
Manual do Acesso à Informação 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei Federal 12.527, de novembro de 2011, trata dos 

procedimentos que, obrigatoriamente, devem ser adotados por órgãos municipais, estaduais e 

federais para garantir o acesso à informação sobre as ações públicas aos cidadãos. Segundo a 

Lei, é direito de todos os brasileiros obterem de forma clara, e por meio de linguagem clara, 

dados de interesse particular, coletivo ou geral sobre as ações realizadas pelas esferas públicas. 

Fazem parte desse grupo os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de todos os 

estados, mais o Distrito Federal, o Ministério Público, além das autarquias, fundações e 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades privadas que direta e 

indiretamente mantêm contratos com algum órgão público.  

MANUAL 

Para registrar seu pedido de acesso à informação, siga os seguintes passos: 1. Acesse o site do 

CRMV/PE e clique no ícone “Ouvidoria” (foto 1), disponível no painel de navegação e no menu 

superior do sistema 

                                                                        

                                                                           (foto 1) 

Após acessar a página em questão, clique no ícone “Acesso à Informação” (foto 2) 

                                                               

                                                                           (foto 2) 

Preencha os campos do formulário do pedido: 

Opção de preservar sua identidade no pedido: veja mais no capítulo 9 deste Manual. 

Modo de Resposta: selecione uma das três opções: correspondência física (com custo); buscar 

/consultar pessoalmente; e pelo sistema (com avisos por e-mail). 

Campos sobre destinatário: 

 

 



Preencha os campos e selecione o órgão destinatário de seu pedido de acesso à informação. 

Campos com a Descrição do pedido: 

 

 

Assunto: selecione o assunto de sua solicitação de informação. 

Resumo: indique o principal tema abordado no pedido. Na hora de escrever o título, especifique 

ao máximo qual é a informação que você está pedindo. Se for um documento, por exemplo, 

coloque o nome do documento no campo. Evite dar títulos genéricos que não dão uma ideia 

exata sobre o conteúdo de seu pedido. 

Fale aqui: especifique detalhadamente a informação a que deseja obter acesso. 

Anexos: caso seja necessário, é possível anexar documentos (são aceitos até 5 arquivos, o 

tamanho total do anexo não pode exceder 10 MB). Para isso, clique em “Incluir Anexos”. 

Após preencher os campos, clique no botão “Avançar” ao final da página. 

4. A seguir, o sistema abrirá outra tela em que você poderá revisar os dados de seu pedido. 

Se for necessário alterar algum dado, clique em “Voltar”. Se os dados estiverem corretos, clique 

em “Concluir”. 

Pronto! Seu pedido foi registrado. O sistema informará um número de protocolo, que também 

será enviado para seu e-mail. Guarde esse número: ele é a forma mais rápida de acompanhar 

seu pedido futuramente. O órgão tem até 20 (vinte) dias para responder o seu pedido, 

prorrogáveis, caso necessário, por mais 10 (dez) dias. 

Importante: 

Dicas de como fazer um pedido de acesso à informação: 

Identifique qual órgão ou entidade é responsável pela informação que você deseja. 

Antes de realizar sua solicitação, é importante verificar se a informação já se encontra disponível 

no site do órgão ou entidade. Assim, você poderá ter acesso imediato à informação de seu 

interesse. 

Consulte, também, a “Busca de Pedidos e Respostas”, disponível em 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas, pois a 

informação pode ter sido fornecida em resposta a outro pedido. 



Faça um pedido de cada vez. Assim, seu pedido ficará mais claro e a resposta poderá chegar 

mais rápido. Caso você decida enviar mais de uma pergunta de uma vez só, elas serão 

respondidas em conjunto mesmo que uma das informações já esteja disponível. 

Seja objetivo e escreva de forma clara. É importante que o órgão compreenda corretamente 

qual é o seu pedido para lhe enviar uma resposta adequada. 

Ao escrever seu pedido, dê o máximo de detalhes possíveis sobre a informação que você deseja. 

Mantenha seus dados cadastrais atualizados. Para enviar a resposta de seu pedido ou esclarecer 

dúvidas, o órgão/entidade poderá utilizar esses dados. 

Os pedidos de acesso à informação poderão ser publicados. Logo, evite informar seus dados 

pessoais no campo dedicado à descrição do pedido de acesso à informação. Coloque-os apenas 

no seu cadastro no sistema. 

 

 

 

 


