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A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novem-

bro de 2011, é uma lei ordinária federal que regulamenta o direito 

constitucional de obter informações públicas, que entrou em vi-

gor em 16/5/2012. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) publicou a Resolução nº 215/2015, com o fim de garantir o 

cumprimento da lei pelo Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a LAI foi regu-

lamentada por meio do Decreto Judiciário nº 243/2020, publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 2924, Suplemento, Se-

ção, I, em 5/2/2020.

Assim, a Ouvidoria nos termos do art. 13 do Decreto Judiciário supra-

citado recebe e processa os pedidos de Informações com base na Lei 

de Acesso à Informação, competindo também a este Órgão, nos ter-

mos legais, apresentar e dar publicidade aos pedidos recepcionados.

Nesse contexto, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 dezembro 

de 2021 foram formalizados 123 pedidos de informações, confor-

me gráfico a seguir representado:

Registre-se que no ano de 2021 não houve interposição de recur-

sos acerca das decisões proferidas em relação aos pedidos de in-

formações formulados com base na LAI. 
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O gráfico a seguir ilustra que a maioria dos pedidos de informações 

foram formulados por estudantes de cursos de graduação, pós-gra-

duação, mestrado e doutorado.

Os dados levantados neste relatório prestam-se a um acompanha-

mento quantitativo das demandas apresentadas à Ouvidoria, e for-

necem, portanto, uma análise geral. Caso haja interesse, poderão ser 

produzidos relatórios específicos contendo informações detalhadas.

Perfil dos Solicitantes

Segundo levantamento estatístico acerca das informações genéri-

cas sobre os solicitantes, verificou-se que dos 123 registros, 114 fo-

ram formulados por pessoas físicas e apenas 9 por pessoas jurídicas. 
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