
Os critérios utilizados pelo MRE para caracterizar como genéricos determinados pedidos 
têm fundamento legal no Art. 10 da LAI e na prática, trata-se de pedidos que:  
 
1) não  permitem  identificar, com clareza, a informação desejada; 
2) envolvem uma ampla gama de informação, muitas das vezes não relacionadas entre si; 
3) por sua abrangência demandarão trabalhos adicionais de análise, uma vez que toda a 
informação tem de ser “tratada” antes de ser concedido o acesso – esse tratamento implica 
em análise para apurar ocorrência de outras hipóteses de sigilo; 
4) em linha com o item 3, a diversidade dos temas abrangidos demandará tratamento, 
simultâneo, por diversas macro-unidades do MRE, resultando em longo  fluxo interno. 
 
A negativa de acesso pelo órgão, com base na generalidade do pedido ou na 
caracterização de pescaria, não resulta de questionamento sobre a motivação do 
requerente. O que fundamenta tal decisão é o quantitativo de informações e os trabalhos 
adicionais necessários para concessão do acesso, conforme explicitado nos itens 2, 3 e 4 
acima. 
 
Em cumprimento ao artigo 9º da LAI, o Portal do MRE 
(http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/acesso-a-informacao/17139-acesso-a-expedientes-poste
riores-ao-ano-de-2000-e-que-se-encontram-oficialmente-disponiveis-em-formato-digital) 
orienta o cidadão sobre como formular seu pedido, especificando o assunto ou a 
palavra-chave, o descritor e  reduzindo o escopo temporal. O objetivo do Itamaraty é 
aumentar os dados em transparência ativa; atender 100 por cento dos pedidos destinados 
ao órgão e aumentar a concessão do acesso. Perguntas claras e precisas tendem a gerar 
respostas mais céleres  e mais satisfatórias."  
 
Podemos ainda incluir algumas estatísticas: 
"As estatísticas do painel da LAI da CGU para o ano 2019 mostraram: 
1) Que o MRE atendeu 1.278 pedidos de acesso à informação, com média mensal de 106,5 
pedidos; 
2) Que as negativas de acesso com base na generalidade da pergunta representaram 
apenas 7,43% do total dos pedidos que tiveram acesso negado. 
 
Ao longo de oito anos de vigência da LAI, o MRE atendeu 6.960 pedidos. O número de 
pedidos vem crescendo a cada ano: em 2018  foram atendidos  954, em  2019, 1.278. 
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