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Todos e todas, em qualquer lugar, devem poder se expressar de 
forma livre, acessar informação e desfrutar de liberdade de imprensa.  



	

Vs. 
 
 
 

Preocupações existentes com relação à Lei 
de Acesso à Informação -> sinalização  



	

Resolução n. 59(1) (1946) da ONU:  “A liberdade de informação 
constitui um direito humano fundamental e [ ] a pedra de toque de 
todas as liberdades a que se dedica a ONU”  
 
Obrigação legal internacional 
- Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
- Artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da 

ONU (1966) 
- Artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950) 
- Artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) 

 



	

“Informação do povo, a ele pertence” 
    RE da ONU, 1998 

Reconhecimento do direito fundamental 
 
 
 
1999 -  3 mandatários especiais para a liberdade de expressão (ONU, 
OEA e OSCE) adotam uma Declaração Conjunta: “Implícito à 
liberdade de expressão está o direito das pessoas de acesso aberto a 
informação e a saber o que os governos estão fazendo em seu nome, 
sem o qual a verdade definharia e a participação do povo no governo 
permaneceria fragmentada.” 



	

Sistema Interamericano 
 

 
- 2000 CIDH aprova a Declaração Interamericana de princípios 

de liberdade de expressão. 
 
- 2006 – Caso Claude Reyes y otros x Chile – a garantia geral de 

liberdade de expressão protege o direito de acesso à 
informação de posse dos órgãos públicos. 
 



	

Constituições de um número crescente de países estipulam proteção 
específica ao direito à informação.  
 
Suécia possui tal disposição desde 1766 
 
Vários países que, recentemente, adotaram sistemas multipartidários ou 
que estão em transição para a democracia, incluíram de forma explícita 
o direito ao direito à informação em suas constituições.  
 
Exemplos: Bulgária (Constituição de 1991, Artigo 41), Estônia 
(Constituição de 1992, Artigo 44), Hungria (Constituição de 1949, Artigo 
61(1)), Lituânia (Constituição de 1992, Artigo 25(5)), México 
(Constituição de 1917, Artigo 6), Polônia (Constituição de 1997, Artigo 
61), Romênia (Constituição de 1991, Artigo 31) e Brasil (CF/88, Arts. 5, 
37 e 216) 
 



	

 
Um país com um extenso histórico de legislação sobre direito à 
informação é a Colômbia, cujo Código de Organização Política e 
Municipal de 1888 permitia aos indivíduos solicitar documentos sob o 
controle de órgãos governamentais ou contidos em arquivos do 
governo.  
 
Os EUA aprovaram uma lei de direito à informação em 1966, que foi 
seguida por legislação na Dinamarca (1970), Noruega (1970), França 
(1978), Países Baixos (1978) e Canadá (1982).  
 
BRASIL (2011) 
 



	

 
 
Método: 
 
Lei modelo / Princípios internacionalmente reconhecidos 

- Culturais 
- Institucionais 
- Legais 



	

1 - A cultura institucional de sigilo. 
 
(e.g., MRE, Poder Judiciário) 
 
 
 
 
 
 
 
2 - A falta de demanda por parte da sociedade civil.  



	

 
 
 
Exemplos: contratação de pessoal, alocação orçamentária, novos 
procedimentos que necessitam ser determinados e seguidos, o início 
de uma melhor gestão de arquivos, a educação do funcionário 
público, etc. 
 
 
 
- A CGU treina funcionários mas esquece dos cidadãos (promoção e 

treinamento).  
 
 



	

1 – A falta de um órgão central especializado e com vocação específica para 
promover, fiscalizar, fazer campanha, cobrar e demarcar padrões em relação 
à legislação de acesso à informação.  
 
México - IFAI; Chile - Conselho de Transparência. 
 
Problemas com monitoramento + CGU não esclarece o teor das respostas 
 
2 – Não existe um órgão central e autônomo para analisar recursos.  
 
- CGU é um órgão de controle interno da Administração. 
- A Comissão Mista não é mista e também não é autônoma (Art. 46 do reg.)  
- Nó de interpretação – confusão para cidadão. 
 
Ações cairão no judiciário, que dará o tom interpretativo da lei. 
Provavelmente estará despreparado para aplicar os padrões internacionais. 
 

 
 

Opções do legislador 



	

 
 
 
Estímulo à população geral a demandar informações que por ventura lhe sejam úteis.  
 
 
- instruir a população em como usar a lei, como fazer um pedido, um recurso e que 

tipo de informação pode ser negada legitimamente pelos órgãos públicos.  
 

 
- cursos de formação para funcionários público – extirpar a cultura do sigilo do 

funcionalismo público. 
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- Monitoramento de cumprimento da lei por todos os órgãos do âmbito 

federal, estadual, municipal e do DF. 
 

- Conscientização – demonstrar que investimento estrutural alocado ao 
cumprimento da lei irá economizar dinheiro público:  
 

- Combate à corrupção. 
- Maior escrutínio de serviços prestados pela Adm. Pública.  

 
  
 



	

 
 
- Suprir a falta de órgão central que promova, fiscalize e lide com recursos 

– reforma legal. 
 

- Campanha para adoção de regulamentação de acordo com a lei. 
 

- Futuro: Atenção às ações no Judiciário – apontar para melhores práticas 
para que respeitem-se os compromissos internacionais. 
 
 
 

  
 



	

- Que o art. 23 (rol de exceções amplo) seja interpretado de 
forma restritiva 
 

- Que a negação de acesso seja fundamentada e de acordo com 
essa interpretação restritiva 
 

- Que a lei gere um cuidado maior com a preservação de 
documentos  
 

- Que arquivos públicos em guarda privada sejam tornados 
públicos 
 

- Que exista um critério claro para a classificação (até 25 anos) 
(até 100 anos) 
 

- Que a regra de linguagem acessível seja aplicada 
 



	

	

http://artigo19.org/ 


