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Resumo: Este artigo explora como as manifestações dos cidadãos apresentadas
nas ouvidorias legislativas podem se transformar em indicações ou em requerimento de acesso à informação pelo parlamento. Os dois institutos são apresentados de forma comparativa com base nos regimentos internos da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco e da Câmara Municipal de Recife para demonstrar o seu funcionamento, os
seus limites e as suas dificuldades e como repercutem tanto nas esferas federal,
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estadual e municipal. Ao final, a pesquisa refletiu sobre um possível redirecionamento das manifestações do cidadão pelas ouvidorias legislativas, em determinadas circunstâncias, para o formato dessas proposições legislativas como
forma de otimizar o exercício do controle externo da Administração Pública,
cuja titularidade é do Poder Legislativo.
Palavras-Chave: Indicações. Acesso à informação. Poder Legislativo. Ouvidoria legislativa.
								
LINKING CITIZENS COMPLAINTS TO OVERSIGHT
TOOLS AND REQUEST TO ACCESS TO INFORMATION FROM
LEGISLATIVE BRANCH
Abstract: This article aims to explore how the citizens complaints are applied
to the Legislative Ombudsman’s offices and how they can become recommendations or request for access to information. There are two institutes that are
presented comparatively based on the internal regulations of the Chamber of
Deputies, the Federal Senate, the Legislative Assembly of the State of Pernambuco and Local Parliament of Recife, to demonstrate their functionality, limits
and difficulties and how they have repercussion at the federal, state and local
levels. In the end, this paper instigates the reflection on a possible redirection
of citizen’s application by Legislative Ombudsmen, in certain circumstances, to
the format of these legislative proposals as a way to optimize the exercise of external control by the public administration, which duties lies on the Legislative
Branch.
Keywords: Recommendations. Complaints. Access to Information. Parliament,
Ombudsmen.
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1 – Introdução
O presente estudo visa a analisar dois institutos que são bem peculiares
no dia a dia do Poder Legislativo: as Indicações e o Requerimento de Acesso à
Informação pelo Parlamento. O objetivo é averiguar quais os pontos de conexão
e as dificuldades que podem ser encontradas para que se vinculem às manifestações do cidadão perante as Ouvidorias Legislativas e o uso desses tipos de intervenção muito representativos do exercício do poder fiscalizatório no controle
externo da Administração Pública.
Como é cediço, o modelo de separação de poderes e de suas funções típicas no Estado brasileiro atribuiu ao Poder Executivo a função administrativa,
ou seja, a de executar as atividades dentro da sua competência, conforme distribuição prevista no texto constitucional. Ao Poder Legislativo, além da função
de inovação legislativa, definiu-se como sua a função fiscalizatória de controle
externo da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário a função judicante (CANOTILHO, 2013, p. 145).
Por esse motivo, o caminho primário para se buscar informações ou formalizar insatisfações contra a omissão ou a má atuação do Poder Executivo, por
meio dos seus órgãos, é por intermédio das suas respectivas Ouvidorias. Nelas,
o cidadão espera que a sua demanda seja ouvida pelo próprio órgão reclamado e/
ou que seja devidamente tratada, em sede de controle interno, para uma possível
solução ou atuação que lhe compete.
Nada obstante, nem sempre a informação é fornecida ou a insatisfação é
corrigida pelo órgão reclamado após esgotados todos os recursos. Pode ocorrer
que uma informação seja negada ou uma decisão mantida, sem nenhum ato de
gestão praticado, por questões meramente de política local, alianças e compromissos eleitorais, corporativismo, perseguição política, dificuldades orçamentárias, dentre outras influências de natureza político-administrativa que impedem
a solução do caso, e o cidadão se sente com as mãos atadas.
É nesse cenário que o cidadão pode provocar a atuação do Poder Legislativo, uma vez que, além do exercício do controle financeiro-orçamentário, a
cargo dos Tribunais de Contas (arts. 70 e 71 da Constituição Federal), cabe-lhe o
exercício do controle político-administrativo sobre todos os atos praticados pela
Administração Pública.
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Reza a Constituição Federal como competência exclusiva do Congresso
Nacional: “art. 49, X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por suas Casas, os
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; [...]”
Com esse fundamento constitucional, o cidadão pode protocolar a sua
manifestação perante as Ouvidorias Legislativas instaladas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais (MORENO, 2017/2018).
Por conseguinte, a questão a ser enfrentada diz respeito ao modus operandi, ou seja, como essas manifestações do cidadão que chegam às Ouvidorias
Legislativas podem ser melhor otimizadas dentro do ambiente parlamentar. É
possível que uma reclamação do cidadão possa assumir o trâmite de uma proposição legislativa denominada Indicação? O pedido de acesso à informação
negado ao cidadão, com esgotamento de todos os recursos, pode ser reiterado e
convertido em um requerimento de acesso à informação formulado pelo Parlamento?
Enfim, o presente artigo ilustra ainda, nos anexos, exemplos práticos dessas duas alternativas que vigoram nas Casas Legislativas, tomando como fonte
de estudo os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco e da Câmara Municipal
do Recife, para desenvolver o tema sob a ótica do que acontece no Poder Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal.
2 – As indicações no Poder Legislativo
As Indicações no Poder Legislativo estão previstas nos Regimentos Internos do Parlamento brasileiro. Elas surgiram em comunhão com o processo de
redemocratização brasileiro e visam a dar concretude ao comando constitucional
relativo ao poder fiscalizatório da Administração Pública, que é titularizado pelo
Poder Legislativo (CAMINO, 2010).
Inicialmente, as Indicações foram tímidas no ambiente legislativo e não
tiveram muito impacto como manobra importante de atuação parlamentar. Na
Câmara dos Deputados, entre 1992 e 2005, obteve-se um total 13.401 indicações, apresentadas entre 1992 e 2005. Entretanto, nos dias atuais, o instituto
tem sido bastante acionado em todas as Casas Legislativas. Nos últimos anos,
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na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, desde 2015 até março de
2021, os Deputados Estaduais elaboraram mais de 18.882 pedidos de Indicação.
No plano federal, no Regimento da Câmara dos Deputados Federais e
no Regimento do Senado Federal, as Indicações têm previsão semelhante; isso
porque, no Senado Federal, o Regimento Interno foi recentemente alterado pela
Resolução nº 14/2019, passando as Indicações a ter não somente efeitos internos, mas também externos, sendo ambas as previsões referências para que o
procedimento seja replicado nas demais Casas Legislativas do País.
Na Câmara dos Deputados:
art. 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado:
I – sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva;
II – sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
No Senado Federal:
art. 224. Indicação é a proposição por meio da qual o Senador ou
a comissão: (Redação dada pela Resolução nº 14 de 2019)
I – sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão ou o envio de projeto sobre
matéria de sua iniciativa exclusiva; (Incluído pela Resolução nº
14 de 2019)
II – sugere que o assunto focalizado seja objeto de providência ou
estudo pelo órgão ou pela comissão competente da Casa, com a
finalidade de seu esclarecimento ou de formulação de proposição
legislativa. (Incluído pela Resolução nº 14 de 2019)
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No âmbito estadual, pode-se exemplificar o instituto disciplinado pelo
art. 213 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do estado
de Pernambuco.
Na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco (ALEPE):
art. 213. As indicações, de iniciativa de Deputado ou de Comissão, encaminham sugestões ou apelos:
I – aos Poderes Executivo e Judiciário, para providências, prática
de ato administrativo ou envio de proposição, no âmbito de suas
competências privativas;
II – ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, para providências, prática de ato administrativo ou envio
de proposição, no âmbito de suas competências privativas;
III – à Comissão ou à Mesa Diretora, para elaboração de Projeto
ou outras providências, relacionados a matéria de competência da
Assembleia.
E, na esfera municipal, toma-se o modelo da Câmara Municipal do Recife, consoante previsão no seu Regimento Interno, para reafirmar o uso frequente
das Indicações pelos Vereadores (anexos do Regimento Interno da Câmara).
Na Câmara Municipal do Recife:
art. 264. Serão obrigatoriamente escritos, sujeitos à deliberação
do Plenário, com possibilidade de discussão, os requerimentos
que solicitem:
[...]
VI – envio de indicação ao Prefeito ou a órgãos da administração
direta ou indireta, sugerindo a execução de obras, serviços públicos e melhoramentos reclamados pelo interesse público;
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VII – apelo à autoridade pública federal ou estadual, ou a entidade paraestatal ou particular, para a realização de empreendimento
público ou de iniciativa privada, intimamente relacionado com
reivindicações de munícipes.
A Indicação tem natureza de uma proposição legislativa e se situa no
mesmo rol dos projetos de lei, dos requerimentos e das emendas (art. 211, IV
do Regimento Interno do Senado Federal). Ela pode ter autoria individual, se
for promovida por um parlamentar; ou coletiva, se for proposta por uma Comissão. Na prática, não tem sido observada a coautoria para que a Indicação
tenha maior suporte, com mais de um deputado subscritor, mas é possível
ocorrer. Em destaque, é comum acompanhar a Indicação uma justificativa do
subscritor que esclarece qual a motivação da proposição (anexos do Regimento Interno da Câmara).
Uma preocupação relevante diz respeito ao aprimoramento do texto das
Indicações, de modo que o Parlamentar e sua assessoria devem ser capacitados
para que o conteúdo das Indicações seja apropriado para registrar e despertar
com clareza o problema; que esteja dentro da sua competência fiscalizadora;
bem como que a autoridade a quem ela é dirigida seja a responsável para tratar
do assunto.
Um ponto de fragilidade das Indicações diz respeito ao caráter de sugestão ou apelo que lhe é emprestado, ou seja, as Indicações não compelem a autoridade destinatária a atender compulsoriamente ao reclame, sendo discricionário
o seu cumprimento. Entrementes, não se pode negar que as Indicações podem
causar incômodo, uma vez que é uma proposição legislativa subscrita por um
parlamentar eleito ou por uma Comissão Parlamentar e aprovada pelo Parlamento, sendo publicada em Diário Oficial, tendo, portanto, substrato político
relevante para produzir efeitos.
3 – Como funcionam as indicações
Quanto ao alcance da medida, a Indicação pode produzir efeitos internos,
ou seja, quando é voltada para instigar o próprio órgão do Legislativo a exercer
a sua competência legislativa de produzir ou emendar uma lei; ou com efeitos
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externos quando se materializa como uma sugestão ou apelo a outro órgão da
Administração Pública ou até mesmo do exterior.
As indicações podem depender de aprovação de Comissões ou do Plenário (art. 264 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Recife), a
depender do Regimento Interno de cada Casa Legislativa. Normalmente, as Indicações com efeitos externos são colocadas na ordem do dia e despachadas pela
Presidência, recebem uma numeração de controle e são submetidas à publicação
no Diário Oficial, sendo o conteúdo do apelo ou da sugestão remetido à autoridade destinatária. As indicações com efeitos internos dirigidas à análise das
Comissões Parlamentares provocam normalmente a elaboração de um Parecer,
uma vez que podem se tornar um projeto legislativo, caso o opinativo seja favorável; ou arquivadas, caso contrário (art. 113 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados).
Por sua vez, nem sempre a Indicação tem sua tramitação livre, ou seja,
alguns Regimentos impõem controle da Presidência/Mesa Diretora e/ou da submissão a decisão do Plenário, o que dificulta a atuação parlamentar, sobretudo
quando há interesse contrário das forças políticas envolvidas. Todavia, na sua
grande maioria, as Indicações são despachadas normalmente e encaminhadas às
autoridades, sem restrições.
Conforme se observa, há algumas variações de procedimento das Indicações a depender da Casa Legislativa a que se refere, todavia, em maior ou menor
grau burocrático, as Indicações são vistas, de modo geral, como uma forma de
prestação de contas da atividade parlamentar, ou seja, um meio que os parlamentares utilizam para demonstrar que estão atendendo aos pleitos que lhe chegam
normalmente de suas bases eleitorais.
4 – Como as manifestações dos cidadãos podem se transformar em indicações
No cenário atual, não há uma vinculação legal entre as manifestações dos
cidadãos que são apresentadas nas Ouvidorias Legislativas e essas Indicações.
O que se observa é que as reclamações que surgem nas Ouvidorias Legislativas
são encaminhadas tão somente aos seus órgãos diretivos como a Mesa Diretora
e a Presidência e nem sempre se transformam em pleitos efetivos ou Indicações,
sobremodo quando essas autoridades acima mencionadas estão alinhadas com o
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Governo vigente, pelo que não há expectativa de que as questões, muitas vezes
relevantes, contidas nessas manifestações, sejam transformadas em Indicações.
Por sua vez, o que alimenta a elaboração das Indicações por iniciativa
própria do parlamentar são as demandas que surgem das suas próprias bases
eleitorais, atuando o deputado ou vereador em prol de uma causa subjacente,
trazida diretamente pelo seu eleitorado mais próximo. Por consequência, existe
uma lacuna para o cidadão que não tem acesso aos parlamentares, e essa vinculação sugerida nesse trabalho seria essencial.
Nesse compasso, quando o indivíduo reclama nas Ouvidorias Legislativas que a sua rua está esburacada ou que não foi pavimentada; ou que está repleta de lixo não recolhido; ou que a fiação da praça pública está exposta; ou que o
saneamento se encontra insuficiente ou que há falta de água na comunidade, sem
que o Governo (Poder Executivo) tenha lhe dado uma justificativa satisfatória,
sem previsão de qualquer solução para a sua reclamação, a melhor prática para
esse tipo de manifestação que chega às Ouvidorias Legislativas seria o seu envio
para parlamentares e/ou Comissões para que fossem avaliadas e transformadas
em Indicações após as formalidades regimentais.
Por sua vez, as sugestões de projetos de lei e emendas que são protocoladas pelos cidadãos também podem ser transformadas em Indicações, uma vez
que foi visto nos Regimentos Internos acima transcritos que essa proposta legislativa pode ser utilizada para instigar que o próprio parlamento, por intermédio
de suas comissões permanentes, realize a função que lhe é inerente de inovação
legislativa, sendo uma forma de controle interno importante.
Noutra via, há de ser estabelecida uma rotina de repostas obrigatórias a
essas Indicações oriundas do Poder Legislativo pelas autoridades destinatárias,
tenham ela fonte nas manifestações do cidadão perante as Ouvidorias Legislativas ou por iniciativa do próprio parlamentar, como uma prestação de contas a
ser cumprida, uma vez que se trata de atuação típica de controle externo, com
suporte na aplicação do princípio da transparência em toda a sua plenitude.
5 – Da boa prática das indicações: caso concreto
Apenas para ilustrar como esse meio pode ser muito bem adotado, cumpre registrar a prática bem sucedida da Ouvidoria Municipal da Prefeitura de
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Campo Grande, que foi vencedora recentemente do 2º Lugar do Concurso de
Boas Práticas promovido pela Controladoria-Geral da União em 2020, quanto
ao tratamento das Indicações com o Projeto intitulado: Integração entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Campo Grande, MS para atendimento das
Indicações das necessidades de Obras e Serviço à população.
Após caracterizar a Indicação como uma ponte relevante entre os cidadãos e a Prefeitura de Campo Grande, intermediada pelos Vereadores, a prática
demonstrou que houve a integração dos Sistemas denominados Sistema de Gerenciamento das Indicações utilizada pela Câmara dos Vereadores (SGL4) e Sistema utilizado pela Prefeitura de Campo Grande para gerenciar todas as Ordens
de Serviços abertas pelos munícipes, assim como as Indicações dos vereadores
(FALA CAMPO GRANDE), que permitiram maior organização, celeridade e
transparência para que o Prefeito deliberasse sobre as Indicações recebidas das
Câmaras dos Vereadores, permitindo, inclusive, a consulta sobre o andamento
dessas proposições.
Assim, do total de 193.785 manifestações dirigidas à Prefeitura Municipal para uma resposta, e recolhidas pelos sistemas SGL4 e FALA CAMPO
GRANDE, 54% foram Indicações das Câmaras de Vereadores, sendo 46% as
Ordens de Serviço provenientes de Munícipes. Esses dados revelam o uso acentuado das Indicações no Poder Legislativo, reafirmando a sua função típica de
órgão fiscalizador da Administração Pública.
Os referidos sistemas que foram implementados integrando o Poder Executivo e o Poder Legislativo em Campo Grande eliminaram a duplicidade e a
burocracia das manifestações, minimizando os esforços dos vereadores para fazer uma Indicação, melhorando o índice de reposta a essas Indicações e, assim,
contribuíram para a melhoria da imagem da Câmara Municipal.
Essa boa prática revelou a importância das Indicações propostas pelos
Vereadores como uma ponte de comunicação relevante entre os cidadãos e o
Prefeito Municipal e conferiu significado não somente ao seu registro, mas também ao seu acompanhamento pelos Vereadores pelos sistemas que foram implementados, fazendo com que o Prefeito passe a incluir na sua pauta de deliberações a resposta necessária a essas Indicações.
Desse modo, observa-se que as Indicações, caso sejam efetivamente im-
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plementadas com essa característica, representem um instrumento valioso para
o cidadão e um serviço legislativo relevante prestado pelos vereadores ou pelos
deputados, pois são manifestações dos cidadãos com o aditivo político necessário, fazendo com que o destinatário dessas Indicações se sinta compelido a
apresentar uma reposta em obediência ao princípio da transparência.
Em destaque, a prática chama à atenção pela importância da consolidação
das Ouvidorias nas Câmaras Municipais, uma vez que elas poderão realizar esse
redirecionamento das manifestações para que elas ganhem esse reforço político
no plano local, com a sua conversão em Indicações, a exemplo do que ocorreu
de forma bem-sucedida no Município de Campo Grande/MS.
6 – Do requerimento de acesso à informação de iniciativa do parlamento
Um outro mecanismo de controle previsto nos regimentos das Casas Legislativas diz respeito ao requerimento de acesso à informação formulado pelo
Parlamento, por meio dos seus órgãos diretivos e das comissões.
Ao contrário das Indicações que possuem fonte regimental, a prerrogativa de acessar informações de órgãos públicos pelo Parlamento foi atribuída
desde a Constituição de 1988 aos órgãos legislativos, ou seja, bem antes de vigorar a Lei de Acesso à Informação (LAI). Com suporte no texto constitucional,
o parlamentar tinha uma posição privilegiada como cidadão parlamentar, uma
vez que havia um prazo de resposta e a configuração de crime de responsabilidade caso não atendida, o que não ocorria para os cidadãos não parlamentares.
Eis o que determina a Constituição Federal:
art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando em crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
[...]		

REVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

75

Douglas Stravos Diniz Moreno

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o
não-atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas.
Esse instituto foi replicado pelo princípio da simetria para os estados e os
Municípios, nas suas Constituições Estaduais e suas Leis Orgânicas, conferindo
poderes às Assembleias Legislativas e às Câmara de Vereadores, por suas Mesas
Diretoras, para demandar informações do Poder Executivo, seus órgãos e suas
secretarias correspondentes (art. 13, § 2º e § 3º da Constituição do estado de
Pernambuco).
De modo peremptório, o pedido de acesso à informação, apesar de poder
ser requerido por um parlamentar individualmente, deve ser examinado e deliberado por Comissão Parlamentar de Inquérito ou pela Presidência (art. 214,
I Parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do estado
de Pernambuco e art. 259, V do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Vereadores do Recife) ou Mesa Diretora (art. 116, IV do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados Federais), não sendo possível que o Parlamentar ingresse diretamente com pedido de acesso à informação, atuando em nome do
Parlamento, por meio do órgão destinatário, ou seja, sem o aval positivo dos que
dirigem as Casas Legislativas.
Em diapasão, os regimentos internos reproduziram e regulamentaram a
regra de matriz constitucional, sendo possível observar como o instituto está
disciplinado nos exemplos trazidos neste estudo no Legislativo, seja na esfera
federal, na estadual ou na municipal.
Eis o Regimento Interno da Câmara dos Deputados Federais: “art. 116.
Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando crime de
responsabilidade a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara, observadas as seguintes regras”.
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco prevê:
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art. 214. Os requerimentos, escritos ou verbais, são proposições
de iniciativa dos Deputados, de Comissões Parlamentares, que
encaminham solicitações relativas a providências de competência exclusiva da Assembleia.
Parágrafo único. Os requerimentos de pedidos de informações
têm por finalidade solicitar esclarecimentos sobre fatos relacionados a matérias legislativas, em tramitação, ou sujeitas à fiscalização da Assembleia.
O Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife prescreve que:
“art. 259. Serão despachados pelo Presidente os requerimentos escritos que solicitem: [...] V – informações ao Prefeito ou, por seu intermédio, a órgão da
administração direta ou indireta, no qual não se tenha pedido, expressamente,
audiência do Plenário.
7 – Dificuldades com requerimento de acesso à informação de iniciativa do
parlamento
Muito se discute se, com o advento da Lei de Acesso à Informação, essa
modalidade de obtenção de informação pelo Poder Legislativo teria sido revogada ou estaria incompatível com o novo procedimento consagrado na Lei de
Acesso à Informação.
Como já foi dito, o pedido parlamentar de acesso à informação tem matriz constitucional, e há previsão de sua utilização nos diversos regimentos internos das Casas Legislativas no nosso País. A sua titularidade pertence ao Parlamento, e não ao cidadão ou ao parlamentar per si. Em que pese o parlamentar
possa apresentar o requerimento, ele será submetido ao crivo da Mesa Diretora
e/ou da Presidência do órgão legislativo e, somente após despachado, enviar-se-á para a autoridade destinatária com status de proposição legislativa oriunda do
Parlamento.
Assim, existe um procedimento específico e limitador quanto à obtenção
dessas informações que divergem bastante da Lei de Acesso à Informação (art
116, II, a, b, c do Regimento da Câmara dos Deputados). O prazo para reposta
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da autoridade destinatária, por exemplo, é de 30 (trinta) dias, sem possibilidade
de prorrogação e, na Lei de Acesso à Informação, o prazo é de 20 (vinte) dias,
prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, sendo possível, nesse último caso, a oposição de recurso (art.11 da LAI).
Há inclusive certa dose de subjetividade na recusa dos requerimentos de
informação de parlamentares apreciados pelas Mesas Diretoras, caso eles sejam
considerados inconvenientes (art. 116, IV do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados Federais), utilizem expressões inadequadas ou que possam causar
algum constrangimento à Casa Legislativa e aos seus membros (art. 259, § 1º do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Recife). Noutro sentido, na Lei
de Acesso à Informação prevalece a premissa de que estão proibidas quaisquer
exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de
interesse público (art.10, § 3º da LAI).
De modo incisivo, ainda, o requerimento de acesso à informação pelo
Parlamento, desde que cumpridos todos os trâmites regimentais, caso não respondido no prazo legal ou se respondido de forma falsa, caracteriza crime de
responsabilidade. Na LAI, o descumprimento do pedido de acesso à informação,
além da responsabilização do agente público, a conduta apurada pode vir a ser
caracterizada não só como crime de responsabilidade, mas também de improbidade administrativa (art. 32 e seguintes da LAI).
Assim, em que pese a distância procedimental do requerimento de acesso à informação pelo Parlamento com a Lei de Acesso à Informação (LAI)
e o abismo que se observa, sobretudo em virtude dos novos princípios e dos
paradigmas implementados pela Lei de Acesso à Informação, a proposição legislativa permanece ainda no Legislativo brasileiro como uma alternativa válida
à obtenção de informação, com densidade política relevante, uma vez que o seu
descumprimento, além de crime de responsabilidade, pode importar em uma
grave afronta ao Parlamento.
8 – Perspectivas do requerimento de acesso à informação de iniciativa do
parlamento
O que se indaga naturalmente é como esse procedimento previsto no âmbito do Poder Legislativo pode ainda sobreviver ou não cair em desuso, tendo em
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vista a desburocratização e os novos ditames trazidos pela Lei de Acesso à Informação que faculta ao cidadão, inclusive o parlamentar, a obter o mesmo resultado.
Em recente decisão do STF, adiante transcrita, ficou ainda mais evidente
a mitigação dessa atividade em sede Parlamentar, uma vez que, mesmo tendo
sido negado pela Mesa Diretora o requerimento de informações formulado por
um parlamentar, ele pode realizar idêntico pedido como todo e qualquer cidadão, utilizando-se da Lei de Acesso à Informação.
Nessa hipótese, que se tornou um leading case, um vereador de município de Guiricema/MG ingressou com requerimento na Mesa Diretora da Câmara
Municipal respectiva para obtenção de informações do Poder Executivo local, o
que lhe foi negado, tendo, em seguida, formulado o mesmo pedido com base na
Lei de Acesso à Informação, tendo o mesmo órgão lhe negado novamente a informação, sob o argumento de que, pela sua condição de parlamentar, o pedido já tinha sido obstado pela Câmara Municipal a que pertence, restando precluso o seu
interesse em formular o mesmo pedido pela Lei de Acesso à Informação (LAI).
Vindo a julgamento, a recusa foi considerada indevida, e o STF pugnou
pela possibilidade de o parlamentar, na condição de cidadão, poder exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou
coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII da CF, não existindo uma diferenciação ou uma perda da condição de cidadão pelo simples fato de ser parlamentar.
Portanto aquilo se almejava obter do Poder Executivo, por intermédio do
pedido parlamentar de acesso, mesmo se não for autorizado pelos órgãos diretivos do Parlamento, pode ser identicamente obtido por protocolo, pelos Vereadores, pelos Senadores ou pelos Deputados, de pedido de acesso à informação
junto aos serviços de informação ao cidadão, nas Ouvidoria do Poder Executivo,
devendo o órgão público prestar as informações solicitadas, desde que não restritas pela Lei de Acesso à Informação.
Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 865.401 de Minas Gerais,
tendo como Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 25 de abril de 2018,
considerado de repercussão geral pela Corte Suprema:
EMENTA. Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso
à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII da ConstiREVISTA DA ADVOCACIA DO PODER LEGISLATIVO

79

Douglas Stravos Diniz Moreno

tuição Federal. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão,
formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando
informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação,
do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na
separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa
legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida
1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela
Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do
colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar
a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º
da Carta da República. Entretanto o controle político não pode ser
resultado apenas da decisão da maioria. 3. O parlamentar não se
despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como
se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de
segunda categoria. 4. Distinguishing em relação ao caso julgado
na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 5. Fixada
a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de
cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do
art. 5º, inciso XXXIII da CF e das normas de regência desse direito. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento (grifo nosso).
Desse modo, parece ser indiscutível que o caminho de solicitar informação por intermédio do Parlamento pode representar um desgaste deveras desnecessário para o parlamentar, que poderá ter que se desdobrar, inclusive politicamente, para obter um posicionamento que lhe seja favorável quando na via
disciplinada pela Lei de Acesso à Informação pode se obter o mesmo resultado
sem maiores entraves e desgastes.
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Em suma, o requerimento de acesso à informação pelo Parlamento pode
vir a sofrer maior esvaziamento, estando mais reservado a situações específicas
que são inerentes à atividade político-parlamentar, como é o caso dos Parlamentares que desejam prestar contas do seu mandato e elaboram requerimentos nesse
sentido para registrar a sua atuação fiscalizadora; ou das Comissões Parlamentares de Inquérito que utilizam com frequência essa prerrogativa, de forma solene,
não sendo esperado que o Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
ingresse com pedido de acesso à informação na condição de cidadão, pela Lei de
Acesso à Informação, mas sim como autoridade representante do Parlamento.
Em Municípios menores, onde todos se conhecem, pode ser que o cidadão Munícipe tenha receio de pedir informações de natureza fiscalizadora da
administração do Prefeito e de seus secretários municipais, ou medo de sofrer
alguma represália, uma vez que é facilmente identificado no meio social daquela
localidade. Nesses casos, pode ser uma alternativa interessante instigar o Vereador de sua cidade a requerer informações do Poder Executivo na forma regimental, pelo Parlamento, o que neutralizaria a exposição do Munícipe interessado.
Afora essas situações específicas, restringe-se muito a estratégia do parlamentar em obter informações pela via do parlamento, ainda que não dependa
de deliberação do Plenário, mas sim de ajuste com a Presidência da Casa Legislativa. A tendência mais óbvia por uma questão de celeridade e amplitude de
tratamento é obtê-las nas Ouvidorias Públicas atuando como cidadão, utilizando
a Lei de Acesso à Informação, caso não queira enfrentar o trâmite burocrático
do acesso pelo Parlamento.
9 – Da vinculação legal pretendida
Para atrelar as manifestações dos cidadãos que tenham potencial de se
tornar Indicações, faz-se necessário uma mudança do Regimento Interno das
Casas Legislativas, em conjunto com as alterações necessárias na legislação
que instituiu e disciplinou o funcionamento das Ouvidorias Legislativas nessas entidades.
Nesse sentido, no capítulo destinado ao tratamento das Indicações
existente em cada Regimento Interno, seria importante inserir um dispositivo
prevendo que, na hipótese de manifestação do cidadão perante as Ouvidorias
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Legislativas, com característica de sugestão legislativa ou reclamação contra
a atuação governamental, esta deveria ser necessariamente encaminhada aos
parlamentares e/ou à Comissão de Cidadania (ou equivalente) da Casa para
avaliar a sua transformação em proposição legislativa na modalidade de Indicação, com resposta da autoridade destinatária no prazo de 30 (trinta) dias, em
analogia ao que prescreve o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público
para as reclamações.
De suma importância, para a eficácia dessa vinculação, seria a elaboração
de uma Lei Ordinária para a fixação de prazo de 30 (trinta) dias para resposta da
autoridade destinatária relativa ao teor das Indicações dos parlamentares. Não
seria obviamente exigir o cumprimento compulsório da medida requerida, mas
alguma resposta a ser devolvida ao Autor da proposição legislativa nesse prazo,
com ciência ao cidadão que provocou a iniciativa, em homenagem ao princípio
da transparência.
Após essas medidas, como exemplo, no prazo de 30 (trinta) dias, o cidadão que reclamou perante a Ouvidoria da Câmara Municipal que o Prefeito não
atende aos reclames da comunidade quanto à coleta do lixo no seu bairro poderia
ter a sua demanda transformada em Indicação por algum Vereador, tendo o Prefeito o prazo de 30 dias, contados do seu recebimento, para dar alguma resposta
ou até mesmo anunciar medidas para a solução do problema.
No que diz respeito ao pedido de acesso à informação por intermédio do
Parlamento, uma nova orientação poderia constar nas Cartas de Serviços das
Casas Legislativas e no Serviço de Informação ao Cidadão, sobretudo das Ouvidorias das Câmaras Municipais, como uma alternativa que o cidadão possui para
obter alguma informação que lhe tenha sido negada ou que, por algum motivo,
tenha receio de se expor.
10 – Conclusão
Após a análise das duas práticas examinadas neste estudo, observa-se
que há uma tendência de trilharem por caminhos paradoxalmente opostos.
No que tange às Indicações, caso o redirecionamento sugerido neste artigo ocorra, vinculando-as às manifestações dos cidadãos, notadamente as reclamações e as sugestões legislativas realizadas perante as Ouvidorias Legislativas,
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o uso desse canal será bem mais prestigiado nas Casas Legislativas, com maior
engajamento do cidadão a participar dessa atividade de controle, podendo fiscalizar o seu manejo pelo parlamento e o desfecho do destrave político da sua
manifestação pela autoridade destinatária.
Advirta-se, porém, que o regime das Indicações precisa de um melhor
disciplinamento pelas Casas Legislativas e, na sua interação, com as autoridades
destinatárias, notadamente do Poder Executivo, sendo uma referência observar a
experiência positiva da Ouvidoria do Município de Campo Grande/MS.
Torna-se imprescindível, ainda, o estabelecimento de parâmetros claros
quando ao procedimento de envio dessa proposição para as autoridades destinatárias, com a previsão legal de prazos e do envio de uma resposta obrigatória,
pois, mesmo que não seja possível compelir a autoridade a cumprir o contido na
Indicação, é fundamental que se tenha pelo menos uma definição sobre o apelo
que lhe foi feito, em respeito à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo e em
obediência ao princípio da transparência que norteia a Administração Pública.
Noutro patamar, o requerimento de acesso à informação pelo Parlamentar tende a ser mais ofuscado devido ao desenvolvimento alcançado pela Lei de
Acesso à Informação (LAI). Apesar de presente nos regimentos internos, com
fundamento constitucional, se o parlamentar individualmente ou mesmo o Presidente de Comissões Parlamentares pode obter informações de interesse geral ou
coletivo, de maneira direta, dos órgãos públicos e das demais entidades estatais,
conforme lhe ampara decisão do STF, a escolha pela via parlamentar de acesso
pode ser tornar burocrática, desgastante e inócua.
Assim, ressalvada nos casos que se deseja imprimir um caráter mais
institucional e solene aos pedidos de acesso à informação provenientes do próprio Parlamento, como é o caso das Comissões Parlamentares de Inquérito, ou
quando a sua obtenção é mais eficiente para não expor o cidadão a riscos de perseguição e vingança política, como pode ocorrer em pequenas Municipalidades,
essa prática pode ser considerada ainda uma alternativa válida.
Em suma, essas reflexões neste estudo importam em uma mudança de paradigma importante que se propõe aqui como diretriz para as Cartas de Serviços ao
Cidadão e para as Ouvidorias Legislativas que atuam no nosso País. Essas podem
propor alterações nos Regimentos Internos de suas Casas Legislativas respectivas
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de modo a redirecionar as manifestações dos cidadãos para que ganhem o status
de uma proposição legislativa, caso adotadas pelos seus membros, para que se
tornem Indicações ou requerimento de acesso à informação pelo Parlamento. O
processo de vinculação dessas manifestações representa uma otimização do controle externo que é atividade típica do Poder Legislativo, devendo as Ouvidorias
Legislativas assumirem importante papel na viabilização dessa boa prática.
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