servidor 
poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência, a 
quem de direito, de informação concernente à prática de crimes ou improbidade. 

 



 


