Pedido de Informação para monitoramento de pedidos de informação
solicitado ao Supremo Tribunal Federal
Pedido de Informação
Recebido em: 9 de Novembro de 2012
1. Solicito informações sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de
Regimento no sentido de produzir ato normativo para aplicação da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme art. 1º da PORTARIA Nº 210,
DE 26 DE JUNHO DE 2012
2. De acordo com o artigo 30 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
solicito informações, no âmbito do STF, sobre:
- relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação
recebidos, atendidos e in deferidos, bem como informações genéricas sobre os
solicitantes.

Resposta
Protocolo de nº 140455
À Senhora
KARINA QUINTANILHA FERREIRA
Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção às solicitações de Vossa Senhoria, registradas com os números de
Protocolo 140455 e 140457, esclarecemos que, consoante decisão adotada na
sessão administrativa de 6 de junho de 2012, em que se assentou a
necessidade

de

manifestação

da

Comissão

de

Regimento

sobre

a

regulamentação da Lei nº 12.527/2011, Sua Excelência o Senhor Ministro
Marco Aurélio, Presidente da Comissão de Regimento, encaminhou aos
demais membros da referida Comissão, Suas Excelências os Senhores

Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, minuta de resolução para
regulamentar a aplicação da referida lei no Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, a minuta está sob análise dos membros da Comissão. Enquanto
não publicado o novo ato normativo, o acesso a informações no âmbito do
Tribunal serão regulamentados pela Portaria STF 210/2012 (disponível em:
http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/PORTARIAPR210-2012.PDF).

Relativamente à quantidade de pedidos recebidos com base na Lei de Acesso
à Informação por este Tribunal e o perfil dos solicitantes, encaminhamos o
arquivo anexo com as informações solicitadas. Ressaltamos que, dos 537
pedidos de informação, apenas 11 não foram atendidos nos termos do inciso V
do art. 8º da Portaria STF 210/2012.
Por fim, informamos que não houve qualquer recurso à! s inform ações
prestadas pelo Tribunal.

A Central do Cidadão agradece o seu contato. Atenciosamente

Supremo Tribunal Federal
Secretaria Geral da Presidência
Central do Cidadão
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