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Altera  o  Inciso  II,  do  §  3º,  do  Art.  11  da
Resolução  n°  2.776/2012  que  regulamenta  o
acesso à informação no âmbito da Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso,  para
restringir  o  indeferimento  de  informações
pessoas  apenas  àquelas  não-funcionais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º O Inciso II, do § 3º, do Art. 11 da Resolução n° 2.776/2012 que regulamenta o acesso à informação
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 11 (...)

(...)

§ 3º (...)

(...)

II - informações pessoais de natureza não funcional;”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo restringir os tipos de informações pessoais que terão
indeferidos os pedidos de informações.

A Resolução n° 2.776/2012 que regulamenta o acesso à informação no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, em virtude da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação).

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma
entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou
jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e
entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de
Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a
informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

A Seção III da Resolução n° 2.776/2012 fala da Transparência passiva, que consiste no fornecimento, pela
Assembleia Legislativa, de informações sob demanda, em atendimento às solicitações do cidadão.

Por solicitação da Procuradoria-Geral desta Augusta Casa de Leis, em decorrência da Notificação
Recomendatória n° 002/2016 (Inquérito Civil SIMP 000478-0005/2016) do Ministério Público do Estado de
Mato Grosso, o Inciso II, do § 3º, do Art. 11 da Resolução n° 2.776/2012.

Tal necessidade se dá por que as informações pessoas funcionais são públicas, enquadrando-se, inclusive,
nas regras de divulgação proativa de informações (transparência ativa), assim, com a modificação proposta,
ficam resguardadas apenas as informações pessoais de natureza não funcional dos servidores da
Assembleia do Estado de Mato Grosso.  

Por todo o exposto, buscando a concretização da proposta em epigrafe, conta-se com o apoio dos Nobres
Membros desta Casa Legislativa em seu regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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