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RESUMO 

CRUZ, Isabela de Paula. Contexto, prática e obstáculos do acesso a informação: insumos para 
a discussão a partir da experiência com o setor nuclear brasileiro. 147f. Dissertação (Mestrado 
em História, Política e Bens Culturais) - Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2018.  

A experiência com a realização de quase uma centena de pedidos ao setor nuclear brasileiro, 
considerado como um dos mais sensíveis e estratégicos do país, possibilitou uma análise 
qualitativa e jurídica do contexto, das práticas e dos obstáculos do acesso a informação no 
âmbito da Administração Pública Federal. As recomendações resultantes desse exame podem 
aplicar-se a diversos outros setores, na medida em que já levaram em conta os obstáculos 
máximos que se infligem à implementação de um governo aberto. A pesquisa faz uso de 
conceitos do Direito e da Ciência Política, com vistas a analisar, qualitativamente, de que 
forma a estrutura da política de acesso é mobilizada pela máquina pública quando esta recebe 
pedidos de acesso a informação; quais são os maiores obstáculos ao acesso, e que práticas 
podem ser adotadas para que o Estado brasileiro seja mais transparente. O primeiro capítulo 
cuida das novas formas de legitimidade da democracia contemporânea e demonstra a 
importância do aprimoramento do acesso a informação para a manutenção de um regime 
político saudável e apto a lidar com os anseios da sociedade atual por participação política 
não só eleitoral, mas também em sua dimensão monitória. O segundo capítulo contextualiza o 
acesso a informação no Brasil e reflete sobre os desafios específicos da seara nuclear, tratando 
de aspectos teóricos e históricos e sistematizando as normas que regem os temas da 
transparência e da proteção de informação sigilosa. O panorama indica que a Lei 12.527 / 
2011 é pouco acionada no âmbito do Poder Judiciário, apesar de já fazer parte da rotina do 
Poder Executivo Federal, ao menos no que tange aos órgãos e entidades de alguma forma 
vinculados ao Programa Nuclear Brasileiro. O terceiro capítulo, enfim, contrapõe-se ao 
otimismo que poderia advir de uma análise somente quantitativa da responsividade da 
Administração Pública Federal aos pedidos de acesso, desvelando diversos obstáculos à 
transparência passiva. As recomendações apresentadas dizem respeito à necessidade de 
motivação das respostas denegatórias de acesso;  aos processos decisórios em curso que ficam 
eternamente sob sigilo; à ausência de anonimato no sistema brasileiro de acesso a informação; 
à impossibilidade de consulta ou de qualquer modalidade de intervenção de terceiros 
interessados e aos encaminhamentos sucessivos e suas consequências para os prazos 
processuais.  

Palavras-chave: Acesso a informação. Transparência passiva. Setor Nuclear. Análise jurídica. 
Análise qualitativa. 



ABSTRACT 

CRUZ, Isabela de Paula. Context, practice and obstacles to access to information: inputs for 
discussion based on an experience with the Brazilian nuclear sector. 147p. Dissertation 
(Master’s in History, Politics and Cultural Goods) - Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 
2018. 

The experience of making almost one hundred requests to the Brazilian nuclear sector, 
considered one of the most sensitive and strategic in Brazil, made it possible to develop a 
qualitative and juridical analysis of the context, practices and obstacles of access to 
information in the area of Federal Administration. The recommendations resulting from that 
examination may apply to a number of other sectors, as those recommendations have taken 
into account the maximum obstacles to the implementation of open government. The research 
uses concepts of Law and Political Science, with a view to analyzing qualitatively (i) how the 
structure of the access policy is mobilized by the public machine when it receives requests for 
access to information; (ii) what the biggest obstacles to access are; and (iii) what practices can 
be adopted to make the Brazilian state more transparent. The first chapter looks at the new 
forms of legitimacy of contemporary democracy and demonstrates the importance of 
improving access to information for maintaining a healthy political regime—capable of 
dealing with the aspirations of today's society for political participation, not only in electoral 
terms, but also in its monitory dimension. The second chapter contextualizes the access to 
information in Brazil and reflects on the specific challenges of the nuclear sector, dealing with 
theoretical and historical aspects and systematizing the norms that rule the subjects of 
transparency and the protection of confidential information. The panorama indicates that Law 
12,527/2011 is referenced very little in lawsuits, although it is already part of the routine of 
the Executive Power, at least when involving the organs and entities linked in some way to 
the Brazilian Nuclear Program. Finally, the third chapter contrasts with the optimism that 
could arise from a quantitative analysis of the responsiveness of the Federal Administration to 
requests for access, revealing several obstacles to passive transparency. The recommendations 
presented concern (i) the need to motivate the denial of access; (ii) the ongoing decision-
making processes that are forever under secrecy; (iii) the absence of anonymity in the 
Brazilian system of access to information; (iv) the impossibility of consulting or of having 
any form of interested third parties’ intervention; and (v) the successive referrals and their 
consequences to the procedural deadlines. 

Key words: Access to information. Passive transparency. Nuclear Sector. Juridical/Legal 
analysis. Qualitative analysis.  
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INTRODUÇÃO 

I. A natureza do problema 

 “You idiot. You naive, foolish, irresponsible nincompoop. (…) I quake at the imbecility 

of it. (…) It’s like saying to someone who is hitting you over the head with a stick, ‘Hey try 

this instead’ and handling them a mallet”. É assim que o ex-Primeiro Ministro Tony Blair, em 

suas memórias, se refere ao fato de ter encabeçado a aprovação da Lei de Liberdade de 

Informação no Reino Unido, em 2000.  1

 Em que pese a ênfase dos termos da declaração, não é de espantar que medidas que 

aumentem o grau de transparência governamental enfrentem fortes resistências por parte do 

mundo da política. Em contextos democráticos, ferramentas que diminuam a opacidade da 

atuação dos poderes estatais são amplamente defendidas no plano teórico, mas sua 

implementação frequentemente enfrenta obstáculos.  O aumento de exposição dos agentes 

públicos ao escrutínio social passa a ser visto, ao menos por estes mesmos, como excessivo. 

No caso do Brasil, não é diferente. Especialmente no momento de aprovação da Lei de 

Acesso à Informação (L. 12.527 / 2011), muitos a esta fizeram oposição. Nesse sentido, 

Michener relata que o projeto de lei, impulsionado pela Presidência da República, encontrou 

fortes barreiras na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, que 

paralisou o andamento do projeto e ainda propôs emendas que retirariam por completo o 

conteúdo de liberalização do acesso às informações públicas que o projeto original trazia 

consigo. Além disso, o próprio presidente do Senado à época, José Sarney (PMDB), chegou a 

declarar na imprensa que não se poderia “fazer Wikileaks da história do Brasil”.2

Uma parcela do setor militar também foi contrária à aprovação do texto da Lei de 

Acesso à Informação (LAI). Karina Rodrigues, expõe, por exemplo, que questionou militares 

 BLAIR, Tony. A Journey: My Political Life. 2a. Reimpressão. Estados Unidos: Vintage, 2010. Cf. Tony Blair 1

falou sobre o assunto em entrevista: KETTLE, Martin. Entrevista com Tony Blair. The Guardian. Reino Unido, 
01 set. 2010. Disponível: https://www.theguardian.com/politics/2010/sep/01/tony-blair-interview-full-transcript. 
Acesso em: 28 nov. 2016.

 GUERREIRO, Gabriela. ‘Não Podemos Fazer WikiLeaks Da História Do Brasil’, diz Sarney. Folha de São 2

Paulo. São Paulo, 15 jun. 2011. Disponíve em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/929717-nao-podemos-fazer-
wikileaks-da-historia-do-brasil-diz-sarney.shtml. Acesso em 05 fev. 2017.

https://www.theguardian.com/politics/2010/sep/01/tony-blair-interview-full-transcript
http://www1.folha.uol.com.br/poder/929717-nao-podemos-fazer-wikileaks-da-historia-do-brasil-diz-sarney.shtml
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sobre suas opiniões a respeito da lei. Segundo ela, as respostas demonstraram que muitos 

militares acreditam ter sido a aprovação do diploma, impulsionada por um governo de 

esquerda, um ato de retaliação às Forças Armadas. Para eles, o objetivo da lei seria abrir os 

arquivos relativos à ditadura militar brasileira (ainda que esse tipo de lei tenha sido aprovado 

em mais de 100 países, incluindo diversos que nunca tiveram um período ditatorial). Um dos 

entrevistados de Rodrigues, inclusive, chegou a afirmar que considerava destruir documentos: 

"Se eu tiver um documento classificado como ultrassecreto, em vias de extinguir o prazo, sob 

risco de acontecer uma lesão, eu talvez, profissionalmente, optasse pela destruição do 

documento, e é um direito meu de destruição de documentos sigilosos, por salvaguarda do 

conteúdo”.3

 Enfim aprovada a LAI, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, sua 

implementação continua enfrentando obstáculos de diversas espécies, conforme já elucidaram 

diversos trabalhos acadêmicos — a maioria de análise quantitativa. O que se propõe na 

presente dissertação, assim, é uma análise qualitativa do contexto, da prática e dos obstáculos 

enfrentados na implementação da LAI. Desta feita, este trabalho busca contribuir com novas 

perspectivas para o aperfeiçoamento desse sistema na democracia brasileira. O campo 

empírico da pesquisa diz respeito ao programa nuclear do Brasil, uma área da política pública 

marcada pela gestão de informações sensíveis e com repercussões orçamentárias, ambientais, 

sociais e diplomáticas. 

 A motivação dessa investigação foi a execução de um projeto de pesquisa no Centro 

de Relações Internacionais da FGV sobre a política nuclear brasileira, no seio do qual 

algumas situações recorrentes foram percebidas quando uma equipe de pesquisa fazia pedidos 

de acesso a informação para órgãos e entidades relacionados ao Programa Nuclear Brasileiro 

(PNB).  Nesse contexto, os obstáculos encontrados em relação ao acesso a informação 4

despertaram meu interesse pelos aspectos jurídico, antropológico e tecnológico da 

implementação da LAI. Definido o escopo desta dissertação, passei a realizar os pedidos de 

 RODRIGUES, Karina Furtado. Relações Civis-Militares e as Leis de Acesso a Informação na América 3

Latina e no Brasil. 2013. 107f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Fundação Getulio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2013, p. 90.

 A pesquisa aqui relatada diz respeito ao trabalho conduzido por Renata Dalaqua, doutoranda do CPDOC/FGV 4

(tese intitulada “Átomos e Democracia no Brasil: a formulação de políticas e os controles democráticos para o 
ciclo do combustível nuclear no período pós-1988”), e por mim, no âmbito do projeto “Brasil e Argentina na 
Ordem Nuclear Global”. Cf. http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760240P5.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760240P5
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acesso preocupando-me em realizar anotações etnográficas a cada processo. Ao final, foi feita 

uma bateria de quase uma centena de pedidos de acesso ao setor nuclear nacional.  5

 O fato de o estudo ter como base empírica o setor nuclear do Brasil impõe que o difícil 

equilíbrio entre transparência, proteção de conhecimento estratégico e cultura de sigilo seja 

analisado em detalhe. Em programas nucleares do mundo todo, é verdade, é comum a 

dificuldade de conciliar o direito fundamental de acesso do informação não só com as 

necessidades industriais e estratégicas de sigilo, mas também como a ideia de 

excepcionalidade que marca a tecnologia de fissão nuclear, dada sua característica de 

ambivalência.  No caso brasileiro, entretanto, essa dificuldade guarda seus desafios 6

específicos, a começar pelo fato de o PNB, apesar de ser um programa nuclear civil, ter 

aspectos centrais do controle e operação de tecnologia sensível sob gestão de uma força 

militar, a Marinha.

 Soma-se a isto o fato de a Operação Pripyat, desdobramento da fase Radioatividade da 

Operação Lava Jato, ter dado dramaticidade adicional ao caso brasileiro, com denúncias e 

condenações (por enquanto em primeira instância) de diversas pessoas envolvidas na 

construção da Usina Angra 3, incluindo ex-dirigentes da Eletronuclear e o próprio ex-

presidente desta. A Pripyat apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e 

organização criminosa.  O Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha 7

(PROSUB), atrelado ao setor nuclear por conta da construção, em andamento, de um 

submarino à propulsão nuclear (parte do Programa Nuclear da Marinha, PNM), também foi 

 Convencionei, neste trabalho, usar a expressão “acesso a informação” sem crase, para destacar a infinitude do 5

ato  /  efeito de informar-se e das possibilidades de escopo dos pedidos de acesso (quaisquer “dados, processados 
ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato”, conforme art. 4º, I, da LAI). Dessa forma, apesar de o substantivo “acesso” ser regido pela 
preposição “a”, o acento grave é opcional na expressão, já que o complemento nominal (“informação”) não pre-
cisa ser antecedido por artigo definido. O nomen juris da lei brasileira, no entanto, faz uso do acento grave e as-
sim é reproduzido aqui, bem como nos sites oficiais do Estado brasileiro. 

 ABRAHAM, Itty. The Ambivalence of Nuclear Histories. Osiris. Chicago, v. 21, n. 1, p. 49-65, 2006, p. 55 e 6

56.

 Ver MARTINS, Marco Antonio. MPF denuncia 5 ex-dirigentes da Eletronuclear por lavagem de R$ 2,3 mi7 -
lhões em Angra 3. Portal G1, 23 mar. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-de-
nuncia-5-ex-dirigentes-da-eletronuclear-por-lavagem-de-r-23-milhoes-em-angra-3.ghtml. Acesso em: 21 ago. 
2017.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-denuncia-5-ex-dirigentes-da-eletronuclear-por-lavagem-de-r-23-milhoes-em-angra-3.ghtml
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objeto de delação premiada e está sendo investigado.  Com tudo isso, ganhou impulso a 8

relevância da discussão sobre o problema da opacidade do setor:  

A chegada da Lava Jato ao programa nuclear brasileiro pode abrir uma nova 
área de fragilidade internacional para o Brasil. A corrupção no setor atômico 
cria medo de sabotagem ou desvio de material físsil, além de enorme risco 
ao meio ambiente e à saúde globais. Para reverter a situação, nada é mais 
urgente agora que um choque de boa governança.  9

 Desse modo, o complexo cenário do setor nuclear brasileiro gera desafios mais 

robustos à análise jurídico-política da questão da transparência governamental, exigindo uma 

maior apuração da reflexão sobre o tema. As recomendações resultantes deste trabalho, 

portanto, têm a vantagem de serem aplicáveis a qualquer setor, na medida em que já levaram 

em conta os obstáculos máximos que se infligem à implementação de um governo aberto.  

 O intuito desta dissertação, portanto, não é avaliar o acesso a informação no Programa 

Nuclear Brasileiro, mas usar a experiência que se teve com o setor como ilustração dos 

obstáculos mais complexos à implementação da Lei 12.527 / 2011, sobretudo em suas 

diretrizes de transparência passiva (isto é, aquela que não se dá por iniciativa do cidadão, e 

não da Administração). Dessa forma, a experiência com o setor nuclear foi o plano de fundo 

para uma análise qualitativa mais ampla da implementação da legislação de acesso pela 

Administração Pública, tomando-se como pontos de partida estes questionamentos: como a 

estrutura da política pública de acesso é mobilizada pela máquina pública quando esta recebe 

 Resultado de acordo firmado em 2008 entre Brasil e França, o Prosub a prevê, a partir da transferência de tec8 -
nologia francesa, a construção, a operação e a manutenção de cinco submarinos, entre eles o primeiro modelo 
com propulsão nuclear do país. A previsão era de que todas as embarcações ficassem prontas, ao longo dos anos, 
até 2025, mas houve prorrogação desse prazo para 2027. Trata-se do maior projeto das Forças Armadas em an-
damento no País, orçado em mais R$ 30 bilhões. Sua parte de infraestrutura é realizada pela Odebrecht, contra-
tada, segundo a Marinha, por indicação da França, com dispensa de licitação por se tratar de uma questão sigilo-
sa de defesa nacional. Sobre as denúncias criminais, ver PRAZERES, Leandro. Lava Jato: corrupção em subma-
rinos da Odebrecht faz França abrir investigação. Portal Uol, 20 abr. 2017. Disponível em: https://noticias.uol.-
com.br/politica/ultimas-noticias/2017/04/20/lava-jato-corrupcao-em-submarinos-da-odebrecht-faz-franca-abrir-
investigacao.htm. Acesso em: 03 jun. 2017; e PENNAFORT, Roberta. Submarino alvo da Lava Jato atrasa. O 
Estado de São Paulo, 08 abr. 2017. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,submarino-alvo-
da-lava-jato-atrasa,70001731471. Acesso em: 03 jun. 2017. 

 SPEKTOR, Matias. Corrupção no setor nuclear expõe Brasil à comunidade internacional. Folha de São Paulo, 9

18 ago. 2016. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/matiasspektor/2016/08/1804193-corrupcao-
no-setor-nuclear-expoe-o-brasil-a-comunidade-internacional.shtml. Acesso em: 01 nov. 2016.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/matiasspektor/2016/08/1804193-corrupcao-no-setor-nuclear-expoe-o-brasil-a-comunidade-internacional.shtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/04/20/lava-jato-corrupcao-em-submarinos-da-odebrecht-faz-franca-abrir-investigacao.htm
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,submarino-alvo-da-lava-jato-atrasa,70001731471
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pedidos de acesso a informação? Quais são os maiores obstáculos ao acesso? Que práticas e 

princípios podem ser adotadas para que o Estado brasileiro seja mais transparente?  

 Os resultados da pesquisa, por sua vez, passam pelos seguintes aspectos. A análise da 

jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros sobre o tema indica que a Lei 12.527 / 

2011 é pouco acionada no âmbito do Poder Judiciário, apesar de já fazer parte da rotina do 

Poder Executivo Federal — ao menos no que tange aos órgãos e entidades de alguma forma 

vinculadas ao Programa Nuclear Brasileiro. Ainda assim, o otimismo que poderia advir de 

uma análise somente quantitativa da responsividade da Administração Pública Federal aos 

pedidos de acesso é afastado pelos diversos obstáculos à transparência passiva que foram 

desvelados pela experiência prática no âmbito do PNB. As recomendações apresentadas — 

tanto pela reunião de boas práticas quanto pela formulação de princípios para a 

implementação da LAI — dizem respeito à necessidade de motivação das respostas 

denegatórias de acesso;  aos processos decisórios em curso que ficam eternamente sob sigilo; 

à ausência de anonimato no sistema brasileiro de acesso a informação; à impossibilidade de 

consulta ou de qualquer modalidade de intervenção de terceiros interessados e aos 

encaminhamentos sucessivos e suas consequências para os prazos processuais.  

II. Plano da dissertação 

 O objetivo do presente estudo é avaliar, qualitativamente e com os olhares da Ciência 

Política, da Antropologia e do Direito, as dificuldades de implementação da Lei de Acesso à 

Informação, a partir da experiência com uma esfera estratégica do país — o setor nuclear. 

Espera-se que suas implicações normativas possam contribuir, ainda que de forma modesta e 

de uma perspectiva acadêmica, para o aprimoramento da transparência da máquina pública 

brasileira e, eventualmente, para um possível novo marco regulatório nuclear do Brasil.  Para 10

tanto, o trabalho divide-se em três capítulos, além da Introdução e das Considerações Finais. 

 Há que se destacar que a maioria dos trabalhos que avaliam a implementação da LAI realiza-se por uma abor10 -
dagem de Ciência Política ou de Administração Pública. O presente trabalho, portanto, pretende contribuir de 
alguma forma com um olhar diferente sobre a matéria, agregando juridicidade ao campo de avaliação de políti-
cas públicas.
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 O primeiro capítulo apresenta o arcabouço teórico sobre os conceitos de democracia 

monitória, contra-democracia, transparência governamental e direito de acesso a informação, 

além de iluminar a relação entre eles. As proposições de historiadores, sociólogos, cientistas 

políticos e administradores públicos sobre legitimidade democrática, soberania e governo 

aberto — entre outros conceitos — são fundamentais para que se perceba a importância de se 

buscar o aprimoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527 / 

2011). O capítulo ainda faz uma revisão das literaturas nacional e estrangeira sobre os 

processos de aprovação e de implementação de leis de acesso a informação (freedom of 

information acts, na expressão em inglês). Para tanto, elenca quem são os autores mais 

relevantes da área e analisa seus argumentos, contribuições, metodologias e métodos de coleta 

de informação, colocando seus trabalhos para dialogarem entre si. Essa revisão é seminal para 

que se reconheçam as eventuais lacunas da literatura sobre o tema do acesso a informação. 

Dessa forma, se poderá justificar a importância teórica e as necessidades práticas do design e 

do método a serem adotados na parte empírica.

 O segundo capítulo, por sua vez, contextualiza a experiência de realização de pedidos 

de acesso a informação a órgãos do setor nuclear brasileiro. Para tanto, cuida dos aspectos 

teóricos a respeito da transparência em programas nucleares e especificamente no PNB, a fim 

de justificar por que as práticas do setor nuclear brasileiro podem ser úteis à análise dos 

obstáculos à implementação da LAI em geral. Feito isso, o capítulo ilumina o marco jurídico 

do acesso a informação e da proteção de informações sigilosas no Brasil, analisando a 

legislação, a doutrina e a jurisprudência. Posteriormente, expõe-se o panorama quantitativo 

dos pedidos realizados ao longo do referido projeto de pesquisa do Centro de RI da FGV

 O terceiro capítulo, enfim, traz análise qualitativa e jurídica a respeito de como vem se 

dando a implementação dos dispositivos da Lei 12.527 / 2011 pelos órgãos do PNB. O 

objetivo será apresentar recomendações para que a prática de tais órgãos e da máquina pública 

brasileira em geral possa melhor coadunar-se tanto com as exigências do Direito 

Administrativo e do Direito Processual Civil quanto com as concepções da Ciência Política a 

respeito do que deveria ser um Estado transparente.

 Nas considerações finais, apresenta-se um arrazoado de parâmetros propositivos com 

vistas a aumentar o grau de efetividade das diretrizes da Lei 12.527. A finalidade é sugerir 
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como a máquina pública brasileira poderia aprimorar suas práticas de acesso a informação, de 

modo a fortalecer a democracia nacional.  

III. Metodologia de pesquisa 

 Este trabalho conta com uma parte teórica e outra empírica. No que diz respeito ao 

marco teórico, é realizada revisão da literatura, nacional e estrangeira, sobre controle 

democrático e sobre leis de acesso a informação, bem como sobre a questão da transparência 

em programas nucleares e, mais especificamente, no PNB. O objetivo é elencar quem são os 

autores mais relevantes da área, entender seus argumentos, contribuições, metodologias e 

métodos de coleta de informação, colocando seus trabalhos para dialogarem entre si.  A 11

sistematização da legislação atinente ao tema do acesso a informação no Brasil, por sua vez, é 

feita tanto a partir da fonte direta (o texto normativo), quanto a partir das anotações da 

doutrina jurídica e da jurisprudência das cortes superiores do país. Para realizar esse 

levantamento dos diplomas jurídicos que regem as matérias do acesso a informação e da 

proteção de dados sensíveis, foram consultados o Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República (GSI) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).   

 A parte da empiria, por sua vez, consiste na realização e no exame de quase uma 

centena de pedidos de acesso às informações do Programa Nuclear Brasileiro, realizados de 

2016 a 2018. Os pedidos descritos foram realizados on demand, a partir das necessidades 

documentais de terceiros — todos envolvidos no projeto de pesquisa Brasil e Argentina na 

Ordem Nuclear Global, realizado pelo Centro de Relações Internacionais da FGV. A 

investigação é, portanto, de natureza pragmática, centrada em uma agenda de pesquisa que 

incluiu os mais diversos temas, como licenciamento ambiental, contratos, estruturas 

executivas e deliberativas, participação social e processos de tomada de decisão da 

Administração. Nesta etapa, valendo-se inclusive de alguns insights etnográficos, a descrição 

de minha interação com as autoridades responsáveis pelo acesso a informação no setor 

nuclear busca entender como reage o Estado brasileiro frente a pedidos de acesso a 

 Sobre revisões de literatura, ver HART, Chris. Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Rese11 -
arch Imagination. Londres: Sage, 1998.
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informações sobre um setor estratégico.  Em função da abordagem aqui adotada,  as 12

respostas negativas não são computadas como “respostas dadas”, como se dá nos moldes das 

auditorias quantitativas, mas como obstáculos ao acesso — estes a serem analisados a partir 

dos preceitos da Ciência Jurídica. Com isso, espero trazer nova contribuição para o 

aprimoramento responsável das práticas de transparência do PNB e, principalmente, para o 

fortalecimento da democracia no Brasil. 

 Sobre Etnografia, ver CARREIRAS, Helena; CASTRO, Celso (editores). Qualitative Methods in Military 12

Studies: Research experiences and challenges. Routledge, 2013.
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1. TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL E EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO 

 O presente capítulo tem por escopo consolidar arcabouço teórico sobre a relação entre 

democracia, transparência governamental e direito de acesso a informação, de modo a 

justificar a importância de se buscar o aprimoramento da implementação da Lei 12.527 / 

2011. Posteriormente, a revisão da literatura internacional — concentrada nos processos de 

aprovação e de implementação de leis de acesso a informação (“freedom of information 

acts”, na literatura anglo-saxã) — sinaliza as lacunas de pesquisa existentes sobre o tema, 

sobretudo no que diz respeito aos métodos de análise e às questões examinadas 

empiricamente.  

1.1. O exercício da democracia  

Conhecidos os horrores do fascismo e das demais ditaduras, vivenciadas as crises 

financeiras globais e revelados grandes escândalos de corrupção nos mais variados países, o 

século XX mostrou ao mundo que a atuação do Estado deve ser constantemente monitorada, 

ainda que exercida por governantes democraticamente eleitos. Partindo dessa premissa, a 

questão do monitoramento democrático tem ganhado cada vez mais atenção social, 

impulsionando um forte desenvolvimento de instrumentos, plataformas e iniciativas de 

monitoramento governamental pela sociedade civil. Na academia, o conceito de democracia 

monitória foi cunhado por Keane, em oposição ao conceito minimalista de democracia 

elaborado por Schumpeter, segundo o qual esta se consubstancia apenas no mecanismo 

episódico das eleições.  Keane preocupa-se com a questão da manutenção da legitimidade 13

democrática, que depende, segundo ele, da preservação do sentimento de confiança dos 

cidadãos para com seus representantes: 

 SCHUMPETER, J. A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942 apud 13

AVRITZER, Leonardo. Teoria Democrática e Deliberação Pública. Lua Nova: Revista de Cultura e Política. 
São Paulo, n. 50, p. 25-46, 2000.
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A democracia monitória é uma nova forma histórica de democracia, uma 
variedade de política ‘pós-parlamentar’ definida pelo crescimento rápido de 
muitos tipos diferentes de mecanismos extraparlamentares de escrutínio de 
poder. (…) A democracia está significando mais do que as eleições, embora 
nada menos.  14

Antes de Keane, porém, Pierre Rosanvallon, em Contre-démocracie e em La Legimité 

Democratique, já refletia sobre a emergência da noção de watchdog democracy — na qual, 

dada a desconfiança crescente nos representantes, emergem novas figuras de legitimidade 

democrática. Assim, além (i) da legitimidade eleitoral, advinda do cumprimento dos 

procedimentos eleitorais, e (ii) da legitimidade funcional, advinda do conhecimento técnico 

dos concursados da Administração Pública, atualmente se fazem necessárias, como espécies 

de “potenciais corretivos às crescentes debilidades do sistema da dupla legitimidade (eleição 

e concurso)” , (i) a legitimidade de imparcialidade, (ii) a legitimidade de reflexividade e (iii) 15

a legitimidade de proximidade.  16

A legitimidade de imparcialidade, vale dizer, refere-se às autoridades independentes, a 

princípio desvinculadas de interesses partidários, que, em estruturas colegiadas, decidem com 

base em conhecimento técnico e científico. Trata-se de instituições que vêm ganhando cada 

vez maiores atribuições em diferentes segmentos dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, como seriam os Tribunais de Contas. A legitimidade de reflexividade, por sua vez, 

refere-se às instituições que preservam valores nacionais de longo prazo, como fazem as 

Cortes Constitucionais. Trata-se de contraponto de estabilidade aos ditames de cada governo 

eleito, cujos interesses são muitas vezes mais de partido do que de Estado. A legitimidade de 

proximidade, finalmente, refere-se aos movimentos sociais, aos cientistas sociais e às cortes 

judiciais, no que tange aos papéis que cumprem na aproximação dos interesses específicos de 

cada grupo minoritário ou de cada cidadão, às instâncias de poder.  

Nesse contexto de mudanças práticas e conceituais, as proposições de Rosanvallon, ao 

contrário de apontarem para o criação de um novo regime, enriquem o conceito do próprio 

 KEANE, John. A vida e a morte da democracia. Trad. Clara Colloto. São Paulo: Edições 70, 2010, p. 619.14

 SILVA, Ricardo. Pierre Rosanvallon e as Metamorfoses da Legitimidade Democrática. In: CONGRESSO 15

BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, XIV, 28-31 jul. 2009. Grupo de Trabalho: Estado e Sociedade na Mo-
dernidade Atual. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?opti-
on=com_docman&task=doc_download&gid=3130&Itemid=170. Acesso em 02 jan. 2018.

 ROSANVALLON, Pierre. La Contre-Démocratie. Paris: Seuil, 2006 e ROSANVALLON, Pierre. La Légiti16 -
mité Démocratique. Paris: Seuil, 2008. 

http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3130&Itemid=170
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regime democrático, atribuindo-lhe novos pilares de sustentação.  O historiador e politólogo 

francês reconhece que a democracia é processo em constante contradição, não se limitando a 

pressupostos teórico-normativos e tendo as crises em sua essência.  17

A elaboração do conceito de contra-democracia, portanto, não consiste em se 

desprezar a importância do sufrágio, mas sim em se reconhecer que as complexidades dos 

sistemas políticos contemporâneos exigem outras formas de engajamento cidadão, já que o 

direito de votar carrega consigo tensões que lhe são intrínsecas. Exemplos disso são as 

dicotomias entre número e razão e entre diversidade do corpo social e integração na unidade 

do corpo político representativo. Nos dizeres de Ricardo Silva: 

Não resta dúvida de que o processo histórico de institucionalização do 
princípio da soberania popular deu seu passo decisivo com a instituição do 
sufrágio universal, mas o fato é que as promessas de democracia 
permaneceram irrealizadas e mesmo parcialmente frustradas no curso da 
normalização dos processos eleitorais.  18

Por isso é que mecanismos de contra-democracia, isto é, de vigilância e oposição aos 

que foram democraticamente eleitos, são essenciais para o funcionamento do sistema ao 

longo do período entre-eleições. Se, em um sistema democrático, a soberania é do povo — 

fonte e justificação da autoridade —, nada mais lógico do que este, de forma pulverizada, ter 

a prerrogativa de fiscalizar o exercício do poder pelo Estado. É a partir dessa plano de fundo, 

então, que Rosanvallon desenvolve o conceito de “soberania complexa”, segundo o qual a 

soberania popular se manifesta não somente por meio do voto, mas por diversas outras 

formas de atuação política.   19

No presente trabalho, o mecanismo de atuação da soberania popular que se destaca 

consubstancia-se no direito de peticionar por informações públicas. Essa prerrogativa, por sua 

vez, pode ser entendida como coeficiente fundamental da transparência governamental, 

 SILVA, Ricardo. Op. Cit., p. 1.17

 Idem, p. 1-9.18

 O’DONNELL, Guillermo. Democracia, agência e Estado: estudo com intenção comparativa. Tradução de 19

Vera Joscelyne. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 247; e ROSANVALLON, Pierre. La Démocratie Inachevée: 
Histoire de la Souveraineté du Peuple en France. Paris: Gallimard, 2000, p. 430-431, apud SILVA, Ricardo. Op. 
Cit., p. 10. 
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tomando-se como parâmetro o conceito bidimensional de transparência proposto por 

Michener e Bersch. Para os autores, “transparência” relaciona-se a informações registradas 

(por escrito, ou por instrumentos audiovisuais) e incorpora duas condições necessariamente 

concomitantes, por vezes sobrepostas em alguma medida e que dizem respeito aos 

significados literais e figurativos originais da palavra: a visibilidade e a inferabilidade. A 

visibilidade consiste na completude e na disponibilidade das informações (“the degree to 

which information is complete and findable”), enquanto a inferabilidade consiste em as 

informações estarem desagregadas (dados “crus”), verificadas e simplificadas (de acordo com 

a audiência que se pretende atingir), de modo que a partir delas se possam fazer inferências.  20

Isto é, se a transparência governamental exige a visibilidade das informações, a 

efetivação, por nacionais e estrangeiros, do direito de acesso a informação é verdadeiro 

instrumento de implementação de um governo transparente (ou “governo aberto”). Nesse 

âmbito, Michener e Bersch sublinham que, para ser transparente, não basta a um Estado 

aprovar uma lei de acesso a informação. Mais que isso, é necessário que suas informações 

sejam visíveis — ou seja, disponíveis em sua completude.  Quando isso não é promovido 21

espontaneamente por parte da máquina pública, um importante instrumento para corrigir as 

assimetrias informacionais daí resultantes é o acionamento dos mecanismos de acesso a 

informação oferecidos pela LAI (pedidos de acesso, com todos seus níveis recursais, e 

pedidos de declassificação).  22

Nesse sentido, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) sublinha três robustos motivos para que se concentrem esforços 

na garantia do direito de acesso a informação. O primeiro deles consubstancia a ideia de que 

o estabelecimento do acesso livre como regra é uma importante ferramenta para o controle 

 MICHENER, Gregory; BERSCH, Katherine. Identifying Transparency. Information Polity. [S. l.], v. 18, n. 3, 20

p. 233–242, Amsterdã, Holanda, jul. 2013, p. 234.

 Idem, p. 238. 21

 Sobre assimetrias informacionais e exercício democrático, cf. FEARON, James D. Electoral accountability 22

and the control of politicians: selecting good types versus sanctioning poor performance, in PRZEWORSKI; 
STOKES; MANIN (ed.). Democracy, accountability, and representation. Nova York: Cambridge University 
Press, 1999, p. 55-97. Sobre as raízes do conceito de assimetrias informacionais, conferir os trabalhos do ga-
nhador do Nobel de Economia Joseph Stiglitz, como o artigo: STIGLITZ, Joseph. Incentives, risk, and informa-
tion: notes towards a theory of hierarchy, The Bell Journal of Economics. Santa Mônica, Estados Unidos, vol. 
6, n. 2, p. 552-579, outono de 1975. 
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cidadão da gestão pública e do Estado como um todo, uma vez que permite que se evitem 

abusos por funcionários públicos, além de prevenir a corrupção e o autoritarismo.   23

O segundo motivo para se garantir a liberdade de informação, por sua vez, diz respeito 

ao fato de que o acesso a informação permite a participação da sociedade em assuntos 

públicos, por meio, entre outros fatores, do exercício informado dos direitos políticos. Ou 

seja, a opinião  informada é a única que realmente serve ao amplo e profundo debate, sendo a 

base da qualidade de um sistema democrático representativo e participativo. Isto é, para além 

de servir somente ao escrutínio público da atividade estatal, o acesso a informação pode ser 

desejável até pelos próprios governos, pois, contando com uma participação cidadã 

informada e, portanto, mais eficiente, quem tem o poder em mãos torna-se mais capaz de 

satisfazer seus eleitores e, até mesmo, de compartilhar responsabilidades com eles. O mesmo 

vale para os direitos e obrigações do Estado no plano internacional, já que, em diversos 

países, pessoas físicas e jurídicas estrangeiras também podem formular pedidos de acesso.  

O terceiro motivo exposto pela referida Relatoria Especial refere-se ao caráter 

instrumental do acesso a informação. Além de ser mecanismo chave para a eficiência dos 

negócios, conforme ressaltado na Declaração Conjunta da ONU, da OSCE e da OEA, em 

2004 , é essencial para que os cidadãos conheçam seus direitos e saibam como se proteger 24

de eventuais abusos ou desvios administrativos. Sobre essa instrumentalidade, aliás, a ex-

Relatora Especial para Liberdade de Expressão Catalina Marino sublinha:   

a implementação adequada do direito de acesso à informação, em todas as 
suas dimensões, é condição essencial para a realização dos direitos sociais 
dos setores excluídos ou marginalizados. Com efeito, esses setores não 
costumam ter formas alternativas sistemáticas e seguras de conhecer o 
alcance dos direitos que o Estado reconheceu e os mecanismos para exigi-los 
e efetivá-los.  25

 OEA. Relatoria para Liberdade de Expressão. Informe anual. 2008. Disponível em: <http://www.oas.org/es/23

cidh/expresion/showarticle.asp?artID=742&lID=2>. Acesso em: jan 2017. 

 Trata-se de Declaração Conjunta do Relator Especial das Nações Unidas sobre a Liberdade de Opinião e Ex24 -
pressão, do Representante para a Liberdade dos Meios de Comunicação da Organização para Segurança e a Co-
operação na Europa e do Relator Especial da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expres-
são.  

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Direito 25

de acesso à informação no marco jurídico interamericano. Washington, 2012. Disponível em: http://www.o-
a s . o rg / p t / c i d h / e x p r e s s a o / d o c s / p u b l i c a c i o n e s / 2 0 1 4 0 5 1 9 % 2 0 % 2 0 P O RT % 2 0 U n e s c o % 2 0 -
%20El%20Derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion%202a%20Edicion %20adjusted.pdf. Aces-
so em: 08 jan. 2017, p. 3.
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Por fim, ainda que não existissem todos esses motivos referentes ao engajamento 

democrático na vida pública, outra razão fundamentaria a necessidade de se concentrarem 

esforços para a garantia do direito de acesso a informação: a importância do direito à verdade 

e à memória. Assim elucida o Relatório Anual Promotion and protection of the right to 

freedom of opinion and expression - A/68/362 (2013): 

As mentioned above, the right to truth affects and has many implications for 
other rights; for example, (a) it is in itself part of the reparation for the 
victims and their families, and it honours the memory of the victims; (b) it is 
the first step in eliminating impunity and striving towards the right to justice 
and reparation; (c) it is part of the guarantee of non-repetition; (d) it is 
essential for the individual and his or her social and mental health recovery; 
(e) it is part of the reconstruction of the social network of relationships, 
peaceful coexistence and reconciliation; and (f) it is part of the historical 
heritage of a nation and is, therefore, open to academic research and 
investigative journalism. Only people who have the right to fully 
acknowledge their past can be truly free to define their future.  26

Não é sem razão, portanto, que Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) defende que toda pessoa tenha o direito de buscar, receber e divulgar informação e 

opiniões livremente e deva contar com igualdade de oportunidades para fazê-lo por qualquer 

meio de comunicação, sem discriminação por nenhum motivo (princípio 2 da Declaração de 

Princípios sobre Liberdade de Expressão, aprovada pela CIDH em 2000).  27

Além disso, conforme o princípio 4 da referida Declaração, o acesso a informação, na 

dimensão de direito fundamental, acarreta a obrigação positiva do poder público de garantir 

seu exercício. Admitem-se limitações apenas excepcionais, previstas em lei e somente para os 

casos de perigo real e iminente.  Em sua dimensão social, o direito de acesso acarreta a 

garantia de que quem acesse a informação sob controle do Estado tenha o direito de divulgá-

 LA RUE, Frank. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 26

opinion and expression. In: GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, 68TH. 4 set. 2013. Resolu-
ção AGNU A/68/362. Nova York, 2013, p. 9.

 No sistema interamericano, o direito de acesso a informação está garantido, como direito fundamental, pelo 27

artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, in verbis:  "Toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento e de expressão.  Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e 
ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha."
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la a fim de que a sociedade possa conhecê-la e avaliá-la. Nesse sentido, na Declaração 

conjunta de 2004, os relatores especiais da ONU, da OSCE e da OEA asseveraram: 

(…) as autoridades públicas e funcionários públicos têm a responsabilidade 
exclusiva de proteger a confidencialidade da informação sigilosa 
legitimamente sob seu controle (...). Outros indivíduos, incluindo os 
jornalistas e representantes da sociedade civil, nunca deverão estar sujeitos a 
punições pela publicação ou ulterior divulgação dessas informações, 
independentemente de elas terem sido filtradas ou não, a não ser que tenham 
cometido fraude ou outro delito para obterem as informações.  (grifo meu) 28

Mesmo em se tratando de autoridades ou funcionários públicos que tenham a 

responsabilidade de proteger informações sigilosas, estes não podem ser punidos quando 

denunciam informações sobre violações legais, casos graves de má administração dos órgãos 

públicos, ameaças a saúde, segurança ou meio ambiente ou violações de direitos humanos ou 

do direitos humanitário.   29

Ademais, ainda no campo do escopo social do direito de acesso a informação, é 

importante ressaltar a obrigação do Estado não apenas em dar acesso a informação, como 

também em produzi-la ou recolhê-la. Ou seja, não basta que o Estado, em abstrato, garanta o 

direito em tela, se a informação propriamente dita não existe ou é deficiente. Para que a 

sociedade possa fiscalizar a atuação da Administração Pública no sentindo de implementar 

direitos sociais, por exemplo, o Estado deve colocar à disposição dos cidadãos informações 

estatísticas, como dados desagregados sobre grupos sociais vulneráveis, ou historicamente 

excluídos. Em outras palavras, para o direito de acesso ser realmente efetivo, o objeto desse 

acesso — informações que possam construir indicadores das necessidades sociais, por 

exemplo — tem de existir e estar organizado. Para garantir a implementação adequada do 

direito de acesso a informação de interesse público, portanto, o Estado deve não apenas 

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; OSCE; OEA. Declaração Conjunta do Relator Especial das 28

Nações Unidas sobre a Liberdade de Opinião e Expressão, do Representante da Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Europa para a Liberdade dos Meios de Comunicação e do Relator Especial da 
OEA para a Liberdade de Expressão. 2004. Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarti-
cle.asp?artID=319&lID=4. Acesso em: 07 jan. 2017.

 Ibidem. Cf., em mesmo sentido, a Declaração conjunta de 2006 (ONU e outros, 2006) e a Declaração conjun29 -
ta sobre o caso do Wikileaks, em 2010 (ONU e outros, 2010).  



!29

garantir recursos, mas capacitar seus agentes para adotarem práticas de coleta / produção, 

conservação e administração das informações de interesse público.  30

 Por último, não obstante tudo o que foi exposto, há que se ter em conta a advertência 

de Pierre Rosanvallon sobre um escrutínio excessivo e populista sobre as atividades dos 

agentes públicos, de forma a não os deixar sem qualquer margem de ação. Em relação ao 

setor nuclear, pode-se acrescentar mais um fator, que, a primeira vista, poderia ser obstáculo à 

construção de uma cultura democrática de transparência: as necessidades de sigilo.  É o que 31

se discute a seguir.  

1.1.1. Transparência e efetividade do sigilo 

 Um aspecto raramente abordado pela literatura a respeito da transparência 

governamental e do acesso a informação é o fato de que a defesa de um Estado transparente, 

acessível e responsivo não implica irresponsabilidade em relação às necessidades de sigilo 

informacional de certas atividades da Administração Pública — seja por questões de 

competitividade comercial, segurança nacional, ou dever moral de resguardo das pessoas 

envolvidas com determinadas informações.  Pelo contrário, quanto maior for o acesso a 32

informação e, consequentemente, menor for o rol de informações sigilosas, mais recursos 

(financeiros, tecnológicos e de pessoal) haverá para que esse rol seja protegido. Conforme 

assinala uma Comissão estabelecida pelos Estados Unidos no final da década de 1990 para 

cuidar das questões da proteção e da redução do sigilo governamental, “as Justice Stewart 

noted in his opinion in the Pentagon Papers case, when everything is secret, nothing is 

secret”.  33

 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Direito de acesso à informação…, p. 12 e 30

13.

 ROSANVALLON, Pierre. Counter-democracy, op. cit., posição 4.720, apud WILLEMAN, Marianna Monte31 -
bello. Desconfiança institucionalizada, democracia monitorada e Instituições Superiores de Controle no 
Brasil. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 263, p. 221-250, maio/ago. 2013, p. 21.

 O Relatório de comissão governamental dos Estados Unidos sobre proteção e redução de sigilos desenvolve a 32

ideia de “moral imperative of keeping secrets” (UNITED STATES OF AMERICA. Comission on Protecting 
and Reducing Government Secrecy. Report pursuant to Public Law 236. 103rd Congress. Washington, DC, 
1997. 114f., p. XLVIII). 

 UNITED STATES OF AMERICA. Op. Cit., p. XXI. 33
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 Nesse sentido, a construção de um sistema eficiente de proteção de informações 

sensíveis não pode negligenciar o fato de que a proteção de dados é atividade bastante 

custosa, envolvendo capacitação de pessoal, procedimentos de monitoramento e investigação 

e robusto desenvolvimento tecnológico. Os procedimentos de classificação, por isso, devem 

levar em consideração não apenas os riscos de divulgação da informação, mas também os 

custos do sigilo e de eventuais processos, administrativos ou judiciais, que questionem esse 

sigilo. Mais do que isso, deverão considerar que uma maior abertura significa — por mais 

paradoxal que isso possa parecer à primeira vista — maior proteção: “the decision [to classify 

information] should be sparingly, and then vigorously enforced”.  34

 Para garantir que essa avaliação de custo-benefício seja realizada de forma 

responsável, otimizada e padronizada — dando-se inclusive maior credibilidade à gestão 

estatal das informações —, a instituição de um órgão central de monitoramento do acesso a 

informação no país é amplamente recomendada: “Rather, by promoting a partnership with 

agencies, enhancing cooperation across different agencies, and using agency-supplied 

guidance as appropriate, the Center would make declassification a more routine, efficient, 

and cost-effective process”.  35

 Além disso, é importante que as próprias entidades detentoras das informações 

apresentem relatórios periódicos sobre seus programas de classificação e desclassificação, 

justificando suas eventuais políticas de sigilo. Faz-se necessário, ainda, o estabelecimento de 

um regime adequado de accountability, de modo a previnir e reprimir abusos no que se refere 

à restrição imprópria da norma geral de acesso livre a informação.  

 Enfim, examinadas as relações entre construção democrática, transparência 

governamental e direito de acesso a informação, com todos os conceitos daí decorrentes 

(democracia monitória, contra-democracia, etc.), resta inegável a importância do direito de 

acesso a informação para o exercício vigilante da democracia. Passa-se, portanto, à revisão da 

literatura sobre as leis que disciplinam esse direito. São as leis de acesso a informação, ou de 

liberdade de informação, como se costumar ver na literatura em inglês. 

 Idem, p. XXVI.34

 Idem, p. XXV.35
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1.2. Leis de acesso a informação: uma revisão da literatura 

 Não é de hoje que a correspondência entre democracia, acesso a informação e 

desenvolvimento nacional é enfatizada por autores de diferentes áreas. Sobre Leis de Acesso a 

Informação (LAIs ou “Leis de Acesso”, neste trabalho), mais especificamente, a literatura tem 

se concentrado em duas abordagens: (i) entender o contexto político e os atores envolvidos na 

aprovação desse tipo de lei e (ii) avaliar como as LAIs vêm sendo aplicadas pela 

Administração Pública. O objetivo desta seção será fazer uma revisão dessa literatura, 

tomando-se como perguntas de pesquisa os seguintes tópicos: quais são os atores e motores 

que agenciam a aprovação de leis de acesso a informação? Em que contexto eles atuam e 

como o fazem? Como a LAI tem sido implementada pelos municípios, pelos estados e pela 

União? Quais são os principais problemas enfrentados por quem pede o acesso, e quem deve 

avaliar o pedido?  36

   

1.2.1. Aprovação de leis de acesso a informação 

 Em relação aos primeiros questionamentos, sobre atores e motores que agenciam a a 

provação de leis de acesso a informação que dizem respeito ao momento anterior à aprovação 

de uma lei de acesso a informação, a literatura, nacional e estrangeira, oferece diferentes 

respostas, a depender da configuração política e social de cada país. Essas respostas, em 

suma, apontam para cinco diferentes fatores que costumam fazer o papel de motor principal 

para a edição de uma legislação favorável à abertura governamental: passado autoritário 

recente; configuração política; apoio da mídia; pressão da sociedade civil ou necessidade de 

ganho de credibilidade perante os eleitores; além de influência internacional. A seguir, cada 

um desses fatores é examinado, e um quadro-síntese é disponibilizado ao final da seção. 

 O método utilizado para se fazer a revisão de literatura aqui proposta consiste em elencar quem são os autores 36

mais relevantes da área, entender seus argumentos, contribuições, metodologias e métodos de coleta de informa-
ção, colocando seus trabalhos para dialogarem entre si. Como bem sublinha Chris Hart, em Doing a Literature 
Review: Releasing the Social Science Research Imagination (Londres: Sage, 1998 ), uma revisão de literatura 
acadêmica deve servir como uma espécie de "mapa turístico, mostrando as diferentes localizações e pontos de 
interesse ao longo do caminho” (p. 67 - trad. livre).
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1.2.1.1. Passado autoritário recente 

 Ackerman e Sandoval-Ballesteros tratam da disseminação global de leis de acesso a 

informação sob uma perspectiva de Direito Administrativo, dividindo os países que contam 

com esse tipo de instrumento em quatro diferentes grupos históricos. São eles: (1) os 

pioneiros, como Suécia (lei de 1766) e Estados Unidos (lei de 1966); (2) os que aprovaram 

suas leis como parte de um processo de transição democrática ou de mudança de Constituição 

(democracias recentes); (3) os de longa tradição democrática que aprovaram suas leis por 

meio de um processo natural e sem grandes impulsos, como Áustria, Itália, Países Baixos, 

Bélgica, Islândia, Irlanda, Israel, Japão, Grécia, Liechtenstein, Reino Unido, Suíça e 

Alemanha; e (4) os de países em desenvolvimento que não passaram por processos de 

transição democrática recentemente e, talvez por isso, só aprovaram suas Leis de Acesso a 

partir de 2002, como Índia, Paquistão, Jamaica, Antígua e Barbuda, Peru, Panamá, Equador, 

Angola, Zimbábue, Uganda e Turquia.37

 No que diz respeito ao segundo grupo, que é aquele que mais se assemelha ao caso 

brasileiro, os autores concluem que as experiências recentes de autoritarismo serviram de 

motor para que Leis de Acesso fossem aprovadas com conteúdo mais inovador e progressista, 

como nos casos da Coreia do Sul, da África do Sul, do México e de ex-membros da União 

Soviética. No caso dos grupos primeiro e terceiro, as leis funcionam bem, mas em alguns 

pontos já podem ser consideradas defasadas. A lei estadunidense, por exemplo, em que pese 

ter servido de modelo para mais de 35 países, não é aplicável ao Poder Legislativo, ao Poder 

Judiciário, ou àqueles que contratam com a Administração, nem conta com expressa menção 

constitucional. No caso do quarto grupo, os conteúdos legais variam, podendo ser 

progressistas, como no caso do Peru, ou anti-democráticos, como no caso do Zimbábue.

  

 ACKERMAN, John M; SANDOVAL-BALLESTEROS. The Global Explosion of Freedom of Information 37

Laws. Administrative Law Review, Estados Unidos, n. 1, p. 85-130, 2006.
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1.2.1.2. Configuração política

  

 Pautando-se pela modelagem desenvolvida por Berliner, intitulada de “event-history-

model”, a configuração política nacional é fator determinante para a aprovação de Leis de 

Acesso. Em sistemas que contam com grupos fortes de oposição ao governo e alternância de 

poder entre os partidos, os ganhos gerados por uma Lei de Acesso superam os custos de uma 

maior exposição ao escrutínio público. Isto é, muito mais do que em atores específicos, a 

chave para a aprovação de uma LAI estaria na existência de competição política, uma vez 

que, diante da possibilidade de em algum momento não estar no poder, aumentam as chances 

de os governantes entenderem que o livre acesso a informação lhes poderá ser útil quando na 

oposição.  3839

 Também sobre a configuração política se sustenta o entendimento de Michener a 

respeito dos fatores-chave para a promulgação de Leis de Acesso. Para ele, no entanto, o que 

mais importa nesse âmbito é o controle presidencial sobre as pautas do Poder Legislativo. 

Nessa lógica, ao contrário do que costuma entender os autores da Ciência Política, a força da 

lei está ligada não a uma Presidência forte, mas sim àquela incapaz de barrar determinadas 

agendas legislativas (“negative agenda-setting power”), seja pela ausência de poder 

constitucional para tanto, seja por não contar com o apoio da maioria do parlamento. No caso 

mexicano, por exemplo, como explica o autor, a Lei de Liberdade de Informação não 

conseguia ser aprovada enquanto era o mesmo partido (PRI) que estava no poder havia 

décadas, apesar de já haver previsão constitucional do direito de acesso à informação desde 

 BERLINER, Daniel. The Political Origins of Transparency. The Journal of Politics. Minnesota, v. 76, n. 2, p. 38

479-491, abril 2014.

 Neste ponto, vale um comentário sobre o processo de aprovação da Freedom of Information Act dos Estados 39

Unidos, já que esta, aprovada em 1966, serviu de modelo para muitas outras. Pois bem, a Lei de Acesso norte-
americana só foi aprovada por causa da desconfiança do Congresso, que já lamentava sua perda de espaço na 
cena política, em relação à atuação do Executivo durante o período da Guerra Fria — quando a defesa nacional 
justificava toda a cultura de opacidade. O momento-chave ocorreu quando a administração de Eisenhower demi-
tiu diversos funcionários, suspeitos de serem comunistas, mas não forneceu para o Legislativo os documentos 
referentes aos casos. A Lei de Acesso serviria, portanto, para o Congresso recuperar poder de controle e fiscali-
zação dos demais Poderes. Mais tarde, com a Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate, a lei ainda foi refor-
mada, para determinar prazos de resposta e sanções em caso de descumprimento. Outro fator político fundamen-
tal para a aprovação da Lei de Liberdade de Informação norte-americana foi a política interpartidária do Con-
gresso do país: em que pese a iniciativa da lei ter partido de um democrata, a fim de se investigar a Administra-
ção de Eisenhower, a aprovação  do diploma dependeu do apoio, mais tarde, de um republicano, interessado em 
fiscalizar a Administração dos democratas Kennedy e Johnson. (ACKERMAN, John M.; SANDOVAL-BAL-
LESTEROS, Irma E.. Op. cit., p.).
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1977. A situação só mudou quando, em 2000, Vicente Fox foi eleito sem ter o controle do 

Legislativo. Nesse contexto de fragmentação, tanto a Presidência quanto os partidos de 

oposição passaram a defender medidas de transparência, com o intuito de ganharem o apoio 

popular e de terem instrumentos de controle sobre seus adversários políticos.40

 O caso brasileiro também é bastante expressivo no que toca à importância do arranjo 

político no processo de aprovação de uma Lei de Acesso a Informação. A excepcionalidade da 

LAI brasileira, todavia, é objeto de estudo, mais uma vez, de Michener, dessa vez em artigo 

publicado na revista Governance. O autor destaca que, no Brasil, o processo de aprovação da 

Lei 12.527 / 2011 não foi impulsionado pela perspectiva de alternância de poder, por uma 

transição democrática recente, ou pela falta de controle parlamentar da Presidência. Também 

não houve uma grande pressão pela reforma legislativa nem por parte da mídia, nem por parte 

da sociedade civil. No entender de Michener, o grande motor da reforma foi a diversidade 

partidária da composição do gabinete presidencial, que criava, para a presidente Dilma 

Rousseff, a necessidade de um maior controle de seus aliados:  

In Brazil, presidential cabinets tend to include more than half a dozen 
parties. This dilemma-filled context of one principal (the chief executive) 
competing with numerous other principals (party leaders) for the loyalty of 
multiple agents (ministers) renders chief executives more willing to invest in 
transparency tools to monitor coalition allies and guard against policy 
divergences and maladministration.  41

 Conforme ressalta Michener, a atuação de Dilma Rousseff, ainda Chefe da Casa Civil, 

já foi bastante reivindicatória desde a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Já na 

Presidência, seu engajamento se intensificou, ganhando impulso com o convite do Presidente 

Barack Obama para co-presidir a iniciativa da Open Government Partnership (OGP).  O 42

empenho da Presidência, entretanto, teria encontrado barreiras na Comissão de Relações 

 MICHENER, Gregory. The Surrender of Secrecy: explaining the emergence of strong access to public in40 -
formation laws in Latin America. 2010. 498f. Tese (PhD) - University of Texas at Austin, Austin, Estados Uni-
dos, 2010.

 MICHENER, Gregory. How Cabinet Size and Legislative Control Shape the Strength of Transparency Laws. 41

Governance: and International Journal of Policy, Administration, and Institutions. [S. l.], v. 28, n. 1, p. 77-94, 
jan. 2015, p. 84.

 Idem, p. 86 e 87.42
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Exteriores e Defesa Nacional do Senado — que obstaculizou o andamento do projeto e propôs 

emendas que retirariam o conteúdo de liberalização do acesso às informações públicas que o 

projeto trazia consigo. Alegava-se que idocumentos históricos, como os relativos à definição 

de fronteiras do Brasil, poderiam abrir feridas políticas com os países vizinhos.   43

 Ainda assim, a Lei de Acesso à Informação acabou sendo aprovada pelo Senado, 

graças não só ao apoio que a Presidência tinha no Congresso, mas também a uma combinação 

inédita de fatores catalisadores. Segundo Michener, o julgamento da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos sobre o caso da Guerrilha do Araguaia, — que determinou que o país 

providenciasse medidas de acesso à informação / à verdade sobre o que ocorrera com os 

combatentes; a iniciativa da Open Government Partnership; e uma série de escândalos 

políticos deram substância às narrativas daqueles que defendiam a aprovação da LAI. 

 Ainda sobre o processo de aprovação da LAI brasileira, Fabiano Angélico destaca, 

além da atuação da sociedade civil — especialmente da Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (ABRAJI) e das ONGs Artigo 19 e Transparência Hacker —, o papel do 

Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão consultivo da 

Controladoria Geral da União, composto por dez membros do Poder Público Federal e dez 

membros da sociedade civil.  44

1.2.1.3. Apoio da mídia 

Michener, na sua já referida tese de doutorado, acrescenta, ao fator relativo ao controle 

presidencial sobre a agenda do Legislativo, a questão do apoio da mídia à aprovação de Leis 

de Acesso — fator normalmente negligenciado pelos autores de Ciência Política. Para tanto, 

desenvolve o conceito dos "4 Rs” (repression, relationships, regulation, resources), por meio 

do qual desenvolve sua análise sobre as razões que motivam a mídia a dar ou não cobertura a 

projetos legislativos que dizem respeito ao direito coletivo de acesso a informação. Como 

 GUERREIRO, Gabriela. Op. Cit.43

 ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação Pública e seus Possíveis Desdobramentos à Accounta44 -
bility Democrática no Brasil. 2012. 133f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getulio Var-
gas, São Paulo, 2012.
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conclusão, o autor chega a duas variáveis explicativas: a concentração dos meios de 

comunicação e as relações destes com o meio político (“ownership concentration” e 

“political balances of power”).45

 No caso Argentino, por exemplo, a tentativa de substituir o Decreto Presidencial de 

2003 por uma lei nacional de acesso a informação, apesar do apoio popular, sofreu grande 

resistência da mídia — que não dando a devida cobertura à reforma, permitiu a postergação 

legislativa desse tipo de pauta. Para Michener, que analisou, em número e conteúdo, 

publicações da imprensa relativas a mais de uma década, documentos legislativos e estudos 

independentes, além de ter feito mais de 80 entrevistas, esse desinteresse da mídia argentina 

explica-se pelo fato de esta ser muito atrelada ao governo. Isto é, na balança de poder que 

caracteriza as relações mídia-Estado, o Estado tem preponderância, por conta da repressão 

histórica que sofreu os veículos de oposição às ditaduras militares e dos financiamentos 

promovidos pelos presidentes democráticos.  46

 Além disso, para Michener, a mídia argentina, de oligopólios, temia que inovações que 

dissessem respeito ao acesso à informação incluíssem a chamada reforma da mídia, ou 

acarretassem retaliações por parte da Presidência. Outro problema relativo à concentração dos 

meios de comunicação na Argentina se consubstanciaria no fato de que não há interesse por 

parte do establishment de que novos veículos tenham, também, acesso às fontes oficiais - 

atualmente de exclusividade tradicional daquele.47

 No caso mexicano, por outro lado, a mídia fez verdadeira campanha pelo projeto da 

LAI, tendo, portanto, papel decisivo na sua aprovação, na medida em que mobilizou com 

grande força a opinião popular.  Michener destaca que essa adesão dos meios de comunicação 

à reforma deu-se apenas a partir do momento em que os veículos tradicionais, não recebendo 

mais tantos subsídios do governo — quebrado com a crise de 1994 —, se viram diante da 

necessidade de atrair mais leitores com informações de melhor qualidade.48

 MICHENER, Gregory. The Surrender of Secrecy…, cap. 1.45

 Idem, cap. 3.46

 Ibidem.47

 Idem, cap. 2.48
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 Outro fator do processo mexicano destacado por Michener foi a atuação do Grupo 

Oaxaca, composto por experts acadêmicos e editores dos três maiores jornais mexicanos 

(Reforma, El Universal e La Jornada). Segundo o autor, o grupo foi capaz de pautar a 

importância democrática da Lei de Acesso à Informação na agenda pública, e assegurou o 

comprometimento tanto da Presidência quanto da oposição em relação causa, ao promover 

um clima competição pelo crédito da aprovação do diploma.  Nesse diapasão, Andrew 49

Puddephatt ainda destaca que o grupo formulou seu próprio projeto de lei, conseguindo 

discutir o assunto nos mais altos níveis da política mexicana.  O resultado foi a promulgação 50

de uma das LAIs mais avançadas do mundo.

 Enfim, o papel dos meios de comunicação também é destacado por Puddephatt, que 

pondera que muitos veículos de comunicação podem deixar de cobrir a pauta do acesso 

público à informação  por temerem que qualquer tipo de iniciativa regulatória acarrete ou o 

retraimento da liberdade de imprensa, ou o aumento da competição para com suas redes 

privilegiadas de informação, dada a possibilidade de expansão do exercício do direito de 

acesso à informação. Nesse sentido, o autor destaca:  

Where the media organizations feel they have some kind of monopoly over 
the ow of information between people and government, which is most 
common in the broadcast sector, they are likely to resist ATI measures. It 
may be sensible, therefore, to concentrate on build- ing support among the 
print media.  51

 Ibidem.49

 PUDDEPHATT, Andrew. PUDDEPHATT, Andrew. Exploring the Role of Civil Society in Formulation and 50

Adoption of Access to Information Laws: The Cases of Bulgaria, India, Mexico, South Africa and the United 
Kingdom. Washington DC: World Bank Institute, 2009, p. 41. Sobre a atuação prática do Grupo Oaxaca, vale a 
citação da análise do autor: "Oaxaca Group in Mexico, which prepared its own draft bill and persuaded opposi-
tion parties to present the bill in Congress. Such high-level lobbying can be very effective, but it is difficult to 
sustain a broad coalition in such circumstances, when tactical judgments have to be made swiftly and without 
elaborate consultation. It is for this reason that while the Grupo Oaxaca encompassed a range of interests, the 
small secretariat at its head was able to move with more agility when circumstances dictated." 

 PUDDEPHATT, Andrew. Op. Cit., p. 40.51
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1.2.1.4. Pressão da sociedade civil e busca por ganho de credibilidade perante os eleitores 

 Ackerman e Sandoval-Ballesteros entendem que as Leis de Acesso à Informação são 

“political creatures”, cujo desenvolvimento depende da mobilização da sociedade civil, já 

que, por mais que existam políticos bem intencionados, não costuma ser de interesse do 

governo como um todo expor-se a críticas. Nessa esteira, ressaltam que jamais poderia ser 

aplicado, à questão da aprovação de Leis de Acesso, o entendimento de alguns cientistas 

políticos segundo o qual transições democráticas são impulsionadas por fragmentações na 

elite política (processo de cima para baixo). Para eles, o principal motor do processo de 

aprovação de uma LAI, é a reivindicação social, conforme comprovam casos da Europa 

Central, do Leste Europeu e da América Latina. 

 Nessa esteira, Alexandru Grigorescu destaca, sobre o processo de aprovação de 

medidas de transparência — entre as quais destaca as Leis de Acesso —, a intenção do 

governo de sinalizar à sociedade e a atores externos que a informação oferecida pelo Estado 

tem credibilidade: “These signals are more convincing if they involve the adoption of 

institutions and not simply the ad-hoc offering of information”. As premissas das quais parte 

Grigorescu, e que são confirmadas pelos diferentes testes com variáveis agregadas que o autor 

realiza, podem ser resumidas da seguinte forma: (a) países com maiores fluxos de 

informações de OIs para a sociedade civil têm mais chances de adotarem leis de 

transparência; e (b) quanto maior o incremento desses fluxos, maiores são as chances de o 

país adotar tais leis. Em resumo, medidas de transparência têm mais chances de serem 

aprovadas quanto maior for o acesso doméstico a fontes de informação alternativas — fontes 

estas consubstanciadas nas Organizações Internacionais.52

 Não se trata, vale dizer, de um entendimento construtivista segundo o qual as 

Organizações Internacionais seriam capazes de exportar normas para diferentes países, 

influenciando as realidades jurídicas nacionais de forma direta. Na análise de Grigorescu, 

esse tipo de lógica só se verifica em áreas específicas, como transparência de orçamento 

ligado à Defesa, transparência ambiental, ou transparência fiscal. O argumento do autor, 

 GRIGORESCU, Alexandru. International Organizations and Government Transparency: Linking the Interna52 -
tional and Domestic Realms. International Studies Quarterly. Oxford, Reino Unido, v. 47, p. 643-667, 2003, p. 
652. 
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portanto, consiste em entender a influência indireta que exercem as OIs na medida em que, ao 

realizarem atividades cada vez mais complexas, se tornam, cada vez mais, geradoras e 

provedoras de informação para as sociedades domésticas, além de sofrerem maior pressão 

para, garantindo maior transparência, ficarem sujeitas à accountability democrática.  Nesse 53

sentido, não parece ser coincidência o fato de que Bruxelas, onde se localizam importantes 

sedes de Organizações Internacionais, como a da União Europeia e a da OTAN, abriga um 

dos maiores números de profissionais da imprensa no mundo todo.  Em outras palavras, para 54

Grigorescu, a possibilidade de ser confrontado por informações diferentes, geradas ou 

providas por Organizações Internacionais, faz com que os governantes se sintam submetidos 

ao que ele chama de “two-level information game”. Destarte, a partir do momento em que se 

dão conta de que não têm o monopólio da informação, a classe política se sente obrigada a 

ceder às demandas sociais por maior transparência.

 Nesse diapasão, o caso da África do Sul é bastante significativo, uma vez que só 

depois de alguns relatórios do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a venda de 

armas de indústrias nacionais a países sob embargo da ONU é que o governo começou a 

sinalizar preocupação em incrementar a credibilidade das informações que eram 

disponibilizadas. Nesse processo, foi em 2000, logo depois de mais um relatório do CSNU, 

que o país aprovou sua Lei de Liberdade de Informação.

 Outro aspecto importante do caso sul-africano foi destacado por Berliner. Para o autor, 

a aprovação de Leis de Acesso permite que se garanta maior segurança jurídica à sociedade, já 

que se institucionaliza a transparência em normas não facilmente revogáveis e que irão 

vincular governos futuros também. Assim, ele destaca o referido país para ilustrar os custos de 

se tentar enfraquecer um sistema de transparência já estabelecido: em 2008 , um projeto de lei 

sul-africano que restringia o acesso a informação foi duramente criticado internacional e 

nacionalmente, ao argumento de que os direitos já conquistados pela lei nacional de liberdade 

de informação não poderiam retroceder.  55

 GRIGORESCU, Alexandru. Op. cit., p. 649.53

 DAVIS, J. Access to and Transmission of Information: Positions of the Media In Openness and Transparency 54

in the European Union, ed. V. Deckmyn e I. Thomson, p. 121–126. Maastricht: European Institute of Public 
Administration, 1998, apud GRIGORESCU, Alexandru. Op. cit.

 BERLINER, Daniel. Op. Cit., p. 483.55
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 Vale ressaltar, contudo, as ponderações feitas por Avle e Adumbi  e por Andrew 56

Puddephatt , este do Banco Mundial. Para os primeiros, a análise dos casos de Ghana e 57

Nigéria aponta para a necessidade de se ter em conta que governos podem aprovar Leis de 

Acesso à Informação sob a aparência de estarem cedendo às pressões populares, mas com o 

objetivo de se protegerem legalmente atrás das exceções previstas pelo diploma: 

The Nigerian government, for its part, heeded calls from civil society groups 
to enact an FOI law, but it has done so in ways that, in our view, protect 
itself (specially government officials) while appearing to acquiesce to 
requests for FOI. Just as in cases around the world, the state can (and does) 
evoke national security should it seek to keep certain activities private.  58

  

 Já Andrew Puddephatt chama à atenção para o fato de que o sucesso da atuação da 

sociedade civil em prol da aprovação de Leis de Acesso depende da existência de um contexto 

político favorável, isto é, da adesão do restante da sociedade ou de a classe política não serem 

totalmente refratária à causa. Para conseguir essa adesão, destarte, os grupos organizados 

devem atentar, segundo o autor, para a narrativa que irão utilizar em sua campanha pública. 

Assim, há que se considerar que algumas sociedades podem ser mais sensíveis, por exemplo, 

a argumentos relativos ao combate à corrupção, enquanto outras, a questões de eficiência 

administrativa. O autor ainda destaca a importância das organizações civis no monitoramento 

da implementação da lei e na identificação de eventuais problemas, os quais poderão pautar 

futuras reformas, e sublinha que, em diversos países, como México e Chile, esses grupos têm , 

juntamente com a academia, sido responsáveis pelo fornecimento de experts a instituições 

governamentais.  Enfim, como sugestão para futuros estudos, o documento do Banco 59

Mundial ainda levanta a questão do impacto do setor privado no processo de aprovação de 

Leis de Acesso à Informação. 

 AVLE, Seyram; ADUNBI, Omolade. Whose Freedom? Whose Information?: Discourses on Freedom of In56 -
formation Policies. Journal of Information Policy. Pennsylvania, n. 5, p. 179-203, 2015.

 PUDDEPHATT, Andrew. Op. Cit.57

 AVLE, Seyram; ADUNBI, Omolade. Op. Cit., p. 199 e 200.58

 PUDDEPHATT, Andrew. Op. Cit., p. 39 a 42.59
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1.2.1.5. Influência internacional  

 Outro ponto de discordância entre Michener e Berliner se dá em relação à variável da 

influência internacional. Enquanto para Berliner a difusão regional das Leis de Acesso 

incentiva o país a aprovar a sua,  considera que as grandes determinantes nesse tipo de 

reforma legislativa são as variáveis domésticas.  Neste ponto, importa ressaltar que Berliner 60

entende que a variável da imprensa não podia, pelo menos à época do artigo (2014), ser 

considerada como fator-chave na aprovação de LAIs, dada a ausência de uma amostra maior 

de casos em que a imprensa teve um papel decisivo nesse processo.61

 Para Ackerman e Sandoval-Ballesteros, por sua vez, atores internacionais, como 

organizações não lucrativas e fundações, têm exercido um papel muito significativo no 

estabelecimento desse tipo de pauta nos Legislativos nacionais, apoiando tecnicamente e 

financiando grupos da sociedade civil que lutam pela aprovação dessas leis: 

This has been particularly clear in the case of Central and Eastern Europe, 
where the Open Society Institute sponsored by George Soros has had an 
important impact in the promulgation of FOI laws throughout the region. 
The Open Society Institute has recently begun to work more in Latin 
America as well, funding civil society initiatives in Mexico and Peru.  62

 Outra atuação no campo das relações internacionais destacada por Ackerman e 

Sandoval-Ballesteros é a pressão exercida pelas diplomacias nacionais sobre outros países. 

Mais uma vez, os exemplos trazidos são de países da Europa Central e do Leste Europeu, em 

relação aos quais uma maior transparência governamental foi imposta como condição para 

entrada na União Europeia. Outro exemplo levantado é o caso mexicano, no qual “the 

passage of the Mexican law itself can also be attributed in part to it being viewed favorable 

by its northern neighbor” . Os referidos autores ainda pontuam a atuação de organizações 63

 MICHENER, Gregory. The Surrender of Secrecy…, cap. 1.60

 BERLINER, Daniel. Op. Cit., p. 489.61

 ACKERMAN, John M.; SANDOVAL-BALLESTEROS, Irma E.. Op. Cit., p. 121.62

 Idem, p. 122.63
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internacionais em países em desenvolvimento, como faz o Banco Mundial, pautado pela 

agenda mais ampla de controle da corrupção e estímulo aos investimentos. Nesses casos, 

porém, o foco se dá mais sobre o acesso às informações pelo setor privado, e não pelo cidadão 

comum. Mesmo assim, a contribuição para a aprovação de Leis de Acesso se faz significativa.  

 Ainda sobre o papel das organizações internacionais, Andrew Puddephatt destaca 

outro aspecto relevante, observando que o México só começou a discutir com maior afinco a 

aprovação de uma LAI a partir da década de 1990, quando o país tornou-se membro de 

arranjos internacionais como a OMC, a OCDE e o NAFTA. Conforme explica o autor, esse 

movimento de internacionalização obrigou o país a se comprometer a aprovar medidas 

anticorrupção em instituições públicas, abrindo espaço para que a sociedade civil 

reivindicasse a ampliação do debate sobre o direito de acesso à informação.

 Por fim, cumpre ressaltar que a Organização dos Estados Americanos, pela Resolução 

2514 (XXXIX – O/09) de sua Assembleia Geral, encomendou ao Departamento de Direito 

Internacional (DDI) que redigisse, com a colaboração da Relatoria Especial, do Comitê 

Jurídico Interamericano, do Departamento de Modernização do Estado e Governabilidade, e 

também com a cooperação dos Estados Membros e da sociedade civil, uma Lei Modelo sobre 

Acesso à Informação Pública e um Guia para sua implementação, em conformidade com os 

padrões internacionais alcançados na matéria. Em 2010, a Resolução 2607 (XL – O/10) 

aprovou os textos feitos pelo grupo de especialistas constituído:   

O DDI, por meio da execução de um projeto específico, apoia os Estados 
membros em seus esforços no sentido de tomar medidas legislativas que 
garantam o acesso à informação pública e promove os contatos e o 
intercâmbio de melhores práticas entre as autoridades nacionais 
encarregadas dessa implementação com base na Lei Modelo Interamericana 
(...). Além disso, em maio de 2013 o DDI apresentou uma proposta de 
Programa Interamericano sobre Acesso à Informação Pública que está 
atualmente sob consideração dos órgãos políticos da Organização. O DDI é 
Observador Permanente da Rede de Transparência e Acesso a Informações 
(RTA) e, como tal, participa ativamente de suas atividades.   64

 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Departamento de Direito Internacional. Informativo 64

impresso. 3ª ed., p. 2.
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 Atualmente, no ranking Global Right to Information Rating , a Lei Modelo 65

Interamericana está em primeiro lugar, na comparação com as leis modelos de outros 

sistemas regionais, servindo de parâmetro para a provação de leis nacionais no continente 

americano. 

1.2.1.6. Quadro-síntese 

AUTORES (ANO DE 
PUBLICAÇÃO, PAÍS 
DA INSTITUIÇÃO À 
QUAL SE VINCULAM)

PAÍSES ESTUDADOS MÉTODO UTILIZADO FATORES-CHAVE NO 
PROCESSO DE APRO-
VAÇÃO DE LEI DE 
ACESSO À INFORMA-
ÇÃO

AKERMAN, John; 

SANDOVAL-BAL-
LESTEROS, Irma E. 
Sandoval 

(2006, México)

4 Grupos históricos Análise de casos con-
cretos.

* Conflito entre os di-
ferentes poderes (ex.: 
EUA, com Guerra do 
Vietnã e Watergate) / 
Disputas partidárias 
(proposta democrata, 
mas aprovada por pres-
são de republicano) 

* Sociedade civil 

* Atores internacio-
nais, como ONGs e 
fundações, pressão 
diplomática e Banco 
Mundial (para se ter 
bom ambiente de 
negócios, com menos 
corrupção), depois 
das crises das dívidas 
dos anos 90  

* Onda global, no caso 
de países de tradição 
democrática

 A descrição dos fatores levados em conta na avaliação pode ser encontrada em: http://www.rtirating.org/vi65 -
ew_org?country_name=OAS%20model%20Law.  Acesso em 10 dez. 2016.
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ANGÉLICO, Fabia-
no

(2012, Brasil)

Brasil / Índia / México A dissertação concen-
tra-se sobre as questões 
da implementação e 
dos impactos das LAIs. 
No entanto, sobre a lei 
brasileira especifica-
mente, analisa os ato-
res que impulsionaram 
seu processo de apro-
vação.

* Sociedade civil 

* Conselho da Transpa-
rência Pública e 
Combate à Corrup-
ção (na CGU) 

* Influência internacio-
nal (Open Government 
Partnership e julgamen-
to da CrIDH no caso da 
Guerrilha do Araguaia)

AVLE, Seyram;

ADUNBI, Omolade

(2015, Estados Uni-
dos)

Gana / Nigéria Análise de casos con-
cretos, tanto sobre as 
pressões para a aprova-
ção da LAI, quanto 
sobre como se dá a 
implementação da lei. 

* Establishment políti-
co, que se vale da 
LAI para se proteger 
nas exceções, além 
de ser quem determi-
na o que constitui 
“informação".  

* Redes transnacionais 

* ONGs

BERLINER, Daniel 

(2014, Estados Uni-
dos)

Diversos Análise de casos con-
cretos. Desenvolvi-
mento de modelagem a 
respeito da probabili-
dade de aprovação de 
Leis de Acesso, testan-
do-se diferentes variá-
veis, como nível de 
desenvolvimento, de 
comércio, de corrupção 
e de liberdade da mí-
dia. 

* Competição / incer-
teza política (mais 
que transição política 
recente), que consiste 
em oposição forte e 
alternância de poder. 

* Sociedade civil naci-
onal e transnacional 

* Contexto internacio-
nal / OIs / ONGs 
(mas admite que aqui 
faltam evidências)

AUTORES (ANO DE 
PUBLICAÇÃO, PAÍS 
DA INSTITUIÇÃO À 
QUAL SE VINCULAM)

PAÍSES ESTUDADOS MÉTODO UTILIZADO FATORES-CHAVE NO 
PROCESSO DE APRO-
VAÇÃO DE LEI DE 
ACESSO À INFORMA-
ÇÃO
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GRIGORESCU, 
Alexandru

 (2003, Estados Uni-
dos)

49 Democracias em 
processo de consolida-
ção, durante os anos de 
1995 a 2001.

Análise de casos con-
cretos e desenvolvi-
mento de índice de 
avaliação.

* Organizações Inter-
nacionais transparentes, 
de forma que as infos 
dadas pelos Estados 
nacionais possam ser 
contestadas, num sis-
tema de “two-level in-
formation game”.

MICHENER, 

(2011, Estados Uni-
dos)

Argentina e México / 
Brasil / Chile / Gua-
temala / Uruguai

Comparativo, com nú-
mero médio de casos, 
para entender a anato-
mia do processo causal 
em um quadro teórico 
compreensivo, e não 
somente comparativo 
(Ciência Política). Ava-
lia a força da lei, e não 
somente seu processo 
de aprovação. Analisou 
(inclusive em 
arquivos), em número 
e conteúdo, publica-
ções da mídia relativas 
a mais de uma década, 
documentos legislati-
vos e estudos indepen-
dentes, além de ter fei-
to mais de 80 entrevis-
tas.

* Apoio da mídia, que 
depende do nível de 
concentração e das 
relações de poder que 
cada veículo mantém 
(conceito analítico 
dos 4 Rs - repression, 
relationships, regula-
tion, resources). 

* Estrutura e contin-
gências políticas da 
Presidência / Contro-
le presidencial sobre 
a agenda do Legisla-
tivo. 

* Sociedade civil orga-
nizada (Oaxaca Group, 
no caso mexicano) in-
centivando a disputa 
entre governo e oposi-
ção pelo crédito em 
relação à aprovação da 
lei.

AUTORES (ANO DE 
PUBLICAÇÃO, PAÍS 
DA INSTITUIÇÃO À 
QUAL SE VINCULAM)

PAÍSES ESTUDADOS MÉTODO UTILIZADO FATORES-CHAVE NO 
PROCESSO DE APRO-
VAÇÃO DE LEI DE 
ACESSO À INFORMA-
ÇÃO
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 Diante de todo o exposto, fica evidente que o momento de aprovação de Leis de 

Acesso à Informação não está diretamente ligado a um regime político específico, nem ao 

nível de desenvolvimento de um país, dependendo muito mais de articulações políticas 

contingenciais.   Como asseveram Ackerman e Sandoval-Ballesteros, não há um único 66

contexto capaz de produzir Leis de Acesso: “given the correct political context, FOI laws can 

be passed in almost any country at any time”.   67

MICHENER, 

(2015, Brasil)

Brasil, em seu excep-
cionalismo, além de 
observações sobre ou-
tros latino-americanos.

Construção teórica 
pelo método indutivo, 
com base em experiên-
cias emblemáticas, es-
pecialmente a brasilei-
ra. Preocupa-se com a 
força da lei e com as 
“invisible politics” que 
dão ensejo às reformas 
legislativas.

* Estrutura e contin-
gências políticas da 
Presidência / Contro-
le presidencial sobre 
a agenda do Legisla-
tivo  

* Justificativa da narra-
tiva dos defensores 
da LAI baseada na 
decisão da CrIDH no 
caso da Guerrilha do 
Araguaia e na lide-
rança da PR Dilma 
na Open Government 
Partnership, encabe-
çada pelo PR Obama. 

ORGANIZAÇÃO 
DOS ESTADOS 
AMERICANOS

Continente americano Formulação de Lei 
Modelo.

Mudança cultural (pro-
põe mudanças no currí-
culo escolar)

PUDDEPHATT, An-
drew

(2009, World Bank)

Bulgária / Índia / Mé-
xico / África do Sul / 
Reino Unido

Análise de casos con-
cretos.

* Sociedade civil 

* Apoio da mídia 

* Participação em Or-
ganizações Internacio-
nais

AUTORES (ANO DE 
PUBLICAÇÃO, PAÍS 
DA INSTITUIÇÃO À 
QUAL SE VINCULAM)

PAÍSES ESTUDADOS MÉTODO UTILIZADO FATORES-CHAVE NO 
PROCESSO DE APRO-
VAÇÃO DE LEI DE 
ACESSO À INFORMA-
ÇÃO

 Nesse sentido, cf. BERLINER, Daniel. Op. Cit.66

 ACKERMAN, John; SANDOVAL-BALLESTEROS, Irma E. Op. Cit., p. 123.67
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 Além disso, ainda que traumas ditatoriais recentes possam servir de alavanca para a 

promulgação de leis mais progressistas, outros fatores domésticos — como concentração da 

mídia, competição política e arranjo partidário da Presidência — se mostram muito mais 

determinantes em relação não só à aprovação, mas à qualidade dos diplomas legais 

relacionados à transparência governamental. 

1.2.2. Implementação de leis de acesso a informação 

 Além dos atores e objetivos envolvidos na aprovação de leis de acesso a informação, 

outra questão que tem sido analisada pela literatura sobre transparência diz respeito aos 

processos de implementação desse tipo de legislação. Michener e Worthy, por exemplo, 

buscaram entender o contexto e os impactos dessa implementação e, para tanto, 

sistematizaram teoricamente, por meio de quatro estudos de caso, como e por que diferentes 

atores acionam os mecanismos legais de acesso a informação. A tipologia utilizada para 

classificar o uso de políticas de transparência partiu dos eixos “político” / “não político” e 

“público” / “privado”, com vistas a superar a omissão habitual da literatura e da percepção 

comum quanto aos usos “não ativistas” — como, por exemplo, o de setores empresariais 

específicos com fins privados. Um das conclusões é a seguinte:  

Depending upon who is asking what, and perhaps how, FOI may 
professionalise operations but it may also chill. The issue is not simply about 
concrete impact but also perceptions: what actors ‘believe’ the intent or 
effect of a FOI request to be may prove more important in shaping cultures 
than what it is (Kimball, 2012).68

 Em relação à implementação da Lei de Acesso à Informação brasileira, 

especificamente, Mendes avaliou o impacto da lei nas agências reguladoras federais nacionais 

e, em particular, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

também com enfoque na questão da transparência passiva (pedidos de acesso). Para tanto, 

 MICHENER, Gregory; WORTHY, Ben. From Fishing to Experimentation: Transparency as Information-68

Gathering. A Typology and Framework for Analysis. [S. l.], 2013. Disponível em: http://ssrn.com/
abstract=2366707. Acesso em 12 dez. 2017, p. 19 e 20.

http://ssrn.com/abstract=2366707
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valeu-se do repositório de decisões e dos dados quantitativos sobre os pedidos realizados, 

disponibilizados pelo próprio e-SIC; do estudo de casos sob a perspectiva de observador 

participante (servidor da ANP) e de entrevistas com servidores das agências federais. A parte 

quantitativa do trabalho, em especial, consubstanciou-se na análise dos desafios enfrentados 

pelos servidores da ANP que lidam com os pedidos de acesso, no que toca à estrutura 

organizacional, às ferramentas de tecnologia da informação e de comunicação, aos 

procedimentos de classificação e à questão da aversão à culpa (ou blame-avoidance), bem 

como à internalização de práticas em prol do aprimoramento da profissionalização burocrática 

e do desenvolvimento da  transparência ativa.  69

 Também no Brasil, Velasco realizou pesquisa de campo tanto na esfera municipal 

quanto na esfera federal, para avaliar a implementação do sistema de transparência passiva, 

sobretudo no que concerne à obrigação imposta pela LAI de auto-identificação do requerente 

de acesso. A avaliação das baterias de pedidos, realizadas perante diversas prefeituras e 

agências federais, foi quantitativa e sugeriu que os servidores e funcionários responsáveis 

pelas respostas aos pedidos de acesso pesquisam a identidade dos requerentes na Internet. Os 

números indicaram que, especialmente no nível municipal, indivíduos afiliados a 

proeminentes instituições de pesquisa têm mais chances de receberem respostas favoráveis do 

que cidadãos “ordinários” (sem expressão na academia).  70

 Mais recentemente, em 2017, o Programa de Transparência Pública da FGV (Escolas 

de Administração Pública e de Direito) publicou working paper em que se avaliou a 

implementação da LAI nos seus 5 anos de vigência. Para medir o impacto da lei sobre a 

“'cortina de papel' que separa os cidadãos do Estado”, o estudo compilou (i) dados 

disponibilizados pelos governos (por intermédio de entrevistas, pedidos de acesso ou 

relatórios estatísticos disponíveis na Internet) e (ii) todas as avaliações conhecidas sobre 

transparência passiva realizadas por pesquisadores e ativistas no Brasil. A partir dessa 

expressiva base de dados, o trabalho analisou a conformidade dos governos municipais, 

estaduais e federais (no âmbito do Executivo, dos Tribunais e do Ministério Público) em 

 MENDES, Rodrigo Braga. Impacto da Lei de Acesso à Informação: os casos da Agência Nacional do Petró69 -
leo, Gás Natural e Biocombustíveis e das Agências Reguladoras Federais. 2014. 78f. Dissertação (Mestrado em 
Administração Pública) - Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2014.

 VELASCO, Rafael Antonio Braem. “Who Wants to Know?” A field experiment to assess discrimination in 70

freedom of information regimes. 2016. 50f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getulio Var-
gas, Rio de Janeiro, 2016.
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relação à Lei 12.526 / 2011, a partir de três métricas: taxas de resposta, taxas de precisão e 

tempo para resposta. Também se buscou entender a relação entre a responsividade do 

governo, as plataformas de solicitação de informação e os níveis de desenvolvimento humano 

de determinada região. O working paper concluiu, em relação ao Poder Executivo Federal — 

seara que nos interessa neste trabalho —, que se trata do poder que tem, em muitos aspectos, 

influenciado e capacitado outros governos: “o governo federal está atuando em um nível mais 

alto que todas as demais instituições no Brasil. Há uma razão clara para isso: intensa 

supervisão da Controladoria-Geral da União (CGU)” . 71

 Como se vê, portanto, a academia já fez importantes avanços no que se refere à 

avaliação da implementação da LAI. Ainda assim, conforme ressaltado pelo próprio working 

paper do Programa de Transparência Pública, “uma análise qualitativa mais aprofundada se 

faz necessária para esclarecer a questão da qualidade das respostas”.  É justamente essa 72

lacuna, portanto, que o presente trabalho busca começar a preencher, a partir dos conceitos do 

Direito Processual e do Direito Administrativo, que regem a implementação da política de 

transparência imposta pela Lei 12.527 / 2011.  

  

  

 MICHENER, Gregory; CONTRERAS, Evelyn; NISKIER, Irene. Da Opacidade à Transparência? Avalian71 -
do os 5 Anos da Lei de Acesso à Informação Brasileira. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: http://transparenci-
a.ebape.fgv.br/working-paper-opacidade-transparencia-avaliando-5-anos-lei-de-acesso-informacao-brasileira. 
Acesso em: 25 maio 2017, p. 17.

 Ibidem.72

http://transparencia.ebape.fgv.br/working-paper-opacidade-transparencia-avaliando-5-anos-lei-de-acesso-informacao-brasileira
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2. O CONTEXTO DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SETOR NUCLEAR 

BRASILEIRO 

2.1. Por que o setor nuclear é um bom parâmetro para a viabilidade de mecanismos de 

transparência 

 A ideia de se avaliarem os obstáculos à implementação da Lei de Acesso à Informação 

(Lei 12.527 / 2011), em vigor desde maio de 2012, surgiu a partir da execução de um projeto 

de pesquisa sobre a política nuclear brasileira, no Centro de Relações Internacionais da FGV. 

Para essa investigação, que começou em 2016, os pedidos de acesso interpostos por meio do 

sistema eletrônico da União de informação ao cidadão (e-SIC) foram instrumentos cotidianos 

de contato com as fontes primárias dos dados do Programa Nuclear Brasileiro (PNB). Nesse 

contexto, depois de quase uma centena de pedidos realizados, algumas situações 

emblemáticas foram percebidas e deram ensejo a diferentes reflexões a respeito dos 

obstáculos que despontam quando a LAI é acionada em face do setor nuclear brasileiro. 

 O aprofundamento do estudo a respeito da transparência em setores nucleares, no 

entanto, permite que se conclua ser possível aplicar as anotações inicialmente feitas 

especificamente ao setor nuclear, à máquina pública brasileira como um todo. Isso porque, 

conforme atesta o próximo tópico, a tecnologia de fissão nuclear, com toda a sua 

excepcionalidade e ambivalência, impõe que o difícil equilíbrio entre transparência, proteção 

de conhecimento estratégico e cultura de sigilo seja analisado em uma instância extrema.  No 73

caso brasileiro, ainda, esses fatores tornam-se mais complexos por conta de desafios 

específicos, como as denúncias de corrupção feitas no âmbito da Operação Lava Jato, e a 

estrutura institucional do PNB.

 Isto é, a sensibilidade do setor nuclear brasileiro permite que as reflexões a respeito do 

acesso às informações a ele pertinentes sejam estendidas a outro setores da Administração 

Pública nacional. Ora, se práticas de transparência são passíveis de serem recomendadas a um 

setor tão estratégico e peculiar como é o nuclear, por que não se poderia prescrevê-las a outros 

 Sobre o conceito de ambivalência, cf. ABRAHAM, Itty. Op. Cit.73
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setores, muito menos sensíveis? O setor que lida com algumas das informações mais sensíveis 

do Estado brasileiro, portanto, foi usado como ambiente propício para ilustrar os obstáculos 

mais complexos à implementação das diretrizes de governo aberto estabelecidas pela LAI. 

Antes de se passar ao exame dos exemplos, porém, os próximos tópicos deste capítulo 

destinam-se a uma melhor compreensão sobre esse grau de sensibilidade das informações do 

PNB e sobre o marco jurídico brasileiro do acesso a informação no âmbito do Poder 

Executivo Federal.  

2.1.1. Transparência em programas nucleares 

 O termo “transparência" não tem conceituação fechada, mas sempre aponta para as 

noções de abertura e de accountability. No contexto nuclear, especificamente, Zarimpas 

entende que a qualidade de transparente conecta-se às noções de construção de confiança e de 

cooperação, na medida em que o garante previsibilidade em relação às intenções e às 

capacidades de cada Estado. Assim, segundo o autor, a transparência inclui não apenas a 

abertura de informações antes guardadas em segredo, mas também a acessibilidade e a 

credibilidade daquelas, além da ideia de verificação (aferição do grau de compliance em 

relação às normas legais, regulatórias e/ou contratuais).  74

 Bachner, por seu turno, trata dos efeitos de se envolver a sociedade civil nas 

discussões e tomadas de decisão sobre o planejamento e a implementação de instalações 

nucleares. Conclui, a partir dos casos da França, dos Emirados Árabes e do Japão, (i) que 

transparência e aceitação social de iniciativas desse tipo são fatores diretamente 

proporcionais, e (ii) que aspectos culturais gerais precisam ser levados em consideração 

quando se busca a adesão social em relação aos programas nucleares. Na França, por 

exemplo, segundo a autora, o apoio social ao desenvolvimento dessa tecnologia é resultado do 

 Nicholas Zarimpas está se referindo a programas nucleares de finalidades bélicas, mas a análise pode ser 74

aplicada também a programas nucleares de fins pacíficos, uma vez que a tecnologia permanece dual (ZARIM-
PAS, Nicholas. Transparency in Nuclear Warheads and Materials: the Political and Technical Dimensions. 
Estocolmo: Oxford University Press, 2003).



!52

orgulho histórico dos franceses por grandes projetos de inovação em ciência e engenharia e da 

confiança da população nos tecnocratas.75

Arbman, por sua vez, parte de um viés mais internacionalista e destaca que a 

implementação de sistemas nucleares mais transparentes, além de medida de construção de 

confiança entre todos os países, é requisito essencial para o desenvolvimento dos processos de 

verificação e de desarmamento entre os possuidores de armas nucleares.  Nesse mesmo 76

sentido, já em 2000, o Documento Final de uma Conferência de Revisão do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear referiu-se à questão da transparência: "[i]ncreased transparency by the 

nuclear-weapon States with regard to the nuclear weapon capabilities and the implementation 

of agreements pursuant to Article VI as a voluntary confidence-building measure to support 

further progress on nuclear disarmament” . 77

 Em sentido semelhante, o Plano de Ação sobre Desarmamento Nuclear, acordado na 

Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 2010, por exemplo, 

sublinhou a necessidade de transparência na construção da paz e da segurança globais: 

“nuclear disarmament and achieving the peace and security of a world without nuclear 

weapons will require openness and cooperation, and enhanced confidence through increased 

transparency and effective verification”.  78

 Nesse processo de implementação global da cultura de transparência, porém, muitos 

países não possuidores de armas nucleares assumem, no cenário internacional, postura 

meramente passiva. Para Arbman, isso é passível de ser entendido por meio de três hipóteses: 

(i) trata-se de herança da Guerra Fria, na qual os não possuidores tinham pouca voz; (ii) trata-

se de cautela, já que o tema envolve a segurança nacional, e a difusão de informações pode 

desencadear a proliferação de armas nucleares pelo mundo; e (iii) trata-se de mera falta de 

 BACHNER, Katherine M. Transparency in Civilian Nuclear Endeavors. In: INSTITUTE OF NUCLEAR 75

MATERIALS MANAGEMENT ANNUAL MEETING, 57th, jul. 2016, Atlanta, Estados Unidos. Proceedings. 
Atlanta: Curran Associates, Inc, 2016.

 ARBMAN, Gunnar. Transparency from the Perspective of Non-Nuclear Weapon States, in ZARIMPAS, Ni76 -
cholas. ZARIMPAS, Nicholas. Transparency in Nuclear Warheads and Materials: the Political and Technical 
Dimensions. Estocolmo: Oxford University Press, 2003.

 Final Document, p. 31, apud ARBMAN, Gunnar. Op. Cit., p. 114.77

 UNITED NATIONS. Non-Proliferation Treaty Review Conference, 2010. Final Document. Vol. 1. Action 78

Plan on Nuclear Disarmament. New York: 2010. Disponível em: <www.un.org/en/conf/npt/2010>. Acesso em: 
08 de janeiro de 2017.

http://www.un.org/en/conf/npt/2010
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interesse pelo controle de armas existentes e pelo processo de desarmamento. Para o autor, 

soma-se a essas possibilidades o fato de que o “security gap” que decorre de não se terem 

armas nucleares em um mundo com países armados é um problema que, de tão complexo, é 

muitas vezes ignorado por quem pensa a defesa nacional.  79

 Ainda assim, Arbman revela seu otimismo em relação à possibilidade de criação de 

um regime internacional de verificação que garanta transparência e, consequentemente, 

construção de confiança, sem, todavia, violar as determinações de não proliferação do artigo I 

do TNP:

As shown in other chapters of this volume, technical procedures for the 
authentication of nuclear warheads, without revealing their exact nature, are 
being actively investigated today. This could inter  alia  pave the way for a 
future regime for international verification of the dismantlement process 
without violating Article I of the NPT.  80

Também otimista, o International Panel for Fissile Materials, em seu relatório Global 

Fissile Material Report 2013,  aponta que as declarações de estoques de plutônio para uso 

civil,  feitas  pelas  potências  possuidoras  de  armas  nucleares  desde  1997,  têm  sido 

acompanhadas  por  declarações  espontâneas  de  países  como  Bélgica,  Alemanha,  Suíça  e 

Japão.81

Sobre  os  países  não  possuidores  de  armas  nucleares,  especificamente,  o  referido 

relatório destaca a obrigação de declaração de materiais físseis para a Agência Internacional 

de Energia Atômica e o fato de que as informações fornecidas serão mantidas confidenciais: 

“These  declarations  are  subject  to  IAEA  verification—including  by  counting  and 

measurements on random samples of  the declared items”. O documento ainda sublinha a 

necessidade de se estabelecerem padrões internacionais para os relatórios nacionais, de modo 

que as informações sejam consistentes e passíveis de serem comparadas ao longo dos anos.

 Por outro lado, a literatura também reconhece as fragilidades do sistema, 

especialmente no que tange ao descontentamento dos países não possuidores. Como elucida  

 ARBMAN, Gunnar. Op. Cit., p. 115 e 116.79

 Idem, p. 116.80

 INTERNATIONAL PANEL ON FISSILE MATERIALS. Global Fissile Material Report 2013. Increasing 81

Transparency of Nuclear Warhead and Fissile Material Stocks as a Step toward Disarmament. [S. l.]: 2013. Dis-
ponível em: http://fissilematerials.org/library/gfmr13.pdf. Acesso em: 30 de dezembro de 2016., p. 31.

http://fissilematerials.org/library/gfmr13.pdf
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Spektor, o Brasil, por exemplo, em que pese signatário do TNP, tem se mostrado cético em 

relação à sua implementação. Segundo autor, uma das causas da ameaça à sustentabilidade do 

TNP é comportamento dos Estados Unidos, que (i) negligenciam o programa nuclear 

israelense, (ii) constituem iniciativas à margem do tratado, como aquela com a Índia, (iii) 

conduzem seu processo de desarmamento de forma lenta e relutante e (iv) usaram o quadro 

normativo para isolar o Irã.82

 No mesmo sentido é o entendimento da Argentina, segundo Diez. Para o autor, uma 

das grandes preocupações da política externa portenha no que tange à ordem nuclear global é 

que se garanta que os direitos e responsabilidades estabelecidos pelo regime internacional de 

não proliferação não sejam deturpados de modo a proibirem alguns, discricionariamente, de 

desenvolverem programas nucleares transparentes e de fins pacíficos. Sobre as tensões 

ocorridas em relação ao programa iraniano, por exemplo, Diez destaca que a Argentina 

apoiou os embargos antes do Acordo Nuclear firmado com o grupo conhecido como P5+1 , 83

considerando que o Irã realmente estava faltando às suas obrigações de transparência, mas, 

nos bastidores, buscou garantir que as negociações não criassem precedentes restritivos aos 

direitos de terceiros de desenvolverem tecnologias nucleares pacíficas:  

“[…] Argentina supported measures taken against Iran and considered the 
country in noncompliance with its transparency commitments. However, (…) 
aimed to prevent the existence of specic violations that could be addressed 
through relevant mechanisms (like the UN Security Council) from being used 
as a rationale for the adoption of broad measures that would make all states 
pay for the sins of a few”.  84

 Outras razões que embasam as críticas brasileiras em relação ao regime do TNP, ainda 

de acordo com Spektor, são a ascensão da Índia e da China no setor nuclear, cuja acomodação 

como potências do sistema pode modificar os termos deste, e as tensões entre países 

 SPEKTOR, Matias. Brazil’s Nuclear Policy. In: DALTON, Toby; KASSENOVA, Togzhan; WILLIAMS, 82

Lauryn (org). Perspectives on the Evolving Nuclear Order. Washington: Carnegie Endowment for International 
Peace, 2016, p. 48-60.

 São os países oficialmente possuidores de armas nucleares mais a Alemanha.83

 DIEZ, Eduardo. National Development and Argentina’s Nuclear Policy, in DALTON, Toby; KASSENOVA, 84

Togzhan; WILLIAMS, Lauryn (Editors). Perspectives on the Evolving Nuclear Order. Washington: Carnegie 
Endowment for International Peace, 2016, p. 28.
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possuidores e não possuidores de armas nucleares. A fim de que se diminuam essas tensões, 

Spektor aponta para a necessidade de que se tenha, no mundo todo, a percepção de que existe 

"justiça nuclear", ou seja, de que todos têm voz na ordem nuclear global. Para tanto, as 

potências nucleares deveriam investir em melhores salvaguardas e maior transparência em 

relação à produção nuclear e às atividades comerciais de suas indústrias nucleares.85

De  fato,  a  disponibilização  ativa  das  informações  a  respeito  da  produção  e  da 

comercialização dos setores nucleares nacionais é fundamental  não só para construção de 

confiança e cooperação entre os setores de Defesa de cada país, mas também para que as 

indústrias  nucleares  nacionais  possam operar  em um ambiente  internacional  de  negócios 

sustentável e responsável. Sobre esta última finalidade, vale destacar as recomendações de 

Diez sobre as divergências de interesses entre argentinos e brasileiros no que diz respeito à 

assinatura  do  Protocolo  Adicional,  que  amplia  os  direitos  de  fiscalização  da  Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA):

Signing the Additional Protocol may now be more appealing given that 
Argentina, in 2016, is more dependent on nuclear markets and exporters 
than Brazil and desires to appear transparent. Indeed, Argentina has become 
an important nuclear exporter of certain materials used for medical and 
research purposes, and in 2015 the country signed agreements with China 
and Russia to build new nuclear reactors.  86

Conforme explica Spektor, porém, as autoridades brasileiras também reconhecem a 

necessidade  de  adoção  de  salvaguardas  internacionais  sobre  o  programa nuclear  do  país, 

desde  que  as  informações  classificadas  permaneçam  protegidas:  "Brazilian  authorities 

normally  say  in  informal  conversation  that  they  will  eventually  put  the  future  nuclear-

propelled submarine under safeguards, but there are no statements as to exactly how this will 

be done”.  87

Todavia,  quando se trata de utilização de combustível  nuclear por forças armadas, 

como é o que pretende o PNB, há que se ter  em conta que é o próprio Tratado de Não 

Proliferação Nuclear que permite que qualquer Estado retire materiais físseis do sistema de 

 SPEKTOR, Matias. Brazil’s Nuclear Policy…, p. 50.85

 DIEZ, Eduardo. Op. Cit., p. 31.86

 SPEKTOR, Matias. Brazil’s Nuclear Policy…, p. 50.87
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salvaguardas se for utilizá-los em atividades militares, ainda que não armadas. Esse tipo de 

uso,  no  entanto,  merece  atenção,  já  que  são  imensas  as  quantidades  de  urânio  altamente 

enriquecido que têm sido reservadas pelos países para combustíveis de reatores navais: "The 

United States alone has set aside for naval fuel a stockpile of 152 tons of weapon-grade 

uranium—enough for more than 6000 nuclear weapons”.88

 

2.1.2. Os desafios específicos do caso brasileiro 

 Não bastassem as dificuldades de implementação de uma cultura de transparência 

verificadas em relação a qualquer programa nuclear, o caso brasileiro ainda guarda seus 

desafios específicos. Suas peculiaridades são analisadas ao longo deste tópico. 

 Conforme relata Spektor, o Programa Nuclear Brasileiro (PNB) começou nos anos 

1950, com apoio do programa norte-americano Atoms for Peace, guardando apenas 

finalidades pacíficas. Em meados dos anos 1960, no entanto, o Regime Militar começou a dar 

sinais de que o PNB poderia ter intenções armamentistas. Estados Unidos, países europeus e, 

mais tarde, Argentina passaram, então, a reivindicar que o Brasil fosse mais transparente 

sobre suas atividades nucleares, as quais à época não se submetiam às salvaguardas 

internacionais. 

 As exigências só foram atendidas, porém, nos anos 1990: “It was only in the 1990s 

that Brazil put its facilities under safeguards and publicized the core components of its 

nuclear program, which now focused on reactor construction, large-scale production of low-

enriched uranium, and plans for the design of a nuclear-propelled submarine”.  Nessa 89

esteira, em 1990, uma CPI descobriu detalhes sobre comércio ilícito de material nuclear, bem 

como contas bancárias secretas no exterior — as chamas Contas Delta —, que serviam para 

financiar o Programa Paralelo, cujos objetivos e atividades não se submetiam ao controle civil 

e, muito menos, ao sistema internacional de salvaguardas. Mesmo com essa virada no que se 

refere à transparência, porém, o PNB ainda vinha sendo conduzido, em considerável medida, 

 INTERNATIONAL PANEL ON FISSILE MATERIALS. Op. Cit., p. 33.88

 SPEKTOR, Matias. Brazil’s Nuclear Policy…, p. 48.89
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fora do alcance do escrutínio público. Ilustração disso são as ilicitudes nos projetos do setor 

que vêm sendo expostas pela Lava Jato, como já dito.90

 Em relação ao aspecto institucional, o caso brasileiro também é peculiar. Apesar de o 

Brasil ser signatário da Convenção sobre Segurança Nuclear, que em seu art. 8 (2) determina 

que "Cada Parte Contratante tomará as medidas apropriadas para assegurar uma efetiva 

separação entre as funções do órgão regulatório e aquelas de qualquer outro órgão ou 

organização relacionado com a promoção ou utilização da energia nuclear" , por aqui quem 91

fomenta o setor é quem o regula — a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).   92

 Nesse diapasão, Anna Paula Saint’Clair analisa a implementação da LAI pela CNEN  

e chega à conclusão de que a promulgação da Lei de Acesso à Informação brasileira e sua 

implementação no órgão modificou a estrutura gerencial e a rotina da Comissão (mudança 

“isomórfica"), mas não alterou a classificação de informações sensíveis. As mudanças, 

portanto, teriam sido de caráter meramente “cerimonial”, “ritual”, dadas as especificidades 

técnicas de um setor tão estratégico: “(…) é muito provável que as regras genéricas do 

ambiente institucional não sejam adequadas para as singularidades das organizações. 

Portanto, a institucionalização dos mitos ocorre de modo cerimonial, apenas aparentemente”. 

 Conforme consta no capítulo introdutório deste trabalho: Soma-se a isto o fato de a Operação Pripyat, 90

desdobramento da fase Radioatividade da Operação Lava Jato, ter dado dramaticidade adicional ao caso 
brasileiro, com denúncias e condenações (por enquanto em primeira instância) de diversas pessoas envolvidas na 
construção da Usina Angra 3, incluindo ex-dirigentes da Eletronuclear e o próprio ex-presidente desta. A Pripyat 
apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa (MARTINS, Marco Antonio. 
MPF denuncia 5 ex-dirigentes da Eletronuclear por lavagem de R$ 2,3 milhões em Angra 3. Portal G1, 23 mar. 
2017. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-denuncia-5-ex-dirigentes-da-eletronuclear-
por-lavagem-de-r-23-milhoes-em-angra-3.ghtml. Acesso em: 21 ago. 2017). O Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos da Marinha (Prosub), atrelado ao setor nuclear por conta da construção, em andamento, de um 
submarino à propulsão nuclear, também foi objeto de delação premiada e está sendo investigado (PRAZERES, 
Leandro. Lava Jato: corrupção em submarinos da Odebrecht faz França abrir investigação. Portal Uol, 20 abr. 
2017. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/04/20/lava-jato-corrupcao-em-
submarinos-da-odebrecht-faz-franca-abrir-investigacao.htm. Acesso em: 03 jun. 2017; e PENNAFORT, Roberta. 
Submarino alvo da Lava Jato atrasa. O Estado de São Paulo, 08 abr. 2017. Disponível em: http://
politica.estadao.com.br/noticias/geral,submarino-alvo-da-lava-jato-atrasa,70001731471. Acesso em: 03 jun. 
2017)

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2648.htm. Acesso em 02 jun 2017. 91

 Estruturada conforme a Lei 4118 / 1962, a CNEN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, 92

Tecnologia, Inovação e Comunicações e tem como competências, de acordo com as Leis n. 6.189 / 1974 e 
7.781 / 1989: colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear; executar as ações de pesquisa, 
desenvolvimento e promoção da utilização da energia nuclear para fins pacíficos; formar recursos humanos para 
o setor nuclear; efetuar o gerenciamento dos rejeitos radioativos; realizar ações de radioproteção; produzir radio-
fármacos; disponibilizar produtos e serviços; e regulamentar, licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar todas as 
atividades nucleares. Para mais informações (BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comuni-
cações. Comissão Nacional de Energia Nuclear. Relatório de Gestão do Exercício de 2016. Rio de Janeiro, 
2016. Disponível em: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/acesso_a_informacao/Rel-
gestao-2016.pdf. Acesso em 25 jun. 2018).

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/mpf-denuncia-5-ex-dirigentes-da-eletronuclear-por-lavagem-de-r-23-milhoes-em-angra-3.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/04/20/lava-jato-corrupcao-em-submarinos-da-odebrecht-faz-franca-abrir-investigacao.htm
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,submarino-alvo-da-lava-jato-atrasa,70001731471
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2648.htm
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/acesso_a_informacao/Rel-gestao-2016.pdf
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Saint’ Claire, enfim, acrescenta que, conforme suas entrevistas demonstraram, a 

implementação da política de transparência pela CNEN não foi influenciada pelas 

recomendações sobre o assunto da AIEA, em que pese ser com essas alinhada. A LAI, por sua 

vez, provou mudanças, mas também não foi motor de uma “conjuntura crítica” o suficiente 

para alterar a cultura do sigilo da CNEN.  9394

 Além disso, apesar de o PNB ser um programa civil, a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e os Planos Plurianuais de orçamento do governo federal destacam o 

pilar de Defesa Nacional das outras dimensões do PNB (Geração Elétrica e Política Nuclear). 

Assim, aspectos centrais do controle e da operação de tecnologia sensível, como o 

desenvolvimento do submarino à propulsão nuclear e o Reator Multipropósito, permanecem 

sob a gestão do Programa Nuclear da Marinha (PNM).  Isso tem seus efeitos na questão do 95

acesso a informação, na medida em que é a própria LAI, em seu art. 23, incisos I e VI, que 

admite a hipótese de sigilo, por exemplo, para informações que possam “pôr em risco a defesa 

e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional” ou “prejudicar ou causar risco 

 SAINT’ CLAIR, Ana Paula. Implementação da Lei de Acesso à Informação na Comissão Nacional de 93

Energia Nuclear - uma Interpretação a partir do Neo-institucionalismo Sociológico. 2015. 110f. Dissertação 
(Mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2015, p. 94 a 96.

 Para tanto, a autora vale-se da abordagem da Dependência da Trajetória para compreender a influência dos 94

processos históricos na manutenção de uma cultura de sigilo na CNEN. A partir dessa perspectiva, são utilizados 
os conceitos de Conjuntura Crítica e de Retornos Crescentes / Sequências Relativas, segundo os quais as deci-
sões tomadas em momentos-chave determinam as características da instituição a longo prazo (MAHONEY, Ja-
mes. Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective. Studies in 
Comparative International Development, vol. 36, no 1, p. 111-141, 2001 e PIERSON, Paul. Increasing returnes, 
path dependence, and the study of politics. The American Political Sicence Review, Vol. 94, no 2, p. 251-267, 
2000). Também influenciam na análise as teorias institucionalistas (i) do Isomorfismo Institucional (Dimaggio e 
Powell justificam grau cada vez maior de semelhança entre as estruturas de um dado ambiente organizacional, as 
quais absorvem regras institucionalizadas socialmente para manterem legitimidade e longevidade) (DIMAGGIO, 
Paul J.; POWELL, Walter. Part One: The Initial Formulations. In: The New Institutionalism in Organizational 
Analysis, University of Chicago Press, 1991) e (iii) da Institucionalização por Meio de Mitos e Cerimônias 
(Meyer e Rowan explicam que esse tipo de absorção não alcança as especificidades de cada realidade organiza-
cional) (MEYER, John W; ROWAN, Brian. Institutional Organizations: Formal Structure as Myth and Cere-
mony. American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2), p. 340-363, 1977).

 Nesse passo, por exemplo, a Marinha do Brasil é representada no Conselho de Administração das Indústrias 95

Nucleares do Brasil — empresa estatal de economia mista, que exerce, por delegação da União, o monopólio da 
produção e comercialização de materiais nucleares —, onde a Diretoria Técnica de Enriquecimento Isotópico é 
atualmente comandada pelo Contra-Almirante Álvaro Luís de Souza Alves Pinto (INDÚSTRIAS NUCLEARES 
DO BRASIL. Quem Somos. Disponível em: http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Quem-somos/Estrutura-
Organizacional. Acesso em: 11 de agosto de 2018.).

http://www.inb.gov.br/pt-br/A-INB/Quem-somos/Estrutura-Organizacional
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a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, 

bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional”.  96

 Soma-se a isso o fato de parecer haver, entre alguns grupos do setor militar, certa 

resistência cultural à implementação da transparência passiva. Como dito, Rodrigues relata 

que suas entrevistas com oficiais sobre a Lei 12.527 / 2011 apontaram para o fato de que 

grande parte do segmento acredita que o objetivo da LAI foi revanchista (ainda que esse tipo 

de lei tenha sido promulgada em mais de 100 países, incluindo aqueles onde não houve 

qualquer tipo de regime militar). Além disso, os entrevistados alegaram que mesmo o 

detalhamento de informações estratégicas antigas pode ser problemático — já que as 

estratégias atuais podem ser incrementos das passadas —, e que o mercado internacional de 

equipamentos de defesa exige padrões de sigilo que entram em choque com os prazos 

determinados pela LAI.  Todavia, em relação a essas preocupações, há que se destacar que a 97

própria Lei 12.527/11 traz, no rol de exceções à sua aplicação, as referidas hipóteses (ex.: art. 

23, como se verá a seguir). 

 Enfim, examinadas as características peculiares do setor nuclear e, especificamente, 

do programa nuclear brasileiro, espera-se ter iluminado o grau de sensibilidade de muitas das 

informações administradas pelo PNB. Justifica-se, assim, a premissa de que a experiência 

com o setor nuclear pode fomentar reflexões aplicáveis (por que não?) à máquina pública 

nacional como um todo. 

2.2. Marco jurídico do acesso a informação no âmbito do Poder Executivo Federal 

 O objetivo desta seção é entender as engrenagens centrais acesso a informação no 

âmbito da Administração Pública Federal, e não comentar ou resumir toda a legislação 

pertinente ao tema. Isso inclui iluminar as disposições constitucionais e de Direito 

Internacional sobre o tema, examinar aspectos gerais da Lei 12.527 / 2011 e de seu decreto 

 A Lei de Acesso à Informação brasileira, aplicável à Administração Pública, tem grande impacto sobre o setor 96

nuclear, pois, no país, as atividades neste campo e os minérios e materiais nucleares constituem monopólio do 
Estado desde 1962.

 RODRIGUES, Karina Furtado. Op. Cit., p. 75, 88 e 89.97



!60

regulamentador, bem como sistematizar os diplomas legais que regem tanto as hipóteses de 

denegação de acesso, quando a gestão das informações sigilosas. É o que se passa a analisar. 

 No Direito Internacional, o direito de acesso a informação costumava ser protegido no 

âmbito da liberdade de expressão — direito fundamental reconhecido, por exemplo, na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos; na Declaração Universal de Direitos Humanos; e no Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos. Mais recentemente, no entanto, o acesso a informação ganhou 

normas próprias de Direito Internacional, notadamente nos diplomas que visam ao combate à 

corrupção. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, promulgada no 

Brasil pelo Decreto 5.687 / 2006, é um exemplo desse processo de positivação: 

Art. 10.  Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, cada 
Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua 
legislação interna, adotará medidas que sejam necessárias para aumentar a 
transparência em sua administração pública, inclusive no relativo a sua 
organização, funcionamento e processos de adoção de decisões, quando 
proceder. Essas medidas poderão incluir, entre outras coisas: 

a) A instauração de procedimentos ou regulamentações que permitam ao 
público em geral obter, quando proceder, informação sobre a organização, o 
funcionamento e os processos de adoção de decisões de sua administração 
pública, com o devido respeito à proteção da intimidade e dos documentos 
pessoais, sobre as decisões e atos jurídicos que incumbam ao público; […]  

Art. 13.  1. Cada Estado Parte adotará medidas adequadas, no limite de suas 
possibilidades e de conformidade com os princípios fundamentais de sua 
legislação interna, para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos 
que não pertençam ao setor público […]. Essa participação deveria esforçar-
se com medidas como as seguintes: […] 

b) Garantir o acesso eficaz do público à informação; 

 No plano constitucional, por seu turno, o direito fundamental de acesso a informação é 

garantido pelo art. 5º, inciso XXXIII / CF: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.   Além disso, como o direito de acesso 

a informação também se insere nas searas da liberdade de expressão e do exercício da 

cidadania, outras garantias constitucionais também lhe dizem respeito. São elas: direito à 
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liberdade de manifestação de pensamento (art. 5º, IX), direito de acesso à informação e de 

sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV) e direito de obter 

certidão em repartição pública para defesa de direito (art. 5º, XXXIV, b). Somam-se a esse 

rol, ainda, os artigos 220 a 224, que dispõem sobre os direitos e deveres relativos à 

Comunicação Social. 

 No âmbito do Direito Administrativo, o artigo 37 da Constituição determina que a 

Administração Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

DF e dos Municípios, deverá reger-se, entre outros princípios, pela publicidade. Para tanto, o 

inciso II do parágrafo 3º deste mesmo artigo também estabelece que a lei regulará “o acesso 

dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 

disposto no art. 5º, X e XXXIII”. Ademais, especificamente sobre o direito de acesso a 

informação relativa ao patrimônio cultural brasileiro (bens portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira), o 

artigo 216 da Carta Constitucional, em seu parágrafo 2º, assevera que a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem cabem à Administração Pública, na forma da lei.  

No que tange à regulação desse direito de acesso a informação, Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, ainda pendentes de julgamento pelo STF,  questionavam as Leis 

8.159 / 1991 e 11.111 / 2005 e o Decreto 4.553/2002, ao argumento de que tais diplomas 

comprometeriam o direito constitucional de acesso a informação, na medida em que 

privilegiariam o sigilo e sua retenção por períodos hoje entendidos como excessivos.  Não 98

obstante, antes da decisão definitiva dessas ações, o Congresso Brasileiro, com o impulso da 

Presidência da República, deu novos contornos à matéria do acesso a informação no Brasil, 

editando, em 2011, a Lei 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). Dessa 

forma, ao regular "o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II 

do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal”, a LAI modificou e 

uniformizou os paradigmas do ordenamento brasileiro sobre o tema, trazendo disposições que 

regulamentam os procedimentos de requerimento e de resposta aos pedidos de acesso e 

revogando toda a Lei 11.111/2005 e alguns dispositivos da Lei 8.159/1991.   

 ADI 3987, proposta em 2007 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e ADI 4077, propos98 -
ta em 2008 pelo Procurador-Geral da República.
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Mais do que isso, a LAI trouxe consigo uma verdadeira mudança de paradigma a 

respeito do acesso do cidadão às informações produzidas ou coletadas pela Administração. 

Conforme consta na Exposição de Motivos do projeto de lei da Lei 12.527, o Estado 

brasileiro, com esta, passa a reconhecer que a garantia do direito de acesso a informações 

públicas é um dos mecanismos da consolidação de regimes democráticos, sendo, além de 

indispensável ao exercício da cidadania e ao aprofundamento da democracia participativa, 

um forte instrumento de combate à corrupção. Isto é, a transparência governamental, passou a 

ser visto como coeficiente fundamental para o desenvolvimento brasileiro.  99

 Outras iniciativas legislativas de governo aberto que ocorreram nos últimos anos 

foram a Lei 12.846 / 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira; 

a Lei 12.813 / 2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou 

emprego do Poder Executivo Federal e sobre impedimentos posteriores ao exercício do cargo 

ou emprego, e o Decreto 8.243 / 2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social 

(PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) no âmbito federal. Além dessas, 

o Decreto 8.638 / 2016 instituiu a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das 

entidades da Administração Pública Federal, com os objetivos de e assegurar o acesso a 

informação, de promover o uso da informação e dos recursos de TIC na prestação de serviços 

públicos e de a estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, no 

monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos disponibilizados 

em meio digital. Na mesma linha, o Decreto 8.777 / 2016 instituiu a Política de Dados 

Abertos do Poder Executivo Federal, com vistas ao incremento do monitoramento social 

sobre as políticas públicas. No tocante ao Direito Internacional, em 2015 o Brasil, assim como 

todos os outros membros da ONU, comprometeu-se com a Agenda 2030, cujo um dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a promoção da Paz, da Justiça e de Instituições 

 BRASIL. Exposição de Motivos do projeto da Lei de Acesso à Informação. Texto do projeto de lei que 99

“regula o acesso a informações previsto no art. XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 
216 da Constituição e dá outras providências”. Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/exposicao-motivos-projeto-lei-acesso-informacao.pdf/view. Acesso em: 22 jan. 
2018.

http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/exposicao-motivos-projeto-lei-acesso-informacao.pdf/view
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Eficazes — meta que inclui “desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis”.  100

2.2.1. A Lei de Acesso à Informação 

 A Lei de Acesso à Informação brasileira impõe a transparência — ativa (de ofício) e 

passiva (provocada pelos pedidos de acesso) — à Administração Pública, Direta e Indireta, 

dos três Poderes do Estado e em todos níveis da federação, havendo nela somente alguns 

poucos dispositivos que se aplicam exclusivamente à esfera federal (art. 1º / LAI).  Entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 

recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de 

gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres 

também se subordinam à LAI no que toda aos recursos recebidos (art. 2º).  Essa abrangência é 

bastante louvável, especialmente considerando que outras democracias contam com 

instrumentos normativos de escopo mais restrito. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há 

diploma único que discipline os três poderes de forma uniformizada. 

 No âmbito do Poder Executivo Federal, a LAI, em vigência desde maio de 2012, foi 

regulamentada pelo Decreto 7.724 / 2012 (com alterações pelo Decreto 8.408 / 2015). Sua 

implementação é fiscalizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que também é 

responsável pelo fomento à cultura de transparência, tanto entre os agentes públicos, quanto 

na sociedade como um todo. Uma das competências da CGU nessa seara é o julgamento dos 

recursos contra decisões sobre pedidos de acesso proferidas em segunda instância 

administrativa (art. 16 / LAI).

 Como dito, a Lei 12.527 foi responsável por uma verdadeira mudança de paradigma 

no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que estabeleceu a transparência como regra 

geral, limitando o sigilo às exceções previstas em rol exaustivo (princípio da divulgação 

máxima). Seus mecanismos, sejam os referentes a solicitações de acesso, sejam os referentes 

a pedidos de desclassificação de documento, podem ser acionados por pessoas físicas e 

 UNITED NATIONS. Knowledge Plataform of Sustainable Development. Disponível em: https://sustaina100 -
bledevelopment.un.org/. Acesso em: 15 fev. 2018.

https://sustainabledevelopment.un.org/
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jurídicas, nacionais e estrangeiras, sendo vedada a exigência de justificativa para o pedido de 

informações de interesse público (art. 10, §3º / LAI). Nesse passo, suas diretrizes consistem 

na observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; na divulgação 

de informações de interesse público, independentemente de solicitações; na utilização de 

meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; no fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, e no desenvolvimento 

do controle social da administração pública (art. 3º). Nesse sentido, a abrangência objetiva da 

LAI compreende os direitos de obter, por exemplo (art. 7º):  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 
como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 
almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos 
e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. […] 

 Há, entretanto, informações que precisam ser protegidas pela Administração do acesso 

público, seja porque são classificadas “sob grau de sigilo” (ultrassecreto, secreto ou 

reservado, nos termos do art. 24 / LAI), seja porque estão protegidas por alguma hipótese de 

segredo estabelecida por lei, ou ainda porque são relativas à intimidade, à vida privada, à 

honra ou à imagem de uma pessoa. Pedidos que se refiram a essas informações, 

consequentemente, serão rejeitados, assim como o serão pedidos que esbarrem em limites 
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práticos da burocracia, ou na falta de razoabilidade. Para fins didáticos, confira-se quadro-

síntese com hipóteses nas quais a denegação do pedido de acesso é autorizada:101

TEMA ASSUNTOS NORMAS

Informação classi-
ficada “sob grau 
de sigilo”, nos 
termos do art. 24 / 
LAI)

• Imprescindibilidade 
à segurança do Es-
tado

Art. 23 / LAI.  São consideradas imprescindíveis à segurança 
da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classifi-
cação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 
possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integri-
dade do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou 
as relações internacionais do País, ou as que tenham sido 
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organis-
mos internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da popula-
ção;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econô-
mica ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estraté-
gicos das Forças Armadas;  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de-
senvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sis-
temas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de 
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas 
com a prevenção ou repressão de infrações.  

Art. 24 / LAI.  A informação em poder dos órgãos e entida-
des públicas, observado o seu teor e em razão de sua impres-
cindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá 
ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

 O rol alinhado neste quadro não é exaustivo, existindo ainda outras hipóteses legais de sigilo, ainda que me101 -
nos frequentes. 
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Informação classi-
ficada “sob grau 
de sigilo”, nos 
termos do art. 24 / 
LAI) - prorroga-
ção

Acesso poderá causar: 

• Risco externo à 
soberania nacional 

• Risco externo à 
integridade do ter-
ritório nacional 

• Grave risco às re-
lações internacio-
nais do país

Art 35, §1º.  É instituída a Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações, que decidirá, no âmbito da administração 
pública federal, sobre o tratamento e a classificação de in-
formações sigilosas e terá competência para:  

[…] III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classifi-
cada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, en-
quanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça 
externa à soberania nacional ou à integridade do território 
nacional ou grave risco às relações internacionais do País, 
observado o prazo previsto no § 1o do art. 24. (grifo meu)

Direito Internacio-
nal

• Tratado internacio-
nal

Art. 36 / LAI.   O tratamento de informação sigilosa resultan-
te de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às 
normas e recomendações constantes desses instrumentos. 

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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Projetos científi-
cos

• Imprescindibilidade 
à segurança do Es-
tado

Art. 7º / LAI.  O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter: 
  
[…] §1º.  O acesso à informação previsto no caput não com-
preende as informações referentes a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (grifo 
meu) 

Art. 23 / LAI.  São consideradas imprescindíveis à segurança 
da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classifi-
cação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 
possam: […] 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de-
senvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sis-
temas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional; (grifo meu) 

Obs.: A referência a projetos de P&D fora do rol de informa-
ções passíveis de classificação estabelecido pelo art. 23 dá 
margem à interpretação segundo a qual as informações perti-
nentes ao tema de P&D sequer precisam ser classificadas 
para serem resguardadas do regime de transparência imposto 
pela LAI. Para a CGU, não obstante, as informações que se 
enquadram na previsão do art. 7º, §1º da LAI também devem 
respeitar os prazos de classificação estabelecidos pela referi-
da lei e seu decreto regulamentador. O respaldo desse enten-
dimento é o Dec. 7.724, que correlaciona os referidos dois 
dispositivos da LAI (reproduzidos no decreto em seus artigos 
6º, II, e 25):  

“Cumpre ressaltar que o legislador previu a classificação de 
informações de modo a impedir o sigilo eterno de questões 
relativas à segurança do Estado e da sociedade. Desse modo 
o § 1º, art. 7º, da LAI, deve ser interpretado em conjunto 
com o art. 25 do Decreto nº 7.724/2012, que define um rol 
taxativo de informações que devem ser classificadas para 
resguardar seu sigilo: 

Art. 25. São passíveis de classificação as informações consi-
deradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Es-
tado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: […] 

VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de-
senvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sis-
temas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional, observado o disposto no inciso II do caput do art. 
6º; (grifo meu) […] 

Art. 6º. O acesso à informação disciplinado neste Decreto 
não se aplica: […] 
II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desen-
volvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja im-
prescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma 
do §1o do art. 7o da Lei no 12.527, de 2011. 

Sendo assim, afastada a aplicabilidade de tal artigo para tar-
jamento de partes do contrato sem a devida classificação”.  
(Pedido n. 99941000034201615 / INB, aberto em 26/10/16).

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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Informação sigilo-
sa conforme legis-
lação específica

• Outras hipóteses 
legais de sigilo 
(para além da clas-
sificação nos ter-
mos da LAI) - Ex.: 
Sigilo bancário / 
sigilo fiscal / sigilo 
decorrente de direi-
tos autorais 

• Hipóteses de se-
gredo de justiça (e 
de inquéritos)

Art. 22 / LAI.  O disposto nesta Lei não exclui as demais 
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hi-
póteses de segredo industrial decorrentes da exploração dire-
ta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física 
ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 
público. (grifo meu) 

Art. 6º / Dec. 7.724.  O acesso à informação disciplinado 
neste Decreto não se aplica: 

I - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, 
bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, 
comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e 

II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desen-
volvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja im-
prescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma 
do §1º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 2011. 

- LC 105 / 2001: sigilo bancário 

- Art. 198 / CTN (com redação dada pela Lcp 104 / 2001): 
sigilo fiscal 

- Art. 189 / CPC: segredo de justiça 

- Art. 20 / CPP: sigilo dos inquéritos policiais 

- Art. 5º, XXVII / CF: restrições de utilização, publicação e 
reprodução decorrentes de direitos autorais (disciplinados 
pela Lei 9.610 / 1998)

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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Informação sigilo-
sa conforme legis-
lação específica

• Sigilos empresari-
ais - Ex.: sigilos 
das sociedades 
anônimas / sigilos 
decorrentes de ris-
co à governança 
empresarial 

• Segredo industrial

Art. 22 / LAI.  O disposto nesta Lei não exclui as demais 
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hi-
póteses de segredo industrial decorrentes da exploração dire-
ta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física 
ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 
público. (grifo meu) 

Art. 5º / Dec 7.724.  Sujeitam-se ao disposto neste Decreto 
os órgãos da administração direta, as autarquias, as funda-
ções públicas, as empresas públicas, as sociedades de eco-
nomia mista e as demais entidades controladas direta ou indi-
retamente pela União. 

§1º.  A divulgação de informações de empresas públicas, 
sociedade de economia mista e demais entidades controladas 
pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao 
disposto no art. 173 da Constituição, estará submetida às 
normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a 
fim de assegurar sua competitividade, governança corporati-
va e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. 

§2º.  Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informa-
ções relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do 
Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou 
entidades no exercício de atividade de controle, regulação e 
supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa 
representar vantagem competitiva a outros agentes econômi-
cos. 

- Art. 5º, XXIX / CF: sigilo industrial 

- Art. 5º, XXVII / CF: sigilo decorrente de direito autoral 
(disciplinado pela Lei 9.610 / 1998) 

- Art. 155 / Lei 6.404 / 1976: sigilo nas SA (quando há risco 
à atividade empresarial, nos limites estabelecidos pelas 
instruções normativas da CVM)

Informação sigilo-
sa conforme legis-
lação específica

• Sigilo profissional Por exemplo: 

- sigilo profissional dos advogados: art. 34, VII / Lei 8.906 / 
1994  

- sigilo profissional dos servidores: art. 116, VIII / Lei 8.112 
/ 1990 

- sigilo profissional dos servidores da ABIN: art. 23, VIII / 
LAI. 

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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Fundamentos de 
política econômica

Exemplos: 

• Fundamentos de 
política fiscal 

• Fundamentos de 
política tributária 

• Fundamentos de 
política monetária 

• Fundamentos de 
política regulatória

Parágrafo único do art. 20 / Dec 7.724.  O Ministério da Fa-
zenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documen-
tos que embasarem decisões de política econômica, tais 
como fiscal, tributária, monetária e regulatória.

Segurança de au-
toridades e suas 
famílias

• Presidente da Re-
pública e seus côn-
juge e filhos 

• Vice-Presidente da 
República e seus 
cônjuge e filhos

Art. 23, VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de 
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares;  

Art. 24, §2º / LAI.  As informações que puderem colocar em 
risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas 
como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do manda-
to em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.  

Art. 29 / Dec.  Idem

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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Informações pes-
soais

• Informações rela-
cionadas a pessoa 
natural identificada 
ou identificável 
(definição confor-
me art. 4, IV / LAI)

Art. 31 / LAI.  O tratamento das informações pessoais deve 
ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classifica-
ção de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a con-
tar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por ter-
ceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da 
pessoa a que elas se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata 
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será 
exigido quando as informações forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa esti-
ver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 
exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evi-
dente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo ve-
dada a identificação da pessoa a que as informações se referi-
rem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  

§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida pri-
vada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada 
com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregula-
ridades em que o titular das informações estiver envolvido, 
bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos 
históricos de maior relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para tra-
tamento de informação pessoal.  

Lei 9.507 / 1997: conforme determinado pelo art. 38 / LAI, 
se aplica, no que couber, em relação as informações de pes-
soa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de da-
dos de entidades governamentais ou de caráter público. 

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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(Tabela elaborada pela autora.) 

Processo decisório 
em curso

• Documento prepa-
ratório 

[Sigilo não obrigató-
rio. Necessidade de 
comprovação da inci-
dência de hipótese 
legal de sigilo sobre o 
caso concreto. - Ver 
seção 3.2 deste traba-
lho]

Art. 7º.  O acesso à informação de que trata esta Lei compre-
ende, entre outros, os direitos de obter: […] 

§3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações 
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição 
do ato decisório respectivo.

Problemas do pe-
didos

• Generalidade 

• Desarrazoabilidade 

• Excessivamente 
trabalhosos

Art. 13.  Não serão atendidos pedidos de acesso à informa-
ção: 

I - genéricos; 

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação 
ou consolidação de dados e informações, ou serviço de pro-
dução ou tratamento de dados que não seja de competência 
do órgão ou entidade. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso III do caput, o órgão 
ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local 
onde se encontram as informações a partir das quais o reque-
rente poderá realizar a interpretação, consolidação ou trata-
mento de dados.

Limites práticos 
da burocracia

• Órgão ou entidade 
não tem a informa-
ção

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou 
conceder o acesso imediato à informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na 
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o 
pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

[…] III - comunicar que não possui a informação, indicar, se 
for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, 
ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de in-
formação. 

Limites práticos 
da burocracia

• Custo da Política 
de Dados Abertos 
do Poder Executi-
vo Federal

Art. 6º / Dec. 8.777.  Às solicitações de abertura de bases de 
dados da administração pública federal aplicam-se os prazos 
e os procedimentos previstos para o processamento de pedi-
dos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 
2011, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

Parágrafo único. A decisão negativa de acesso de pedido de 
abertura de base de dados governamentais fundamentada na 
demanda por custos adicionais desproporcionais e não pre-
vistos pelo órgão ou pela entidade da administração pública 
federal deverá apresentar análise sobre a quantificação de 
tais custos e sobre a viabilidade da inclusão das bases de 
dados em edição futura do Plano de Dados Abertos. (grifos 
meus)

TEMA ASSUNTOS NORMAS
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 Diante desse amplo panorama de hipóteses de negativa de acesso a informação, o 

ranking Global Right to Information Rating (RTI) classificou a Lei 12.527 / 2011, quanto ao 

indicador referente às hipóteses passíveis de serem consideradas excepcionais à regra geral de 

transparência, com nota 6, de um total de 10 pontos. A justificativa dada para essa avaliação 

aponta para o fato de que os termos que autorizam o sigilo seriam vagos demais, podendo 

abarcar uma quantidade excessiva de situações.102

 No que toca ao processo administrativo que julga os pedidos de acesso, a LAI não 

apenas impõe que os órgãos e entidades do Poder Público, ou a este vinculados, criem 

serviços de informações ao cidadão, como disciplina as práticas de classificação, a tramitação 

dos pedidos de acesso e de desclassificação e as responsabilidades dos agentes públicos 

envolvidos nesses processos.  No mais, o art. 20 da LAI autoriza que a Lei 9.784 / 1999, 103

disciplinadora dos processos administrativos federais, seja aplicada aos recursos em sede de 

pedidos de acesso, de forma subsidiária.  

 Quanto às responsabilidades no nível federal (agentes públicos e militares), segundo o 

art. 32, aplicam-se também as disposições da Lei 8.112 / 1990 (regime jurídico dos servidores 

públicos federais), da Lei 1.079 / 1950 (crimes de responsabilidade), da Lei 8.429 / 1992 

(improbidade administrativa), além do Código Penal. Mais recentemente, a promulgação da 

Lei 13.460 / 2017, sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

da Administração Pública, reforçou o quadro jurídico da accountability administrativa, 

inclusive para os serviços relativos à transparência institucional. 

 “Indicator 29: The exceptions to the right of access are consistent with international standards. Permissible 102

exceptions are: national security; international relations; public health and safety; the prevention, investigation 
and prosecution of legal wrongs; privacy; legitimate commercial and other economic interests; management of 
the economy; fair administration of justice and legal advice privilege; conservation of the environment; and 
legitimate policy making and other operations of public authorities. It is also permissible to refer requesters to 
information which is already publicly available, for example online or in published form.” RTI, Disponível em: 
http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/. Acesso em 28 fev. 2018. 

 Na Administração Pública Federal, foram criados os SICs (Serviços de Informação ao Cidadão), unidades 103

físicas de atendimento, e o e-SIC, sistema eletrônico. 

http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/
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2.2.2. A segurança da informação 

 Depois de classificadas, as informações sigilosas do Poder Executivo Federal têm a 

sua proteção regulamentada pelo Decreto 7.845 / 2012, que dispõe sobre os procedimentos para 

credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de 

sigilo e sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. No Dec. 7845, portanto, se 

encontram as normas relativas a produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação, destinação ou controle de informação classificada nos termos do art. 24 da LAI.

 Em linhas gerais, o Dec. 7.845, que revogou os decretos 4.553 / 2002 e 5.301 / 2004, 

disciplina, para toda a Administração Pública da União, quais são as responsabilidades e os 

procedimentos referentes ao credenciamento de segurança; como deverá ser o tratamento dos 

documentos controlados — incluindo questões de marcação, expedição, tramitação e 

comunicação, reprodução, preservação e guarda; quais são os padrões mínimos para sistemas 

de informação, áreas, instalações e materiais; quais são as condições de celebração de 

contratos cujo objeto contenha informação classificada, ou cuja execução envolva informação 

classificada, e, finalmente, como se dará a indexação de documento com informação 

classificada.  

 Outros diplomas que regem a gestão da informação, sigilosa ou não, no âmbito da 

Administração Pública Federal são:   104

a. Decreto no 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política da 
Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal;  

b. Instrução Normativa GSI No 1, de 13 de junho de 2008, que disciplina a 
Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração 
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências;  105

c. Norma Complementar no 01/IN01/DSIC/GSIPR, que disciplina a 
Atividade de Normatização;  

 Conforme informado pelo GSI, no Pedido n. 00075000196201804, aberto em 16/02/2018.104

 A Instrução Normativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) foi uma 105

resposta ao Acórdão n. 1.603/2008 do TCU, cujo Plenário recomendou que o GSI/PR orientasse os órgãos/
entidades da Administração Pública Federal sobre a importância do gerenciamento da segurança da informação. 
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d. Norma Complementar no 02/IN01/DSIC/GSIPR, que disciplina a 
Metodologia de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações;  

e. Norma Complementar no 03/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para a Elaboração de Política de Segurança da Informação e 
Comunicações nos Órgãos e Entidades da Administração Pública 
Federal;  

f. Norma Complementar no 04/IN01/DSIC/GSIPR e seu anexo (Revisão 
01), que estabelecem as Diretrizes para o processo de Gestão de Riscos 
de Segurança da Informação e Comunicações - GRSIC nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal;  

g. Norma Complementar no 05/IN01/DSIC/GSIPR e seu anexo, que 
disciplinam a criação de Equipes de Tratamento e Respostas a Incidentes 
em Redes Computacionais - ETIR nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal;  

h. Norma Complementar no 06/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para Gestão de Continuidade de Negócios, nos aspectos 
relacionados à Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta – APF;  

i. Norma Complementar no 07/IN01/DSIC/GSIPR (Revisão 01), que 
estabelece as Diretrizes para Implementação de Controles de Acesso 
Relativos à Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta;  

j. Norma Complementar no 08/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para Gerenciamento de Incidentes em Redes Computacionais 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;  

k. Norma Complementar no 09/IN01/DSIC/GSIPR (Revisão 02), que  
estabelece orientações específicas para o uso de recursos criptográficos 
em Segurança da Informação e Comunicações, nos órgãos ou entidades 
da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta;  

l. Norma Complementar no 10/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para o processo de Inventário e Mapeamento de Ativos de 
Informação, para apoiar a Segurança da Informação e Comunicações 
(SIC), dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 
indireta – APF;  

m.Norma Complementar no 11/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as  
Diretrizes para avaliação de conformidade nos aspectos relativos à 
Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos ou entidades 
da Administração Pública Federal, direta e indireta – APF;  
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n. Norma Complementar no 12/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece  as 
Diretrizes e orientações básicas para o uso de dispositivos móveis nos 
aspectos referentes à Segurança da Informação e Comunicações (SIC) 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e 
indireta;  

o. Norma Complementar no 13/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para a Gestão de Mudanças nos aspectos relativos à Segurança 
da Informação e Comunicações (SIC) nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta e indireta (APF);  

p. Norma Complementar no 14/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para a utilização de tecnologias de Computação em Nuvem, 
nos aspectos relacionados à Segurança da Informação e Comunicações 
(SIC), nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), 
direta e indireta;  

q. Norma Complementar no 15/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações para o uso de 
redes sociais, nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
(APF), direta e indireta;  

r. Norma Complementar no 16/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para o Desenvolvimento e Obtenção de Software Seguro nos 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta;  

s. Norma Complementar no 17/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes nos contextos de atuação e adequações para Profissionais da 
Área de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) nos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Federal (APF);  

t. Norma Complementar no 18/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para as Atividades de Ensino em Segurança da Informação e 
Comunicações (SIC) nos Órgãos e Entidades da Administração Pública 
Federal (APF);  

u. Norma Complementar no 19/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece os 
Padrões Mínimos de Segurança da Informação e Comunicações para os 
Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal (APF), direta e 
indireta;  

v. Norma Complementar no 20/IN01/DSIC/GSIPR (Revisão 01), que 
estabelece as Diretrizes de Segurança da Informação e Comunicações 
para Instituição do Processo de Tratamento da Informação nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta;  

w. Norma Complementar no 21/IN01/DSIC/GSIPR, que estabelece as 
Diretrizes para o Registro de Eventos, Coleta e Preservação de 
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Evidências de Incidentes de Segurança em Redes nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, direta e indireta;  

x. Instrução Normativa GSI No 2, de 5 de fevereiro de 2013, que dispõe 
sobre o Credenciamento de segurança para o tratamento de informação 
classificada, em qualquer grau de sigilo, no âmbito do Poder Executivo 
Federal;  

y. Norma Complementar no 01/IN02/NSC/GSIPR e seus anexos (Anexo A 
e Anexo B), que disciplinam o Credenciamento de Segurança de Pessoas 
Naturais, Órgãos e Entidades Públicas e Privadas para o Tratamento de 
Informações Classificadas;  

z. Instrução Normativa GSI No 3, de 6 de março de 2013, que dispõe sobre 
os parâmetros e padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados 
em algoritmos de Estado para criptografia da informação classificada no 
âmbito do Poder Executivo Federal;  

 No que toca a setores específicos, o referido Dec. 7.845 sublinha a necessidade de 

normativas específicas para órgãos ou entidades que lidem com materiais de acesso restrito, 

como é o caso do nuclear:  

Art. 46.  Os órgãos ou entidades públicas encarregadas da preparação de 
planos, pesquisas e trabalhos de aperfeiçoamento ou de elaboração de 
projeto, prova, produção, aquisição, armazenagem ou emprego de material 
de acesso restrito expedirão instruções adicionais necessárias à salvaguarda 
dos assuntos a eles relacionados. 

 Isso vai ao encontro de expressa recomendação do  Implementing Guide on Security of 

Nuclear Information, da Agência Internacional de Energia Atômica, que, destinando-se 

especialmente ao setor nuclear civil / de fins pacíficos, ressalta a importância da superação do 

gap existente entre as regras nacionais gerais de segurança da informação e as necessidades 

especiais da segurança nuclear. 

Much national and international guidance exists regarding the establishment 
and management of information security frameworks for information of 
various types, in the form of both high level guidance and detailed 
standards. This publication does not intend to replace such guidance. 
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Instead, its goal is to assist States in bridging the gap between existing 
government and industry standards on information security in general, the 
particular concepts and considerations that apply to nuclear security, and 
the special provisions and conditions that exist when dealing with nuclear 
material and other radioactive material.  106

 De fato, o Programa Nuclear Brasileiro (PNB) é resguardado por uma estrutura de 

proteção específica, o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), e 

conta com a Norma Geral 08 de 1998 (NG-08) para determinar como se darão o planejamento 

e a execução da proteção de seu conhecimento sigiloso.  Além disso, em 2018, a Comissão 107

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) aprovou, como resultado das conclusões de um Grupo 

de Trabalho implantado em 2017, a Portaria CNEN-PR n. 12, de 23 de março. Trata-se da 

atual Política de Segurança Institucional (PSI) e do atual Plano de Segurança Institucional 

(PLSI), que incluem uma subseção sobre Segurança da Informação no que diz respeito tanto 

aos meios de tecnologia da informação quanto aos recursos humanos, à documentação e às 

áreas e instalações do setor nuclear. Em síntese, são medidas voltadas à garantia da 

integridade, da autenticidade, da disponibilidade, do não repúdio e da atualidade do dado, / 

informação / conhecimento e, sobretudo, à proteção de dados sensíveis ou sigilosos, cujo 

acesso ou divulgação não autorizados possa acarretar prejuízos de qualquer natureza à CNEN 

ou proporcionar vantagem a atores antagônicos.   108

 Além disso, está em curso em Plano de Trabalho para a elaboração de novos Planos 

Estratégicos e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da CNEN, em 

substituição àqueles referentes aos períodos de 2013-2016 e 2015-2016, respectivamente 

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Nuclear Security Series n. 23 – G: Security of Nuclear 106

Information. Implementing Guide. Viena: 2015.

 Sobre o SIPRON, cf. Lei 12.731 / 2012, que reformulou as atribuições do SIPRON, instituído pelo Decreto-107

Lei nº 1.809, de 7 de outubro de 1980, incluindo no texto legal a questão da necessidade de proteção de conhe-
cimentos e de tecnologias envolvidos nas atividades do PNB. Sobre a NG-08, cf. Portaria no 145-SAE, de 7 de 
dezembro de 1998, que aprova a Norma Geral que dispõe sobre o Planejamento e a Execução da Proteção ao 
Conhecimento Sigiloso, no âmbito do Sipron. 

 Em 2015, a CNEN já publicara a Portaria n. 4, de 9 de janeiro, estabelecendo uma Política de Segurança da 108

Informação e Comunicações (PoSIC/CNEN), com base na Instrução Normativa GSI/PR n. 01/2008 e em normas 
complementares da Administração Pública Federal que disciplinam a Gestão de Segurança da Informação e 
Comunicações. Portaria disponível em: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/acesso_a_informacao/
Port-CNEN-PR-004-2015.pdf. Acesso em 11 mai. 2018. 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/acesso_a_informacao/Port-CNEN-PR-004-2015.pdf
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(PETI CNEN 2013-2016 e PDTI CNEN 2015-2016).  Com efeito, quando perguntada sobre 109

a existência de plano diretor para proteção de conhecimento sensível, a CNEN respondeu da 

seguinte forma:  

(...) Em atenção ao pedido de informação sobre o Plano Diretor de Proteção 
ao Conhecimento Sigiloso que vigora na CNEN, informamos que foi 
instituído, por solicitação da então Casa Militar da Presidência da 
República , um Grupo de Trabalho para Revisão da Norma Geral 08 do 110

Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, SIPRON. A CNEN 
adota o disposto nessa NG-08 e, em sua revisão, serão acrescidos requisitos 
específicos da área nuclear estabelecidos pela Agência Internacional de 
Energia Atômica e constantes na publicação IAEA Nuclear Security Series 
No 23-G "Security of Nuclear Information". Atenciosamente, Sistema de 
Informação ao Cidadão - SIC Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
(resposta dada por meio do e-SIC, pela CNEN, em 03/02/2017 – grifo meu) 

2.2.3. O entendimento das Cortes Superiores brasileiras 

 Interessante observar que, diferentemente de tantos outros temas da ordem do dia, a 

questão do acesso a informação não vem sendo judicializada com muita frequência. Quando 

chega à apreciação do Poder Judiciário, a lide, em grande parte das vezes, se restringe a 

pedido de acesso a documentos pessoais, em nada se relaciondo com o monitoramento da 

gestão pública. Ainda assim, da relativamente escassa jurisprudência encontrada, iluminam-se 

neste tópico as decisões mais emblemáticas das Cortes Superiores (STJ e STF).

 No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), destaca-se um acórdão da 2ª Turma, 

relatado pelo Min. Teori Zavascki e proferido em sede de Agravo Regimental em Recurso 

Extraordinário. O recurso é negado, e os ministros mantiveram o entendimento exposto na 

 Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Comissão Nacional de Energia Nuclear. 109

Plano de Trabalho para Elaboração do Plano Estratégico e do Plano Diretor de Tecnologia de Informação 
e Comunicações. Disponível em: http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/publicacoes/PETIC-
PDTIC-2017-2019.pdf. Acesso em: 10 ago. 2018.

 Com a Medida Provisória nº 696, de 02 de outubro de 2015 (extingue e transforma cargos públicos e altera a 110

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Minis-
térios), passou o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a chamar-se Casa Militar. No 
art. 54 da referida MP, criou-se o cargo de Chefe da Casa Militar da Presidência da República. Depois disso, 
porém, a Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, extinguiu a Casa Militar da Presidência da República e criou o Gabinete de Segurança Insti-
tucional da Presidência da República. No art. 5º desta MP, foi criado o Cargo de Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Para mais detalhes desse histórico institucio-
nal, cf. http://www.gsi.gov.br/sobre/historico/copy_of_historico_1999. Acesso em 06 mar. 2017.]

http://www.gsi.gov.br/sobre/historico/copy_of_historico_1999
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/publicacoes/PETIC-PDTIC-2017-2019.pdf
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decisão agravada, que negara seguimento ao Recurso Extraordinário sob o seguinte 

argumento: 

Tirante, claro, as exceções também constitucionalmente abertas, que são 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado 
(inciso XXXIII do art. 5º). Logo, respeitadas que sejam as exceções 
constitucionalmente estampadas, o certo é que todos têm direito a receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, conforme a 1ª parte redacional do citado dispositivo 
constitucional. Com o que os indivíduos melhor se defendem das 
arremetidas eventualmente ilícitas do Estado, enquanto os cidadãos podem 
fazer o concreto uso do direito que a nossa Constituição lhes assegura pelo § 
2º do seu art. 72, (…).  (grifos meus) 111

 Curioso o fato de que a decisão colegiada, apesar de haver sido proferida em 2016, 

não faz qualquer referência à Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011. É verdade que 

boa parte do acórdão é mera transcrição da decisão monocrática contestada, sendo esta 

decisão anterior à entrada em vigor da LAI. Todavia, o Relator, no momento de reafirmar o 

entendimento da decisão, se referiu apenas à Constituição para defender o princípio da 

publicidade, ignorando a legislação infra-constitucional específica:  

Conquanto a parte agravante alegue que o precedente invocado não se 
amolda ao caso dos autos, (…) a base fática entre eles é a mesma, qual seja: 
o acesso a processos administrativos não sigilosos. A pluralidade ou 
singularidade dos processos é argumento irrelevante diante da garantia 
prevista no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, a qual 
excepciona apenas os processos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado. 

  Da mesma forma, no acórdão proferido já em 2015, em sede de Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes, contra decisão que negara provimento a Recurso 

Extraordinário, o Relator Min. Gilmar Mendes também reconhece o acesso a informação 

pública como direito fundamental e o relaciona a democracia e a liberdade de imprensa, mas 

não faz qualquer referência à LAI. Apesar da consideração, tanto na decisão monocrática, 

quanto nas colegiadas, de que não cabe à Administração “limitar o acesso a dados públicos 

 STF, RE n. 645716 AgR / RJ, 1ª Turma, julgamento em 17/05/2016.111
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com base em uma apreciação discricionária (…) acerca da adequação e conveniência do 

exame de informações públicas” (ainda mais quando o solicitante é jornalista, como era o 

caso) não houve qualquer menção ao art. 10, § 3º, do referido diploma, segundo o qual ”são 

vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 

informações de interesse público".112

 Também não deu atenção à LAI o acórdão relatado pelo Min. Dias Toffoli em 2013, 

julgando Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei Federal nº 9.755/98 — que dispõe 

sobre a criação pelo Tribunal de Contas da União de sítio eletrônico com informações sobre 

finanças públicas e dados fornecidos por todos os entes da federação. No acórdão de 27 

páginas, a Lei Brasileira de Acesso à Informação só foi mencionada uma vez, de relance, 

durante o voto do Min. Gilmar Mendes:  

Mas, nessa disposição, o que existe é a determinação de que se encaminhe 
para os fins de que o cidadão tenha acesso às contas públicas de todos os 
Poderes e também de todos os entes federados, na linha do que já vem sendo 
amplamente, também, defendido com a Lei de Acesso à Informação e dentro 
do, talvez, mais preciso, espírito republicano.  113

 Por outro lado, a LAI foi o núcleo da motivação de acórdãos do Supremo Tribunal 

Federal quando os casos versaram sobre a divulgação eletrônica, pela Administração Pública, 

das remunerações dos servidores acompanhadas de seus nomes completos.  Em diversos 114

julgados, a Corte Constitucional entendeu que a divulgação de tais informações não viola 

direitos de privacidade ou intimidade dos servidores, na medida em que dizem respeito tão 

somente aos seus cargos públicos. Além disso, tratando-se de dispêndio de verbas da União, 

têm prevalência o princípio da transparência e o direito fundamental de acesso a informação, 

garantidos pela LAI. Dessa forma, asseveram os ministros não haver que se falar em violação 

 STF, ED no RE 586424 / RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 24/02/2015, p. 3.112

 ADI 2198 / PB, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 11/04/2013, p. 23.113

 É exemplo desses casos o RE 766390 AgR / DF, 2ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, com julgamento em 114

24/06/2014. Vale notar ainda que, mesmo antes da entrada em vigor da LAI, o Supremo já vinha entendendo 
pela preponderância do princípio da publicidade administrativa sobre o direito a privacidade quando se trata de 
acesso público ao valor da remuneração dos servidores — como fica elucidado na SS 3902 AgR-segundo / SP, 
Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 09/06/2011. 
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ao disposto no art. 31 da Lei 12.527/11, já que a vida de servidor em regime republicano 

requer esse tipo de exposição.115

 Por fim, merece destaque o acórdão relatado pelo Min. Luís Roberto Barroso, em sede 

de Mandado de Segurança, determinando que a autoridade impetrada fornecesse ao jornal 

impetrante cópia dos documentos comprobatórios do uso da verba indenizatória por senadores 

da República, referentes ao período de setembro a dezembro de 2008. O ato atacado tinha 

denegado o acesso à informação, e a autoridade impetrada alegava que os documentos em 

exame seriam revestidos de caráter sigiloso por razões de segurança,  uma vez que seu acesso 

permitiria igualmente o acesso a informações sobre verbas indenizatórias pagas no âmbito de 

outros órgãos estratégicos, como a ABIN, o Centro de Inteligência do Exército e da Marinha, 

a Comissão Nacional de Energia Nuclear do Ministério da Ciência e da Tecnologia, a 

Presidência da República e os Tribunais Superiores. Haveria, ainda, segundo a impetrada, a 

necessidade de se resguardar o sigilo de fontes e a proteção à vida privada e à intimidade dos 

parlamentares. Enfim, a autoridade chegou a defender que a instituição competente para 

fiscalizar as contas do Senado seria o Tribunal de Contas da União, e não a imprensa.

 O Relator, entretanto, entendeu que, neste caso, deveria prevalecer o princípio da 

publicidade administrativa, uma vez que a verba em questão era destinada a indenizar 

despesas diretas e exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar e que, 

portanto, a natureza pública de tal verba estaria presente tanto na fonte pagadora – o Senado 

Federal – quanto na finalidade, vinculada ao exercício da representação popular: “na medida 

em que o agente público considera adequado repassar esses custos à sociedade, por estarem 

ligados ao exercício de sua função, o contraponto inevitável é que haja um direito público à 

fiscalização”.   116

 Em relação ao argumento de que se estaria abrindo um precedente para a exposição de 

servidores que precisam do sigilo para bem desempenharem suas funções, o Relator entendeu 

que, como a Constituição de 1988 e a Lei de Acesso a Informação estabelecem a natureza 

excepcional do sigilo, é à Administração que cabe o ônus processual da prova. Nessa esteira, 

 Art. 31 / LAI. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à 115

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

 STF, MS 28178 / DF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento em 04/03/2015, p. 13.116
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para que a Administração consiga demonstrar a necessidade de se afastar a regra geral da 

transparência, não basta que, em seu escopo geral, exerça atividades de caráter estratégico. Há 

que se fazer a comprovação caso a caso, demonstrando-se os riscos particulares de cada 

situação e a subsunção desta à norma (seja de classificação pela LAI, seja de qualquer outra 

hipótese legal de sigilo): 

A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Por conta 
disso, a negativa de acesso deverá ser fundamentada em cada caso, com base 
nas circunstâncias fáticas e jurídicas que lhes sejam específicas. Ainda que 
não fosse assim, e em segundo lugar, mesmo o caráter estratégico das 
atividades desenvolvidas por determinado órgão não torna automaticamente 
secretas todas as informações a ele referentes. Não há razão, e.g., para que os 
gastos das Forças Armadas com uniformes de uso cotidiano sejam 
considerados informações sigilosas, ainda mais quando se considera que o 
próprio efetivo é de conhecimento geral. No caso do Senado Federal, parece 
fora de dúvida que as atividades ordinárias de seus membros estão muito 
longe de exigir um caráter 

predominantemente sigiloso. Em se tratando do órgão de representação 
popular por excelência, o que se presume é justamente o contrário. Nesse 
domínio, eventual necessidade de sigilo não pode ser invocada de forma 
genérica, devendo ser concretamente justificada.  (grifo meu) 117

 Finalmente, em relação ao argumento de que não caberia à imprensa, mas ao Tribunal 

de Contas, a fiscalização do uso de verbas indenizatórias pelos Parlamentares, o Relator 

sublinhou as facetas de monitoramento do atual do sistema democrático, sublinhando também 

a correlação do direito de acesso a informação com o direito de liberdade de expressão e  de 

comunicação:

Ao revés, em se tratando de despesas ligadas à função, a regra geral é a 
publicidade ampla. Disso decorre, para os veículos de comunicação, o 
direito ao exercício da liberdade jornalística que lhes é atribuída, diretamente 
associada ao direito à informação do público em geral. Para além de sua 
dimensão puramente individual, a livre circulação de ideias e informações é 
um elemento constitutivo do próprio Estado democrático de direito, na linha 
de inúmeros precedentes desta Corte.  118

  

 No Superior Tribunal de Justiça (STJ), a escassez de decisões que se fundamentem na 

LAI também se verifica. Entre os julgados existentes, se destacam novamente as matérias 

 STF, MS 28178 / DF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento em 04/03/2015, p. 8 a 10. 117

 Ibidem, p. 15. 118
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relativas a gastos públicos, decididas em sede de Mandados de Segurança. Em MS julgado em 

novembro de 2014, por exemplo, o mérito consistia na publicização de discriminações, como 

tipo, data, valor e fornecedores, dos gastos com cartão corporativo de escritório estadual da 

Presidência da República. Decidiu-se que o acesso a tais informações, de interesse coletivo, 

era direito líquido e certo do impetrante (do setor de Comunicações), uma vez que o caso não 

se enquadrava na hipótese de sigilo referente a eventual possibilidade de comprometimento da 

segurança do Presidente e Vice-Presidente da  República  ou de suas famílias (art. 23, VII e 

art. 24, §2º / LAI). Além disso, a concessão da ordem se justificaria como forma de “evitar  

episódios  lesivos  e prejudicantes; também nessa  matéria  tem  aplicação  a  parêmia  

consagrada  pela secular sabedoria  do  povo,  segundo  a  qual  é  melhor  prevenir,  do que 

remediar”. As informações vindicadas, portanto, apesar de classificadas, deveriam ser 

disponibilizadas ao impetrante, não bastando apresentação de mera planilha genérica de 

gastos — “o que impediria análise minimamente conclusiva”. Ressalta-se, contudo, que 

restaram vencidos os Ministros que entenderam serem sigilosos os gastos relativos a ano de 

mandato ainda em exercício à época do julgamento.  119

 Em outro Mandado de Segurança, decidido em 2007, um Deputado Federal buscava 

ter  acesso a informações sobre gastos da Petrobrás com publicidade. A segurança foi 

denegada, apesar de o Ministério Público ter opinado em sentido contrário. Segundo o 

acórdão, o sigilo imposto pelo Ministério de Minas e Energia estaria respaldado pela Lei 

Sarbanes-Oxley, à qual a empresa se submete por ter ações negociadas no mercado de capitais 

dos Estados Unidos. À época do julgamento, a Lei 12.527 / 2011 ainda não havia sido 

promulgada, e, portanto, a lógica de acesso, regulada pela Lei 8.159 / 1991 e pelo Dec. 4.553 / 

 STJ, MS 20.895 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgamento em 12/11/2014, 119

ementa e p. 6. Vencidos os Ministros Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães, que votaram pela conces-
são parcial da ordem.
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2002, era bastante diferente da atual.  Confira-se como a decisão, alegando não poder 120

invadir o mérito administrativo, não se debruça sobre o nexo entre o motivo da classificação e 

as hipóteses normativas de sigilo, asseverando tão somente que esse nexo está presente no 

caso concreto:  

[…] a finalidade do art. 5º do Decreto n. 4.553/02 foi respeitada, porquanto 
respeitados os requisitos do ato administrativo, e, principalmente, a 
motivação, na qual não se pode adentrar, mercê de substituir o juízo de valor 
emitido pelo administrador. […] Averiguar o acerto ou não da motivação do 
ato administração não incumbe ao Judiciário; apenas, repito, cabe verificar 
se houve motivação. Se ela está de acordo com a lei e com a finalidade do 
ato, o que no caso ocorre.  (grifo meu) 121

 Em 2012, todavia, ainda sobre o tema da propaganda, mas já sob a égide da LAI, outro 

Mandado de Segurança teve julgamento diverso. Pleiteava-se a publicização, pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, de informações relativas à distribuição 

de verbas publicitárias entre órgão federais, conforme a categoria de publicidade, tipo de 

mídia, veículo de comunicação e agência de publicidade. Segundo o acórdão, a Administração 

alegava que a quebra do sigilo poderia comprometer a capacidade de negociação da 

Administração: 

[…] os valores destinados a cada veículo de comunicação não são 
disponibilizados, para preservar a estratégia de negociação de mídia 

 Pela simples leitura dos dispositivos do Dec. 4.553, é possível perceber como as hipóteses de sigilo eram 120

muito mais abrangentes, em desfavor da transparência governamental: 
Art. 5º / Dec. 4.553. Os dados ou informações sigilosos serão classificados em ultra-secretos, secretos, confiden-
ciais e reservados, em razão do seu teor ou dos seus elementos intrínsecos. 
§1º. São passíveis de classificação como ultra-secretos, dentre outros, dados ou informações referentes à sobera-
nia e à integridade territorial nacionais, a planos e operações militares, às relações internacionais do País, a pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas 
econômicos, cujo conhecimento não-autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da 
sociedade e do Estado. 
§ 2º São passíveis de classificação como secretos, dentre outros, dados ou informações referentes a sistemas, 
instalações, programas, projetos, planos ou operações de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e 
de inteligência e a planos ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não-autorizado 
possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do Estado. 
§ 3º São passíveis de classificação como confidenciais dados ou informações que, no interesse do Poder Execu-
tivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objeti-
vos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. 
§ 4º São passíveis de classificação como reservados dados ou informações cuja revelação não-autorizada possa 
comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos. (grifo meu)

 STJ, MS 12.876 / DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, julgamento em 24/10/2007, p. 9.121
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promovida anualmente pela SECOM com esses veículos. Desnudar esses 
valores contratia o interesse público, uma vez que implicaria na perda da 
capacidade de negociação da administração pública […].  122

 Não obstante, a justificativa para o sigilo, consistente na suposta necessidade de 

preservação de estratégias de negociação, foi rechaçada pelo acórdão. Conforme asseverou o 

julgado, diante das expressas previsões legais, deve preponderar a obrigação de transparência 

administrativa — imposta tanto pela Constituição como pela legislação infra-constitucional: 

[…] não têm respaldo jurídico, data venia. Ao contrário, sabendo-se que 
milita em favor dos atos administrativos a presunção de legitimidade e que a 
regra é dar-lhes a mais irrestrita transparência – sendo, ainda, as contratações 
precedidas das exigências legais, incluindo-se licitações –, nada mais lídimo 
e consentâneo com o interesse público divulgá-los ou disponibilizá-los para 
a sociedade, cumprindo, fidedignamente, a Constituição Federal e mesmo a 
legislação ordinária, que assim preconizam, v.g. Lei 9.784/99, art. 2º e 
seguintes. […] Gize-se, aliás, que em 18/11/11 foi publicada a Lei 12.527, 
dispondo sobre acesso a informações previsto nos arts. 5o, XXXIII, 37, § 2o, 
II e 216, § 2o, todos da CF, a qual, respeitadas as exceções já apontadas, abre 
e determina ampla publicidade aos atos dos Poderes Públicos, em todas as 
unidades federativas, órgãos diretos e indiretos […].  123

  

 Em suma, a jurisprudência das Cortes Superiores brasileiras destaca os seguintes 

aspectos do direito de acesso a informação: 

a. Não cabe à Administração limitar o acesso a dados públicos com base em apreciação 

discricionária acerca da adequação ou da conveniência do exame de informações 

públicas; 

b. A motivação que se fundamenta em violação ao direito individual à privacidade não se 

sustenta quando se trata de pedido de acesso a informações sobre verbas de natureza 

 STJ, MS 16.903 / DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgamento em 14/11/2012, p. 6.122

 Idem, p. 7 e 10.123
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pública, uma vez que o poder emana do povo, e, portanto, este tem o direito de fiscalizar 

as atividades daqueles que o representam; 

c. A negativa de acesso deverá ser fundamentada em cada caso concreto, com base nas 

circunstâncias fáticas e jurídicas que lhes sejam específicas, não cabendo restrição 

genérica ao princípio da transparência administrativa. 

d. Mesmo o caráter estratégico das atividades desenvolvidas por determinado órgão não 

torna automaticamente secretas todas as informações a ele referentes. Assim, eventual 

necessidade de sigilo não pode ser genericamente invocada, sem justificação concreta; 

e. Além do rito processual ordinário, a violação do direito de acesso a informação pode ser 

atacada também com Mandado de Segurança. A comprovação do direito líquido e certo se 

dá com a mera prova de negativa da Administração em disponibilizar ao solicitante 

informação que não se enquadre nas estritas hipóteses legais de sigilo. 

f. A Administração deve fornecer informações detalhadas o suficiente para fundamentarem 

monitoramento minimamente conclusivo sobre a atuação daquela. 

g. As hipóteses de sigilo estão expressamente previstas na legislação pátria. Qualquer outra 

justificativa, como a necessidade, por si só, de preservação da capacidade negociadora, 

sucumbe frente ao postulado geral da transparência.  

  Como se vê, portanto, a atuação do Supremo e do Superior tem contribuído para a 

consolidação do paradigma democrático do acesso livre as informações públicas enquanto 

regra geral. Ainda assim, vale sublinhar a escassez de decisões do STF e do STJ que se 

fundamentem especificamente nas disposições da LAI. O fato é preocupante na medida em 

que revela o não reconhecimento, pelo Judiciário brasileiro, do potencial socialmente 

transformador que leis de acesso a informação carregam consigo, em termos de construção de 

uma cultura de transparência. Se a Constituição, em seu art. 5º, XXXIII, já reconhecia o 

direito de acesso a "informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral", 

a LAI, ao alinhar rol taxativo de hipóteses de sigilo "imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado", consolidou a potência de tal direito frente às minoritárias hipóteses de sigilo.  



!88

2.3. Panorama dos pedidos realizados 

 Os pedidos de acesso a informação aqui analisados foram realizados no seio do 

projeto de pesquisa O Brasil e a Argentina na Ordem Nuclear Global, de forma on demand — 

isto é, a partir das necessidades da agenda de investigação dos pesquisadores envolvidos no 

projeto. Essa agenda incluiu os mais variados temas relativos ao Programa Nuclear Brasileiro, 

como licenciamentos ambientais, contratos, estruturas executivas e deliberativas, participação 

social e processos de tomada de decisão da Administração. Uma vez que foram utilizados 

pedidos feitos também por outros pesquisadores, as análises deste trabalho fundamentam-se 

não apenas nas minhas anotações etnográficas, mas também nos relatos dos demais 

integrantes do projeto e nos registros do próprio Sistema eletrônico de Informação ao Cidadão 

(e-SIC) referentes à tramitação dos pedidos de acesso. Desta feita, destaca-se que os pedidos 

que fundamentam esta investigação, sobre aspectos processuais, não representaram criação 

desnecessária de trabalho adicional para a Administração Pública, pois o mérito dos 

documentos solicitados será útil para outras pesquisas também. 

 Para a realização da tabela que se segue, a contagem foi feita por processo, 

independentemente do número de documentos solicitados a cada pedido. Isso porque, como o 

número de pedidos, em sua maioria, variou apenas de um a três por processo, a categoria 

“acesso parcial” (independentemente de quantos pedidos, precisamente, foram concedidos em 

uma mesma resposta da Administração) foi suficiente para descrever a experiência vivida. 

Além disso, os poucos pedidos repetidos (pedidos de mesmo objeto) foram computados mais 

de uma vez apenas quando receberam respostas e justificativas diferentes. Trata-se dos casos 

em que um mesmo documento foi requerido por pessoas diferentes, em momentos diferentes 

do projeto de pesquisa, ou dos casos em que, apesar de os pedidos haverem sido formulados 

perante diferentes órgãos, foram todos respondidos -- depois do(s) encaminhamento(s) -- por 

um mesmo órgão ou entidade.  

 Uma vez que se pretendeu fazer uma análise qualitativa, as respostas negativas não 

foram computadas como “respostas dadas”, como se faz em auditorias quantitativas, mas 

como obstáculos ao acesso (deferimento parcial ou indeferimento). As respostas que alegaram 

a inexistência do documento não esclareceram se o documento não foi encontrado porque foi 
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perdido ou porque jamais foi produzido. De qualquer forma, criou-se a categoria “informação 

inexistente” para o cômputo dessas hipóteses.  

 Esclarece-se ainda que o pedido formulado em sede de recurso — e, desta feita, 

atendido de forma excepcional pela Administração — foi computado como um pedido 

independente da solicitação original, uma vez que, na realidade, não se admite a inovação 

recursal. Seu atendimento, portanto, se deveu à flexibilização das normas procedimentais por 

parte dos servidores e, ao final das contas, consistiu nova mobilização da máquina 

administrativa. As inovações recursais que foram denegadas, por outro lado, sequer foram 

computadas, pois se deveram exclusivamente à não observação das normas procedimentais 

pelo próprio usuário. 
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Tabela 1 - Panorama dos pedidos realizados e seus resultados: 

  

(tabela elaborada pela autora) 

 Como se vê na tabela, foram realizados 89 pedidos no total, entre os anos de 2016 e 

2018. O deferimento imediato foi o resultado da maioria (67,42%) dos casos, o que se 

coaduna com a experiência de outros trabalhos, nos quais a União demonstrou alto nível de 

organização em relação a seu serviço de informação, se comparado os níveis verificados em 

estados e municípios.  124

SOLICITAÇÕES
2016 - 2018 RESULTADOS

Órgão / entida-
de

Nº de 
pedidos

Deferimento 
imediato

Deferimento 
parcial

Deferimento 
pós-recurso

Deferimento 
parcial pós-

recurso
Indefe-
rimento

GSI 3 3

CNEN 16 8 1 4 3
MP 4 1 3

MFazenda 1 1
INB 16 9 1 3 3

MCTIC 2 1 1
Segov-PR 1 1
IBAMA 23 19 1 3
MMA 2 2
MRE 4 4
MME 2 2

CMAR 1 1
Eletronuclear 11 8 1 1 1

Furnas 2 1 1

Total 89 60 4 6 4 13

 Cf. MICHENER, ; CONTRERAS, Evelyn; NISKIER, Irene. Da Opacidade à Transparência? Avaliando os 124

5 Anos da Lei de Acesso à Informação Brasileira. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: http://transparencia.eba-
pe.fgv.br/working-paper-opacidade-transparencia-avaliando-5-anos-lei-de-acesso-informacao-brasileira. Acesso 
em: 25 maio 2017.

http://transparencia.ebape.fgv.br/working-paper-opacidade-transparencia-avaliando-5-anos-lei-de-acesso-informacao-brasileira
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 A tabela a seguir indica a incidência das justificativas para o indeferimento dos 

pedidos analisados. Note-se que um mesmo pedido pode receber diferentes justificativas para 

ser denegado. Isso ocorre quando uma mesma decisão denegatória apoia-se em mais de um 

fundamento jurídico, ou quando cada instância que analisou o pedido e seus recursos 

apresentou uma razão diferente para desprover o requerimento de acesso interposto. 

Tabela 2 - Incidência das justificativas para o indeferimento dos pedidos de acesso a 

informação: 

  (tabela elaborada pela autora) 

INCIDÊNCIA DA JUSTIFICATIVA DE INDEFERIMENTO

Órgão / 
entidade

Info. 
inexis-
tente

Info. 
classifi-

cada

Sigilo 
industri-

al

Processo 
decisório 
em curso

Falta de 
clareza 
do pedi-

do

Pedido 
repetido

Objeto 
extenso 
demais

Sigilo 
profissi-

onal

GSI

CNEN 4 4 3

MP 1 2

MFa-
zenda

INB 1 5 1 1 1

MCTIC 1

CC-PR

Segov-
PR

IBAMA 2 2

MMA

MRE

MME

CMAR

Eletro-
nuclear

1 1

Furnas 1
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 Conforme apresentado pela tabela, a justificativa consistente na inexistência da 

informação foi a mais frequente (32,26% das justificativas). Como dito, porém, as respostas 

da Administração não deixam claro se tal inexistência é fruto da perda ou da não produção do 

documento, ou, ainda, do fato de o documento estar em outro órgão ou entidade. Outras 

justificativas frequentes para a denegação do acesso foram a classificação da informação, a 

existência de processo decisório em curso e a falta de clareza do próprio pedido. Essas e 

outras questões serão analisadas, qualitativamente, no capítulo seguinte.  
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3. A PRÁTICA DA TRANSPARÊNCIA 

 A partir das experiências vivenciadas com os referidos pedidos de acesso a 

informação, é possível identificar padrões de como o direito de acesso, garantido legalmente, 

vem sendo efetivado no Programa Nuclear Brasileiro. Em geral, os órgãos envolvidos com o 

PNB parecem estar bem orientados no sentido do conhecimento da LAI, especialmente no 

que diz respeito aos prazos de resposta. O Serviço eletrônico de Informação ao Cidadão (e-

SIC) é de fácil acesso e fornece comodidade ao usuário ao lhe enviar os andamentos do 

processo por email. Também não houve dificuldades com a questão da inferabilidade das 

informações recebidas, que foram perfeitamente inteligíveis, a exceção de um único caso da 

INB, que enviou valores contratuais de forma agregada, impossibilitando análises mais 

aprofundadas, as quais exigiriam dados desagregados.  A boa avaliação recebida pela União 125

em pesquisas quantitativas (ao menos em comparação com estados e municípios), portanto, 

foi mais uma vez confirmada. 

 Os problemas começam a aparecer, no entanto, quando se fazem análises jurídico-

qualitativas sobre as respostas denegatórias aos pedidos de acesso, ou quando se recorre à 

etnografia para se analisar como o Estado brasileiro reage quando é provocado a ser mais 

transparente. A expressão usada por Michener e Bersch, “governments playing the 

transparency card”, logo, encontra significado também neste trabalho.  Isto é, em situações 126

repetidas, os órgãos e entidades vinculados ao PNB “jogaram o jogo institucional”, mas se 

valeram de interpretações equivocadas a respeito da implementação da LAI para contornarem 

os pedidos de acesso. É o que se passa a discutir.  

 Para relembrar a que se refere a ideia de inferabilidade, ver cap. 1, sobre a formação do conceito de transpa125 -
rência.

 MICHENER, Gregory; BERSCH, Katherine. Identifying Transparency. Information Polity. [S. l.], v. 18, n. 126

3, p. 233–242, Amsterdã, Holanda, jul. 2013, p. 240.
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3.1. O escopo da motivação em respostas denegatórias de acesso 

 Como se vê do panorama descrito na seção anterior, as denegações de acesso a 

informação, com alguma frequência, encontram guarida no art. 22 da LAI, segundo o qual a 

premissa geral de transparência estabelecida por tal diploma “não exclui as demais hipóteses 

legais de sigilo [como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, 

comercial e profissional] e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 

entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público”. Especificamente sobre as 

informações relativas a atividade empresarial em regime concorrencial, o art. 5º / Dec. 7.724 

estabelece que elas se submeterão às normas da Comissão de Valores Mobiliários (§1º), 

garantindo ainda a não aplicação da LAI mesmo para os casos em que a informação tenha 

sido coletada pelo Banco Central ou qualquer outro órgão estatal de controle (§2º).  127

 Outra razão à qual se recorre para se negar o acesso à informação solicitada é a 

suposta possibilidade de sua divulgação comprometer a segurança do Estado ou da sociedade. 

Com efeito, essa questão do risco à segurança é o motivo dos sigilos autorizados pelo art. 23 / 

LAI, que traz rol exaustivo dos casos em que a informação é considerada imprescindível à 

segurança do Estado e da sociedade e, portanto, pode ser classificada (cf. art. 4º, III / LAI).  128

Ressalte-se que a referência a referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos 

ou tecnológicos (P&D) no art. 7º, §1º / LAI, fora do rol de informações passíveis de 

classificação estabelecido pelo art. 23, dá margem à interpretação segundo a qual as 

informações pertinentes ao tema de P&D sequer precisam ser classificadas para serem 

 Art. 5º / Dec. 7.724.  Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, 127

as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União. 
§ 1o A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades con-
troladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, esta-
rá submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, 
governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários. 
§ 2o  Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físi-
cas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros 
órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja 
divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. (grifo meu)

 Art. 4º.  Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] 128

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua im-
prescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; […]



!95

resguardadas do regime de transparência imposto pela LAI. Para a CGU, não obstante, as 

informações que se enquadram na previsão do referido art. 7º, §1º da LAI também devem 

respeitar os prazos de classificação estabelecidos pela referida lei e seu decreto 

regulamentador. O respaldo desse entendimento é o Dec. 7.724, que correlaciona os referidos 

dois dispositivos da LAI (reproduzidos no decreto em seus artigos 6º, II, e 25):  

Cumpre ressaltar que o legislador previu a classificação de informações de 
modo a impedir o sigilo eterno de questões relativas à segurança do Estado e 
da sociedade. Desse modo o § 1º, art. 7º, da LAI, deve ser interpretado em 
conjunto com o art. 25 do Decreto nº 7.724/2012, que define um rol taxativo 
de informações que devem ser classificadas para resguardar seu sigilo: 

Art. 25. São passíveis de classificação as informações consideradas 
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou 
acesso irrestrito possam: […] 

VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 
de interesse estratégico nacional, observado o disposto no inciso II do caput 
do art. 6º; (grifo meu) […] 

Art. 6º. O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: […] 
II - às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, na forma do §1o do art. 7o da Lei no 12.527, de 
2011. 

Sendo assim, afastada a aplicabilidade de tal artigo para tarjamento de partes 
do contrato sem a devida classificação.  129

 Feita essa ressalva sobre os projetos de P&D, voltemos às demais hipóteses do rol de 

justificativas utilizadas para as denegações dos pedidos de acesso. Nesse passo, além dos 

artigos 22 e 23 da LAI, as Indústrias Nucleares do brasil S.A. (INB), no âmbito, por exemplo, 

de um pedido de acesso a contrato de 2000 firmado com o Centro de Tecnológico da Marinha 

em São Paulo (CTMSP), citaram também, para justificar o sigilo da informação, o art. III do 

Tratado de Não Proliferação Nuclear (que veta que a energia nuclear destinada a fins pacíficos 

seja desviada para armas nucleares ou outros artefatos nucleares explosivos) e as disposições 

do guia IAEA Nuclear Security Series no 23-G - Security of Nuclear Information - 

 Decisão da CGU no pedido n. 99941000034201615 / INB, aberto em 26/10/16. 129
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Implementing Guide (isso já em sede de recurso perante a Controladoria-Geral da União).  130

Ou seja, para justificar a denegação, as respostas da Administração fazem alusão não só aos 

artigos 22 e 23 da LAI, mas também a instrumentos do Direito Internacional.  131

 Ocorre que nem o Código de Indexação do Documento que contém Informação 

Classificada (CIDIC) — necessário para informações classificadas nos termos da LAI —, 

nem as respostas aos pedidos de acesso trazem o porquê da necessidade de sigilo.  Limitam-132

se a mencionar o dispositivo legal que autoriza a inacessibilidade documental (seja nos termos 

da LAI, seja nos termos de outra legislação), não apresentando qualquer detalhe a respeito de 

como a informação se enquadra naquele dispositivo. Alguns pedidos feitos à INB são 

ilustrativos desse problema. Confiram-se. 

 Em um pedido de acesso a relatório de uma auditoria interna da INB, por exemplo, o 

CIDIC sequer foi informado, contrariando a orientação expressa do art. 19 do Dec. 7.724 / 

2012, apesar de a resposta da empresa se referir ao caráter reservado da informação: “o 

Relatório solicitado aborda questões acerca da Unidade de Enriquecimento de Urânio, e que o 

valor estratégico dessa tecnologia e as informações relacionadas a esse assunto se revestem de 

características de natureza reservada […]”.  Já no pedido de acesso a contrato entre a INB e 133

o CTMSP, bem como em um pedido de acesso à exposição de motivos de 1998 que deu base 

jurídica à Ação Orçamentária 1393 da Lei Orçamentária para 2015 (AO referente à 

implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio e da Fábrica de Ultracentrífugas - 

Unidade Tecnológica de Separação Isotópica), ambos para a INB, as resposta iniciais 

restringiram-se a afirmar que “[…] não será possível atender ao pedido encaminhado em 

virtude do documento solicitado ter a classificação RESERVADO (item 118 da lista 

d i sponíve l no por ta l da INB […] CIDIC no 01215 .000003/2016 .66 .R.

  Pedido n. 99941000034201615 / INB, aberto em 16/10/2016. 130

 Neste ponto, vale dizer que, conforme estabelece o art. 36 da LAI, “o tratamento de informação sigilosa re131 -
sultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses ins-
trumentos”, mas que as disposições desses instrumentos, na jurisdição doméstica, submetem-se aos ditames da 
Constituição Federal. Isso porque os tratados internacionais que não dizem respeito a Direitos Humanos são 
aprovados internamente pelo processo legislativo ordinário e, portanto, têm status de lei ordinária. 

 Conforme o Decreto n. 7.845 / 2012, o CIDIC é um código composto pelo número único de protocolo do 132

documento ou processo; o grau de sigilo (reservado - R, secreto - S ou ultrassecreto-U); a categoria (01 a 17); a 
data da produção da informação (DD/MM/AAAA); a data de desclassificação da informação (data em que a 
informação será desclassificada - DD/MM/AAAA); a indicação de classificação (sim - S ou não - N); e a data da 
prorrogação (DD/MM/AAAA).

 Pedido n. 99941000020201693 / INB, aberto em 21/06/2016.133
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05.24/02/2016.24/02/2021.N)”. Conforme reconhecido pela CGU, porém, “o link enviado no 

recurso de primeira instância não permite acesso à página das informações classificadas pelo 

órgão, bem como o CIDIC informado inicialmente (118) não correspondia à informação 

solicitada”.  134

 Como se vê, as informações são classificadas (ou mantidas sob sigilo ainda que sem 

classificação formal) sob os genéricos argumentos de que seu acesso público poderia 

comprometer a segurança do Estado ou da sociedade, a competitividade das indústrias 

nacionais e até mesmo o Direito Internacional, mas não se explica o porquê do risco. Em 

outras palavras, a Administração não esclarece por que considerou que haveria subsunção do 

caso concreto à norma que autoriza o sigilo. Essa prática, além de impedir o escrutínio social 

sobre a atividade estatal de imposição de sigilos, descredibiliza a Administração, que, aos 

olhos do cidadão — impossibilitado de reconhecer a hipótese legal no caso concreto — 

parece fazer uma escolha randômica entre as exceções da lei.  Desta feita, a sociedade fica 135

sem fundamentos para eventualmente recorrer da decisão denegatória ou até mesmo para 

pleitear a desclassificação da informação, pois não sabe contra o que argumentar.  O próprio 136

Poder Judiciário, ademais, vê comprometida sua atividade de controle da legalidade dos atos 

 Pedido n. 99941000034201615 / INB e pedido n. 99941000033201662, ambos abertos em 26/10/2016.134

 É nesse sentido que argumenta a ONG Conectas em seu Mandado de Segurança contra decisão da Comissão 135

Mista de Reavaliação de Informações (CMRI): “Dar fundamento não significa uma mera indicação do dispositi-
vo legal; exige uma descrição mínima do contexto fático que permita à sociedade reconhecer a situação prevista 
no dispositivo legal. Interpretação diversa deixaria ao livre arbítrio dos agentes públicos a classificação aleatória 
das informações, bastando apenas indicar uma hipótese qualquer prevista no art. 23” (STJ, MS 22393 - DF, Rel. 
Min. Sérgio Kukina, julgamento monocrático em 16/03/2016).

 Esclarece-se que o pedido de desclassificação não se confunde com o pedido de acesso a informação, sendo 136

somente possível, atualmente, fazer este último por meio do e-SIC. Assim dispõe a Súmula 4 de 2015 da Comis-
são Mista de Reavaliação de Informações (CMRI): “PROCEDIMENTO PARA DESCLASSIFICAÇÃO – O 
pedido de desclassificação não se confunde com o pedido de acesso à informação, sendo ambos constituídos por 
ritos distintos e autuados em processos apartados. Nos termos dos artigos 36 e 37 do Decreto 7.724, de 2012, o 
interessado na desclassificação da informação deve apresentar o seu pedido à autoridade classificadora, cabendo 
recurso, sucessivamente, à autoridade máxima do órgão ou entidade classificador e, em última instância, à 
CMRI”.
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administrativos, já que fica sem acesso às razões nas quais a Administração se fundamentou 

para praticar o ato da classificação no caso concreto.137

 Como se verá, por exemplo, na análise do referido pedido de acesso a um contrato 

firmado entre a INB e o CTMSP, entretanto, até mesmo a Controladoria Geral da União, 

órgão de controle, aceita com facilidade justificativas genéricas para a denegação, em que 

pese o art. 7º, §4º, da LAI determinar que “a negativa de acesso às informações objeto de 

pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, 

sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei”.138

 Nesse contexto, é importante destacar o fato de que as respostas em relação a pedidos 

de acesso nada mais são do que manifestações de vontade da Administração Pública e, por 

isso, devem ser regidas pelas disciplinas legais e doutrinárias que regem os atos 

administrativos. Essa perspectiva, porém, parece ficar esquecida diante da dinâmica 

individual e informal dos processos de acesso. Segundo Michener e Worthy, “While we talk 

about FOI uses in collective terms, an infrequently observed fact is the individual, atomized 

nature of the requesting process”.  Nesse sentido, como as decisões em sede de pedido de 139

acesso não são, por exemplo, publicadas em Diário Oficial, como ocorrem com as decisões 

judiciais, nem devem, segundo a CGU, trazer linguagem excessivamente jurídica, não é difícil 

 Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:  137

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento 
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcial-
mente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício 
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informa-
ção pessoal;  
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 
cometido por si ou por outrem;  
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, 
ou em prejuízo de terceiros; e  
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos huma-
nos por parte de agentes do Estado. 

  Pedido n. 99941000034201615 / INB, aberto em 26/10/2016.138

 MICHENER, Gregory; WORTHY, Ben. Op. Cit.139
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imaginar que os servidores que lidam com pedidos de acesso possam, indevidamente, perder 

de vista os rígidos critérios jurídicos de validade / existência dos  atos administrativos.  140

 O objetivo desta seção, portanto, será analisar os problemas das respostas dadas pelo 

setor nuclear, para entender de que forma a Administração em geral deve responder a pedidos 

de acesso a informação, de modo a melhor coadunar-se com as exigências do Direito 

Administrativo. Para tanto, a seção recorrerá à doutrina brasileira sobre o princípio da 

motivação dos atos administrativos, à prática da CGU e de instâncias administrativas de 

outros países e à jurisprudência do STF, do STJ e de cortes estrangeiras.

3.1.1. As exigências do Direito Administrativo 

 A necessidade de motivação dos atos administrativos, isto é, de justificação dos 

procedimentos tomados pela Administração Pública, decorre do fato de que esta exerce seus 

poderes decisórios como mera gestora, e não proprietária, da coisa pública, devendo 

satisfação à sociedade sobre o exercício das tarefas que lhe foram confiadas. Ainda assim, as 

dimensões da incidência desse dever de motivação ainda são objeto de controvérsia jurídica, 

uma vez que não se trata de questão expressamente prevista no art. 37 da Constituição Federal 

(sobre os princípios que devem reger a Administração). A esse respeito, a doutrina divide-se 

basicamente em três correntes, segundo as quais a motivação é obrigatória: apenas quando há 

expressa previsão legal, sempre, ou a depender da natureza do ato -- isto é, se vinculados 

(situações em que o motivo e o objeto do ato já são expressamente previstos em lei) ou se 

discricionários (situações em que o administrador realiza juízo de conveniência e 

oportunidade). 

 Para Carvalho Filho, por exemplo, a necessidade de motivação faria mais sentido para 

os casos de atos discricionários, para permitir "a sindicabilidade da congruência entre sua 

 No Poder Executivo Federal, as decisões recursais de pedidos de acesso a informação ficam disponíveis ape140 -
nas em repositórios de precedentes da CGU e da CMRI (http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/
principal.aspx) e das primeiras e segundas instâncias dos órgão e entidades solicitados (http://www.consultae-
sic.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx). Os pedidos feitos a partir de 1º de julho de 2015, à exceção dos 
que contêm informação restrita (pessoal ou sigilosa), também podem ser encontrados em: http://www.acessoain-
formacao.gov.br/assuntos/buscade-pedidos-e-respostas/perguntas-frequentes#busca.

http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/buscade-pedidos-e-respostas/perguntas-frequentes%23busca
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justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade administrativa”, mas, mesmo 

nessas situações, "inexistindo norma constitucional expressa, não se pode extrair a 

interpretação no sentido da obrigatoriedade”. A justificativa para tanto é a mesma de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual  "em algumas hipóteses de atos vinculados, isto é, 

naqueles em que há aplicação quase automática da lei, por não existir campo para 

interferência de juízos subjetivos do administrador, a simples menção do fato e da regra de 

Direito aplicanda pode ser suficiente, por estar implícita a motivação”   141

 Para Di Pietro, porém, todos os atos administrativos, sejam eles discricionários ou 

vinculados, devem ser justificados:  

"(…) não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se sua 
obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos 
discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua 
obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de 
formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos 
administrativos.  142

 Com efeito, na medida em que todo o poder emana do povo (cf. art. 1º, II, CF), cabe à 

Administração prestar contas aos cidadãos, garantindo-lhes seu direito político e individual de 

conhecerem as razões da agência da Administração. Como destaca Bandeira de Mello, “o 

princípio da motivação é reclamado quer como afirmação do direito político dos cidadãos ao 

esclarecimento do ‘porquê’ das ações de quem gere negócios que lhe dizem respeito por 

serem titulares últimos do poder, quer como direito individual a não se assujeitarem a 

decisões arbitrárias (…)”.  143

 Nesse passo, se a necessidade de justificar-se atrela-se intimamente às noções de 

soberania e controle popular, não seria diferente em relação às necessidades de transparência 

governamental e de acesso a informação. Nos dizeres de Di Pietro, ”A motivação, a nosso ver, 

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Editora 141

Lumen Juris, 2011, p. 105 e 108, e MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 115.

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Editora Atlas S/A, 142

2014, p. 82.

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit., p. 117.143
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é formalidade ligada ao princípio da publicidade e este não significa outra coisa que não a 

transparência […]. É, além do mais, formalidade sem a qual o direito à informação previsto 

no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal poderia tornar-se inútil".  144

 Em se tratando de ato que restrinja direitos ou de ato que decida recurso 

administrativo, no entanto, a controvérsia a respeito da ocorrência da necessidade de 

motivação cai por terra, uma vez que há expressa previsão legal sobre tais hipóteses, 

descabendo ao administrador contrapor-se à garantia positivada pelo legislador. Trata-se do 

artigo 50 da Lei de Processo Administrativo (L. 9.784/99):  

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem 
de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 
administrativo. 

(grifo meu) 

 Se assim não fosse, o poder (legítimo) do Estado de, em determinadas situações, 

limitar determinados direitos em prol de algum interesse maior não teria qualquer 

compromisso com a razoabilidade. Em outras palavras, a Administração poderia, de forma 

completamente autoritária, cercear direitos, sem dar qualquer tipo de satisfação aos cidadãos. 

Nesse contexto, a insegurança jurídica se tornaria norma, e os embaraços ao controle 

democrático se assemelhariam aos presentes em regimes autoritários.

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Necessidade de motivação do ato de dispensa de servidor celetista. Revis144 -
ta Trimestral de Direito Público. São Paulo: 1996, n. 13, p. 74-76, apud MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. 
Transparência Administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
235.
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 Dito isso, é importante reforçar que o acesso a informação, além de elencado 

expressamente pela Carta Maior como direito fundamental (art. 5º, XXXIII / CF), segundo a 

doutrina e a jurisprudência é corolário ao também fundamental direito de liberdade de 

expressão e de comunicação (art. 5º, IX / CF).  Somando-se isso à previsão legal da 145

necessidade de motivação dos atos administrativos que restrinjam direitos ou que decidam 

recursos administrativos, tem-se que quaisquer restrições ao acesso a informação — cujas 

hipóteses são arroladas pela LAI como exceções — devem ser motivadas, bem como as 

decisões que julguem recursos em sede de pedidos de acesso. É o que dispõe o art. 19, I, do 

Dec. 7.724 (deixando claro também que as razões da negativa não se confundem com a 

menção do fundamento legal): "Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao 

requerente, no prazo de resposta, comunicação com: I - razões da negativa de acesso e seu 

fundamento legal”. 

 Reconhecendo-se, portanto, a necessidade de motivação das decisões denegatórias em 

sede do e-SIC, há que questionar em que deve consistir tal motivação. Para fazer essa análise, 

será preciso dividir as informações sigilosas em duas categorias: (i) aquelas cujo sigilo 

fundamenta-se em outras hipóteses legais (segredo industrial, segredo profissional, etc) e (ii) 

aquelas que foram classificadas nos termos do art. 24 da LAI e, portanto, deveriam ser 

associadas a um código de indexação (CIDIC). É o que se confere no próximo tópico.  

3.1.2. Motivação nas hipóteses de informação não classificada nos termos da LAI, mas 

sigilosa 

 A própria Lei de Acesso à Informação garante a necessidade de execução das suas 

diretrizes conforme os princípios do Direito Administrativo: “Art. 3º  Os procedimentos 

previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 

devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e 

com as seguintes diretrizes […]” (grifo meu). Dessa forma, em se tratando de pedidos de 

acesso e seus recursos, no âmbito da Administração Pública Federal, há que se observarem 

 Para maiores informações sobre a natureza jurídica do direito de acesso a informação, conferir cap. 2 deste 145

trabalho.  
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também as normas estabelecidas pela Lei 9.784 / 1999, que regula o processo administrativo 

na esfera da União. 

 Nessa esteira, o já referido art. 50 da Lei 9.784 estabelece que a motivação do ato 

administrativo deve não apenas incluir os fundamentos jurídicos do sigilo e os fatos que 

guiaram a Administração na tomada de decisão, como também apresentar congruência: “§1º A 

motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 

concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 

que, neste caso, serão parte integrante do ato” (grifo meu). Essa congruência, por sua vez, 

pela própria definição semântica da palavra, deve consistir na harmonia da motivação com o 

fim ao qual ela se destina: o de apresentar as razões do ato. Um ato que classifica um 

documento em nome do sigilo profissional, por exemplo, tem de apresentar motivação que 

demonstre as razões da Administração para considerar que a divulgação daquela informação 

poderia comprometer o dever de sigilo profissional estabelecido legalmente. 

 A fundamentação factual, por conseguinte, é tão necessária quanto a fundamentação 

normativa. Nesse sentido, Bandeira de Mello, defende que a motivação não se esgota na mera 

menção a dispositivo legal, devendo apresentar o nexo entre aquela norma e a realidade dos 

fatos: 

A motivação integra a "formalização do ato" [...]. É a exposição dos motivos, 
a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, 
(b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, 
obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os 
fatos ocorridos e o ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade 
de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como 
base para editar o ato.  146

 Considerando-se, portanto, que a própria Lei de Acesso à Informação determina que 

seus procedimentos devem observar os princípios gerais de Direito Administrativo, e que 

estes incluem o dever de motivação dos atos da Administração, sobretudo em se tratando de 

restrição de direitos fundamentais, fica claro o seguinte. Ao menos em relação às hipóteses 

legais de sigilo para além da classificação nos termos do art. 24 da LAI (ou seja, hipóteses de 

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros Edito146 -
res, 2010. 
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sigilo “extra-LAI’’),  não há qualquer empecilho jurídico à consignação de que as decisões 147

denegatórias ao acesso devem apresentar razões suficientes para que o cidadão possa verificar 

se o caso concreto de fato se enquadra na hipótese legal de segredo, ou se houve 

arbitrariedade no desprovimento do pedido de acesso.

 No caso, por exemplo, de sigilo industrial — mencionado pela própria LAI como uma 

das hipóteses de não aplicabilidade de suas diretrizes de transparência (art. 22) — há que se 

ter em conta que nem tudo o que se relaciona à atividade econômica diz respeito a segredo 

industrial. Desta feita, não basta que uma empresa pública, pelo só fato de exercer atividade 

econômica, simplesmente mencione os citados art. 22 da LAI  e art. 5º, §1º do Dec. 7.724 

para denegar um pedido de acesso a informação. É preciso que a empresa explique como a 

divulgação de determinada informação comprometeria sua governança empresarial ou sua 

competitividade no mercado nacional ou internacional. Vejam-se a seguir os bons exemplos 

de órgãos da União Europeia e da Austrália.

 Na União Europeia, em processo administrativo recente, o European Research 

Council (ERC) desproveu pedido de acesso a informação com base em dispositivo que 

autoriza o sigilo em nome da proteção a interesses comerciais de pessoas físicas e jurídicas. O 

ERC, todavia, explicou de que maneira os interesses comerciais dos sujeitos envolvidos nos 

documentos requeridos ficariam comprometidos:  

[…] The second exception to the right to access invoked in our previous 
reply is provided in the first indent of Article 4(2) of the public access to 
documents Regulation, which refers to the protection of commercial interests 
of applicants. This exception foresees that the EU institutions shall refuse 
access to a document where disclosure would undermine the protection of 
commercial interests of a natural or legal person, including intellectual 
property on the content of their applications (e.g., copyright). 

This approach is in line with Article 339 of the Treaty on the Functioning for 
the European Union (TFEU), which requires staff members of the EU 
institutions to refrain from disclosing information of the kind covered by the 
obligation of professional secrecy, in particular information about 
undertakings, their business relations or their cost components. 

Indeed, the ERC applicants may have legitimate commercial interests on the 
methodologies used for their research work which are described in their 
applications, as well as on their intended results, information which is sent 
in confidence and must be safeguarded by the Agency. Therefore, we are of 

 Para os casos de classificação nos termos da LAI, cf. seção seguinte. 147
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the opinion that the disclosure of applications to ERC Calls would seriously 
undermine the commercial interests of the applicants who submitted them, 
independently of whether they obtained an ERC Grant or not, as it would 
affect their intellectual property rights and know-how. 

In the case of the ERC funded projects, such disclosure would also give 
potential applicants the possibility to copy from those successful 
applications, thereby giving them an unfair advantage in future calls and 
possibly harming the commercial interests of the ERC grantees.

This is however also the case for unsuccessful applications, including the 
abstracts. Indeed, these applicants may equally have commercial interests, 
or intend to reapply to future calls, including other EU programmes or 
national schemes. Furthermore, the risk of plagiarism of the research idea 
would apply also in this case, including the description of the project as 
provided in the abstracts of unsuccessful proposals. […]

(Comissão Europeia, European Research Council, Bruxelas, Ref. 
Ares(2018)475387 - 26/01/2018, ERCEA/D.3/ercea.d.3(2018)505004) – 
(grifos meus).  148

 Na Austrália, também em sede de pedido de acesso recente, a Federal Court  - 

Queensland Distric Registry não divulgou as informações solicitadas, mas, de forma 

semelhante ao ERC europeu, demonstrou como a divulgação daquelas informações poderia 

comprometer a governança  do órgão em relação ao seu pessoal: 

[…] I consider that the documents within the scope of your request contain 
information that is conditionally exempt under paragraph 47E(c) of the FOI 
Act which relevantly prescribes that:

A document is conditionally exempt if its disclosure under this Act would, or 
could reasonably be expected to… have a substantial adverse effect on the 
management… of personnel by the Commonwealth or by any agency.

[…] Further, the documents requested contain specific details of the terms 
and conditions of employment of those individual employees which have 
been negotiated directly, and on an individual basis, between those SES 
employees and the Chief Executive Officer/Principal Registrar (CEO) of the 
Federal Court. The release of the documents requested would disclose the 
detail of remuneration and entitlements negotiated on an individual basis by 
individual SES employees and the CEO. 

The release of the precise details of the remuneration of SES employees of 
the Court would, or could, reasonably be expected to have a substantial 
adverse effect on the management of personnel by the Court by:

• destroying the trust in the confidentiality of negotiations between SES 
employees and the CEP of the Court on the terms and conditions of 
employment for those employees, and potential employees, making future 
negotiations more difficult, prolonged and adversarial; 

 D i s p o n í v e l e m h t t p s : / / w w w. a s k t h e e u . o rg / e n / r e q u e s t / 4 5 9 4 / r e s p o n s e / 1 5 7 7 8 / a t t a c h /148

2/26012018%20Reply%20to%20confirmatory%20request.pdf. Acesso em 15 fev 2018. 

https://www.asktheeu.org/en/request/4594/response/15778/attach/2/26012018%25252520Reply%25252520to%25252520confirmatory%25252520request.pdf
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• making it far more difficult for the agency to negotiate the terms and 
conditions of employment on an individual basis, with the bargaining 
positions of SES employees strengthened by knowing the terms and 
conditions of employment of their colleagues, manifesting in upward 
pressure on Commonwealth expenditure; 

• permitting remuneration comparisons which create tensions between 
individual SES employees as well as between SES employees and non-
SES employees; and 

• undermining the morale of SES employees and leading to potential 
reductions in productivity.  

[…] The substantial adverse impacts of remuneration disclosure on 
executive remuneration negotiations have long been recognised, including 
by the Australian Government Productivity Commission. […]

(Federal Court of Australia, Queensland Distric Registry, January 2, 2018)  149

 No Brasil, a Controladoria-Geral da União (CGU), instância revisora das decisões em 

sede de pedidos de acesso, também tem prática consolidada no sentido de reconhecer a 

necessidade de análise do caso concreto, ao menos nos casos em que a negativa de acesso não 

se dá por conta de classificação nos termos do art. 24 / LAI, para se decidir se deve ou não 

haver restrição ao princípio da transparência. Nesse sentido, confira-se parecer adotado pelo 

Ouvidor-Geral da União: 

Cumpre registrar que em casos similares direcionados à ANVISA, como por 
exemplo os Nups: 25820.003985/2015-97, 25820.001178/2012-97, 
25820.002045/2015-81, 25820.006230/2013-82 e Decisão CMRI 05/2013 o 
acesso à informação também foi negado com base no artigo disposto no art. 
5º, § 2º, do Decreto nº 7.724/2012. No entanto, cabe lembrar que a CGU tem 
entendido que a mera menção ao já citado artigo não constitui 
fundamentação suficiente para restringir a publicidade, assim resta analisar o 
nexo entre a divulgação das informações e o risco à competitividade dos 
agentes econômicos envolvidos, bem como a alegação de trabalhos 
adicionais para tarjamento dessas informações. (Parecer CGU sobre pedido 
n. 25820.002668/2016-34 e outros - decisão em 07/10/16) – (grifo meu). 

 Neste caso, vale dizer, a Anvisa (a requerida) cumpriu a exigência da CGU, quando 

justificou de que forma a publicização da informação demandada comprometeria a 

competitividade empresarial. Vale a transcrição, que deve servir, para os órgãos da 

Administração, como modelo de negativa motivada adequadamente: 

 Disponível em https://www.righttoknow.org.au/request/precise_salaries_paid_to_the_fed#incoming-11509. 149

Acesso em 22 fev 2018. 

https://www.righttoknow.org.au/request/precise_salaries_paid_to_the_fed%252523incoming-11509
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(…) A antecipação de informações constantes em um processo de registro de 
medicamento pode representar vantagem competitiva a possíveis 
concorrentes, na medida em que, por exemplo, a composição qualitativa, que 
é tida como não sigilosa após a decisão final, por constar inclusive na bula 
do medicamento com registro sanitário deferido, se dada a conhecer a 
terceiros na fase preparatória, fará com que estes tenham acesso à 
formulação qualitativa do produto muito antes do que teriam por meio de 
acesso à bula. Esta ação representaria uma vantagem competitiva, pois a 
elucidação da formulação qualitativa é o primeiro passo durante o 
desenvolvimento de medicamentos genéricos ou similares. Desta feita, 
somente após a publicação final da decisão da Diretoria-Colegiada da Anvisa 
sobre o registro do medicamento é que as informações não sigilosas do 
processo poderão ser disponibilizadas. – (grifo meu). 

 Em sentido semelhante, decidiu a CGU sobre caso que tratava de pedido considerado 

desarrazoado: 

Atualmente, a CGU tem entendimento de que a mera menção ao inciso II do 
art. 13 do Decreto 7.724/12 não constitui fundamentação suficiente para 
restringir a publicidade. O agente público deve comprovar de que forma o 
pedido afetaria significativamente o funcionamento da unidade responsável 
por disponibilizar a informação. (Parecer CGU sobre pedido n. 
99902.004994/2015-21 - decisão em 04/03/2016) – (grifo meu). 

 Isto é, para a CGU, ao menos em se tratando de informação não classificada, mas 

sigilosa por conta de outras hipóteses legais, a mera citação de dispositivo normativo não 

constitui fundamentação suficiente para a restrição da publicidade. Trata-se de entendimento 

que se coaduna com a jurisprudência dos tribunais judiciais de países como Argentina e 

Estados Unidos. Confira-se. 

 Na Argentina, decisão paradigmática da Corte Suprema de Justicia de la Nación 

consignou ser insuficiente, para justificar a denegação do pedido de acesso, a afirmação 

genérica da empresa-ré de que a divulgação das informações solicitadas poderia afetar o 

desenvolvimento de contratos de petróleo, em consonância com o art. 16 do Anexo VII do 

Decreto 1172/03 e com o art. 7 da Lei 25.831 do ordenamento argentino. Para a Corte, esse 

tipo de justificativa não se coadunaria com o entendimento de que as restrições ao direito de 

acesso a informação devem ser verdadeiramente excepcionais, perseguir objetivos legítimos e 

ser necessárias para atingir tais objetivos: 
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - DERECHO A 
LA INFORMACION  

Si la empresa demandada exclusivamente se limitó a invocar la 
concurrencia de las causales de excepción contempladas en el art. 16 del 
Anexo VII del decreto 1172/03 y en el art. 7 de la ley 25.831 para justificar 
el rechazo de la solicitud de información que se le formulara, sin apoyar 
mayores precisiones al respecto, convalidar dicha respuesta significaría 
dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio 
discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a 
conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es 
llamado a reparar. 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - PETROLEO - 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - PRUEBA 

La afirmación de la empresa demandada en el sentido que difundir 
información confidencial puede afectar el desarrollo de los contratos 
petroleros no alcanza para explicar las razones por las que su revelación 
podría afectar un interés de aquellos protegidos por el art. 16, Anexo VII, 
del decreto 1172/03 y el art. 7° de la ley 25.831.

(CAF 037747/2013/CS001 GIUSTINIANI , RUBEN HECTOR c/ YPF SA- s/ 
AMPARO POR MORA, Sec. Judicial Nº 4 - Dr. Gorria, APELACION 
EXTRAORDINARIA, RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL, 
10/11/2015) – (grifos meus). 

 No mesmo sentido decidiu, nos Estados Unidos, a Corte de Apelação do Distrito de 

Columbia. A sentença ainda pondera que a exposição das razões da imposição de sigilo não 

precisa ser profunda ao ponto de, paradoxalmente, violar o sigilo imposto. O que a Corte 

exige, em realidade, é uma explicação ordinária a respeito do nexo entre o caso concreto e a 

norma —  demanda esta que não exige referência excessiva aos termos do documento: 

ROBERT G. VAUGHN, APPELLANT, v. BERNARD ROSEN, EXECUTIVE 
DIRECTOR, UNITED STATES CIVIL SERVICE COMMISSION, ET AL.: 
The problem of assuring that allegations of exempt status are adequately 
justified is the most obvious and the most easily remedied flaw in current 
procedures. It may be corrected by assuring government agencies that courts 
will simply no longer accept conclusory and generalized allegations of 
exemptions, such as the trial court was treated to in this case, but will 
require a relatively detailed analysis in manageable segments. An analysis 
sufficiently detailed would not have to contain factual descriptions that if 
made public would compromise the secret nature of the information, but 
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could ordinarily be composed without excessive reference to the actual 
language of the document.  (grifo meu) 150

 Diante, portanto, dos exemplos estrangeiros sobre o tema e do entendimento da 

própria CGU, ao menos nos casos de sigilo fora do âmbito da LAI, não há o que se questionar 

a respeito da extensão da motivação nas decisões administrativas que negam um pedido de 

acesso a informação. Com efeito, sendo obrigatória, tal motivação não pode ser genérica (isto 

é, mera menção a dispositivo legal, ou a conceito jurídico indeterminado): “não é lícito ao 

administrador adotar, à guisa de motivo do ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, 

por exemplo, "interesse público", "critério administrativo" [...], com o objetivo do controle de 

legalidade pela Administração ou pela via judicial", nas palavras de Carvalho Filho.   Trata-151

se, enfim, de exigência do Direito Administrativo que em nada compromete a segurança das 

informações sigilosas (vide os julgados colacionados), mas que permite ao cidadão questionar 

eventuais exageros de sigilo, violadores das bases de um Estado Democrático de Direito. 

3.1.3. Motivação nas hipóteses de informação classificada nos termos da LAI 

 Nas situações em que o sigilo é fruto de classificação da informação nos moldes do 

art. 24, §1º, alguns poderiam argumentar que o o Dec. 7.724 / 2012, em seu art. 31, §2º, 

determina que, apesar de o Termo de Classificação de Informação (TCI) seguir anexo à 

informação, as razões da classificação deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a 

informação classificada. Também em prol desse sigilo, dispõe a LAI, em seu art. 28, 

 Disponível em https://www.citizen.org/our-work/litigation/vaughn-v-rosen-484-f2d-820-157-usappdc-340-150

dc-cir-1973.  Acesso em 20 jan 2018. 

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., p. 108.151

https://www.citizen.org/our-work/litigation/vaughn-v-rosen-484-f2d-820-157-usappdc-340-dc-cir-1973
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parágrafo único.  Além disso, o Dec. 7.724, ao disciplinar a fundamentação da negativa de 152

acesso a informações classificadas, determina expressamente apenas a necessidade de 

indicação do fundamento legal do sigilo (acompanhado da indicação da autoridade 

classificadora e do código de indexação do documento): 

Art. 19.  Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao 
requerente, no prazo de resposta, comunicação com: 

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal; 

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o 
apreciará; 

III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da 
informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora 
que o apreciará. 

§1º  As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o 
fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código 
de indexação do documento classificado. 

§2º Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para 
apresentação de recurso e de pedido de desclassificação. 

(grifo meu) 

 Art. 31 / LAI.  A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no 152

Termo de Classificação de Informação - TCI, conforme modelo contido no Anexo, e conterá o seguinte:  
I - código de indexação de documento; 
II - grau de sigilo; 
III - categoria na qual se enquadra a informação; 
IV - tipo de documento;  
V - data da produção do documento; 
VI - indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;  
VII - razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 27; 
VIII - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, 
observados os limites previstos no art. 28; 
IX - data da classificação; e 
X - identificação da autoridade que classificou a informação. 
§ 1o  O TCI seguirá anexo à informação. 
§ 2o  As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo que a in-
formação classificada. 
§ 3o  A ratificação da classificação de que trata o § 5o do art. 30 deverá ser registrada no TCI.  

Art. 28 / LAI.  A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que 
conterá, no mínimo, os seguintes elementos:  
I - assunto sobre o qual versa a informação;  
II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;  
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, 
conforme limites previstos no art. 24; e  
IV - identificação da autoridade que a classificou.  
Parágrafo único.  A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. 
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 Em vista dos referidos dispositivos, há quem defenda que, para os casos nos quais o 

sigilo se deve à classificação da informação nos moldes do art. 24 / LAI, a mera citação do 

dispositivo legal, juntamente com a indicação da autoridade que classificou a informação e do 

CIDIC, seria o suficiente para que as respostas aos pedido de acesso se mostrem adequadas às 

exigências do ordenamento pátrio. As exigências mais amplas de fundamentação trazidas pela 

Lei 9.784, portanto, seriam inaplicáveis ao processo especial regulado pela Lei de Acesso à 

Informação.  

 Não obstante, a interpretação histórica e teleológica da LAI permite que se conclua 

que o objetivo de tal diploma é garantir e ampliar direitos do cidadão no âmbito da 

democracia monitória. Assim, em se tratando de direitos fundamentais, as garantias da lei 

especial (Lei 12.527 / 2011) apenas se acrescem às da lei geral (9.784 / 1999), jamais as 

suprimindo.  Isto é, o critério da especialidade, comum à hermenêutica do Direito, não tem 

aplicabilidade quando se trata de direitos e garantias fundamentais. Nesse passo, não faz 

sentido pensar que a intenção do legislador, com a Lei 12.527, foi restringir o direito de 

acesso a informação previsto constitucionalmente, garantindo que a Administração não terá 

que prestar contas à sociedade a respeito de seus processos de transparência passiva. Isto é, 

uma lei cujo escopo é afirmar a transparência como regra geral da máquina pública brasileira 

não pode ser usada para justificar que agentes públicos exorbitem sua área de 

discricionariedade, para, de forma arbitrária, imporem sigilos à atuação estatal — sem que o 

cidadão possa fundamentar seja seu recurso contra a negativa (arts. 15 e ss. / LAI), seja 

eventual pedido de desclassificação (arts. 17 e 29 / LAI), e sem que o Poder Judiciário possa 

inspecionar a legalidade da atuação Administrativa. 

 É legítimo que as razões completas da classificação tenham o mesmo grau de sigilo 

que a própria informação classificada, de forma a evitar que a exposição da motivação 

classificatória revele o próprio objeto do sigilo. O que se pleiteia aqui, todavia, não são 

detalhes das razões de classificação, mas tão somente uma mínima justificativa do nexo entre 

o caso concreto e o dispositivo legal referido para motivar o segredo. Dessa forma, um 

contrato só poderá ter seus valores tarjados, por exemplo, se a Administração do PNB 

explicar, por exemplo, que a divulgação de valores financeiros seria capaz de comprometer a 

segurança nacional, na medida em que revelaria o domínio de determinada tecnologia de 

enriquecimento de urânio. Ou seja, a mera apresentação do termo de classificação (com o 
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dispositivo legal, mas desprovido das razões do sigilo), sem qualquer demonstração do nexo 

entre o caso concreto e a referida previsão legal de classificação, não seria suficiente para 

legitimar a classificação.

 Esse debate a respeito da extensão da motivação em decisões que rejeitam pedidos de 

acesso, contudo, é bastante novo e nunca foi julgado diretamente pelas cortes superiores 

brasileiras — em que pese já haver no STJ, desde 2016, Mandado de Segurança sobre o 

assunto (o pedido liminar foi negado, mas o mérito ainda carece de julgamento).  Assim, o 153

Direito pátrio ainda não conta com entendimento consolidado a respeito do assunto. Caso 

prevaleça, porém, interpretação no sentido de que descabe à Administração dar qualquer 

publicidade às suas razões de classificação, o que se admite apenas para aqui realizar o 

debate, as consequências adversas à accountability democrática serão inegáveis.  O Brasil 

ficaria na contramão da prática de diversas outras democracias, conforme se verifica das 

seguintes decisões.

 Em 2016, órgão da Comissão Europeia responsável pela área de operações europeias 

de proteção civil e ajuda humanitária negou pedido de acesso aos documentos sobre 

financiamento, treinamento e comunicação relacionados aos Capacetes Brancos na Síria. 

Contra essa denegação, a cidadã interpôs recurso ao Secretário-Geral da Comissão Europeia, 

que, no entanto, confirmou a decisão contestada. Segundo o Secretário-Geral, de fato a 

divulgação de tais documentos seria ilegal e praticamente problemática por diversas razões. 

Uma delas dizia respeito ao fato de se tratarem de informações classificadas em nível 

confidencial, uma vez que poderiam comprometer a segurança pública. A decisão, porém, em 

vez de apenas citar o dispositivo que autoriza a classificação, fez questão de aclarar de que 

modo aquelas informações se enquadravam na referida hipótese legal:

Article 4(1)(a), first indent of Regulation 1049/2001 provides that [t]he 
institutions shall refuse access to a document where disclosure would 
undermine the protection of […] the public interest as regards […] public 
security.  

The requested document is an interim report submitted by the NGO with 
regard to the humanitarian project it is conducting in Syria. This document 
analyses the issues at stake, reports on and proposes concrete actions, and 
contains descriptions of partners and their working methods as well as 

 Trata-se, como dito anteriormente, do MS 22393 - DF, de relatoria do Min. Sérgio Kukina. 153
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budget projections. It is a global report on the project in question, where a 
reference to the Syrian Civil Defence ('Syria White Helmets') is made in only 
one paragraph. 

With regard to descriptions of partners, their working methods as well as 
concrete actions, which allow to locate precisely staff and areas of 
intervention, this constitutes confidential and sensitive information, whose 
disclosure would pose an important security risk, particularly in Syria, to the 
NGO's and implementing partner's staff as well as to the whole operation in 
general. Given the complex nature of programming in Syria and the 
important daily operational and security challenges implementing partners 
face, all detailed information regarding them, including the locations they 
work on and the staff they employ, must remain confidential in order to 
ensure the safety of implementing staff as well as the effectiveness of 
humanitarian aid operations in Syria.  

Having regard to the above, I consider that the use of the exception under 
Article 4(1)(a), first indent of Regulation 1049/2001 (protection of the public 
interest as regards public security) is justified, and that access to the 
document in question must be refused on that basis. 

(EU, European Commission, Confirmatory Application GESTDEM 
2016/3147, C(2016) 5608 final, 29/08/2016) – (grifos meus)  154

 Outra decisão que se traz para ilustrar como deve ser feita a motivação em caso de 

informação classificada diz respeito a pedido feito em 2017 por cidadão austríaco para órgão 

responsável pelas áreas de mobilidade e transporte da Comissão Europeia. O órgão negou o 

pedido de acesso, mas se preocupou em aclarar de que maneira tais informações se 

enquadravam na hipótese legal de classificação. Assim, a decisão administrativa não apenas 

afirmou que a divulgação dos documentos solicitados seriam uma ameaça à aviação 

internacional, como também explicou o porque do risco: os documentos conteriam 

informações sobre intenções e capacidades de terroristas e sobre a eficiência das medidas de 

mitigação disponíveis para a aviação, incluindo possíveis vulnerabilidades: 

Moreover, the disclosure of the documents requested would not only 
undermine the atmosphere of mutual trust and risk to jeopardise the long-
standing and fruitful cooperation between the EU and the U.S. on security 
and in particular aviation security, it might be judged an infringement to the 
EU-U.S. agreement on the protection of classified information. In the long 
run, it would also have detrimental effects on the Commission's position in 
international negotiations and could limit future similar negotiations which 
are aimed at increasing aviation security globally.

We have considered whether partial access could be granted to the 
documents requested. However, as the main topics identified in the 

 D i spon íve l em h t tp s : / /www.ask theeu .o rg / en / r eques t / 3007 / r e sponse /11015 /a t t ach /3 /154

Beeley%202016%203147.pdf. Acesso em 23 fev. 2018.

https://www.asktheeu.org/en/request/3007/response/11015/attach/3/Beeley%252525202016%252525203147.pdf
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documents reflect on the identification and assessment of threat and risk to 
international aviation (including available information on terrorists' intent 
and capabilities to target aviation) and the evaluation of respective aviation 
security mitigating measures (including possible vulnerabilities), any 
remaining parts are meaningless or even illegible after expunging.

(EU, European Comission, Directorate-General for Mobility and Transport, 
Request GestDem 2017/3228, MOVE/A5/ms (2017) 3610546, 06/07/2017) 
(grifos meus)  155

 Em suma, de forma a melhor coadunar-se com as exigências do Direito 

Administrativo, não apenas os órgãos e entidades vinculados ao PNB, mas a Administração 

Pública em geral devem responder a pedidos de acesso a informação tendo em vista as 

seguintes considerações:

a. O ato administrativo que restringe ou nega o direito de acesso a informação deve ser 

motivado; 

b. A motivação só é adequada se explicita não apenas o fundamento normativo da 

denegação, mas também explicação do nexo entre a hipótese legal de sigilo e os fatos 

daquele caso concreto; 

c. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, de modo a viabilizar a contestação por 

parte do cidadão, eventual pedido de desclassificação e eventual controle de legalidade 

pelo Poder Judiciário; 

d. Mesmo no caso de informações sigilosas porque classificadas nos termos da LAI, as 

respostas denegatórias a pedidos de acesso devem ser motivadas. A motivação deve trazer 

não apenas o termo de classificação, com a hipótese legal do sigilo, mas também razões 

mínimas que fundamentem o nexo entre a referida hipótese e o caso concreto; 

e. Nos demais casos de sigilo, a necessidade de motivação não encontra qualquer obstáculo 

legal ou doutrinário e deve ser observada invariavelmente. 

 Disponível em https://www.asktheeu.org/en/request/position_on_laptop_ban_on_flight#incoming-13935 . 155

Acesso em 23 fev. 2018. 

https://www.asktheeu.org/en/request/position_on_laptop_ban_on_flight%252523incoming-13935
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3.2. A questão dos processos decisórios em curso 

 Da tabela referente às justificativas das denegações de acesso, também se vê que a 

característica "preparatória" dos documentos também foi frequentemente referida na tentativa 

de fundamentar o sigilo destes. Nesse sentido, o art. 7º, § 3º da Lei de Acesso à Informação 

foi fundamento da negativa de acesso utilizado tanto pela CNEN (decisão original), no caso 

de documentos relativos a processo administrativo de 2009 sobre projeto de criação de uma 

Agência Reguladora para o setor nuclear, quanto pelo MCTIC (decisões original e recursais), 

no caso de documentos sobre o mesmo tema, mas relativos a processo administrativo de 2011, 

até o momento ainda em curso.   156

 Ocorre que a redação do referido art. 7º, § 3º / LAI tem dado margens a diferentes 

interpretações quanto ao seu escopo e à sua implementação, ilustrando bem a carência de 

estudos jurídicos e de decisões judiciais que possam contribuir para uma compreensão mais 

uniforme a respeito do sistema de transparência no Brasil. O referido dispositivo assim 

dispõe: "O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 

como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição 

do ato decisório respectivo". Diante da literalidade do texto, cabem os questionamentos: trata-

se de garantia de transparência, ou de modalidade especial de restrição de acesso? Em sendo 

hipótese de sigilo, deve haver classificação ou não? É o que se passa a discutir, a partir do 

debate jurídico que se apresentou a partir dos mencionados pedidos de acesso. 

 Em favor do entendimento segundo o qual o parágrafo 3º do art. 7º, ao contrário de 

restringir os direitos de acesso do cidadão, apenas estabelece mais uma garantia de 

transparência, existem os seguintes argumentos. Quando a norma estabelece que o acesso será 

assegurado com a edição do ato decisório, o intuito não é o de determinar que tais 

documentos poderão ser disponibilizados somente a partir da edição do ato decisório final, 

mas o de garantir que os documentos utilizados como fundamento da tomada de decisão 

deverão ser disponibilizados com a edição do ato decisório respectivo — de forma que o 

cidadão possa saber quais foram as bases da escolha administrativa. Ou seja, o que o referido 

 Pedido n. 01390001422201775 / CNEN, aberto em 14/12/2017. O recurso foi provido, e as cópias referentes 156

ao processo de 2009 sobre a criação da Agência Reguladora foram disponibilizadas. E Pedido n. 
01390000294201823 / MCTIC, aberto em 07/02/2018.
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dispositivo estabelece não seria uma hipótese de restrição de acesso, mas mais um direito dos 

administrados: o de saber as verdadeiras razões  do ato decisório do Poder Público. Se assim 

não fosse, a Lei de Acesso à Informação seria até mesmo mais restritiva ao direito de acesso 

do que, por exemplo, a  Lei de Licitações, bem mais antiga. Segundo esta, a licitação (espécie 

do gênero “processo decisório em curso”) não é sigilosa, “sendo públicos e acessíveis os atos 

de seu procedimento", ressalvados apenas os conteúdos das propostas dos licitantes, até a data 

da abertura dessas propostas (art. 3º,  §3º / Lei 8.666 / 1993).

 Nesse passo, ainda que as informações solicitadas sejam objeto de deliberação ainda 

em curso, a denegação de acesso só seria autorizada nas hipóteses estabelecidas 

expressamente pela LAI (ex.: hipóteses de classificação, elencadas no art. 23, e demais 

hipóteses de segredo estabelecidas em lei, conforme assevera o art. 22).  No caso, por 157

exemplo, de uma sindicância — cuja publicização antes de seu fim frustraria o processo 

administrativo em curso —, o sigilo poderia ser garantido não pelo art. 7º, §3º da LAI, mas 

pela classificação do art. 24, fulcrada na hipótese do inciso VIII do art. 23 da lei:  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação 
ou acesso irrestrito possam: [...] 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações. 

 Por outro lado, mesmo admitindo que “A LAI não proíbe a entrega de tais 

documentos, mas garante o seu acesso após a edição do ato relativo à tomada de decisão que 

os usou como fundamento”, a Corregedoria-Geral da União afirma em sua publicação sobre a 

aplicação da lei que há “relativa discricionariedade da Administração ao conceder acesso a 

tais documentos antes que o processo de tomada de decisão seja concluído”.  Para tanto, 158

segundo a Corregedoria, a justificativa da denegação de acesso deve referir-se a risco à 

sociedade ou ao processo:  

 A respeito das demais hipóteses de denegação de acesso, ver quadro na seção 2.2.1 deste trabalho.157

 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pú158 -
blica Federal. 2ª ed. Brasília, 2016, p. 76.
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O primeiro critério é a finalidade do processo: quando a disponibilização de 
uma informação em um processo cuja decisão ainda não foi adotada possa 
frustrar a sua própria finalidade, é recomendável que esta informação 
somente seja disponibilizada quando da conclusão do procedimento.  

Já o segundo critério relevante tem a ver com as expectativas dos 
administrados: sabemos que muitas vezes uma informação incorreta ou 
incompleta pode causar grandes transtornos, ao disseminar na sociedade 
expectativas que não necessariamente se cumprirão. Trata-se, portanto, de 
uma cautela necessária para zelar pela segurança jurídica e pela confiança 
dos administrados.   159

Esse  entendimento,  segundo  o  qual  o  art. 7º, §3º da LAI estabelece verdadeira 

hipótese especial de sigilo, serviu de parâmetro para as negativas do MCTIC de acesso ao 

processo administrativo iniciado em 2011, e até hoje em curso, sobre a criação de uma 

Agência Reguladora para o setor nuclear brasileiro. Segundo, aliás, o Parecer da Consultoria 

Jurídica do Ministério, que orientou a decisão do recurso em segunda instância,  o processo 

administrativo em curso sequer precisaria de classificação para ficar protegido do acesso 

público. O embasamento para tal entendimento se encontraria no art. 20 do Dec. 7.724, que, 

ao falar em classificação apenas para determinados documentos do Ministério da Fazenda e 

do Banco Central, estaria autorizando a desnecessidade de classificação para todos os outros 

documentos da Administração Federal que se constituam como “documentos preparatórios": 

9. [...] o Decreto no 7.724, de 2012, em seu art. 20, prevê que:  
Art. 20. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, 
utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, 
será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.  
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil 
classificarão os documentos que embasarem decisões de política econômica, 
tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. [...] 

12. Decerto, excepcionalmente, a legislação previu a possibilidade de um 
documento ou informação ter seu acesso restrito sem ser classificada como 
sigilosa. Para tanto, o documento ou informação deve ser preparatório de 
tomada de decisão ou ato administrativo. Tal ilação decorre, inclusive, da 
obrigatoriedade de o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil 
classificar como sigilosos mesmo os documentos preparatórios de decisões 
de política econômica.  

 Idem, p. 77. Na publicação anterior (2015, p. 77), a CGU sequer considerava a possibilidade de risco à socie159 -
dade como uma hipótese de sigilo resguardada pelo art. 7º, §3º: "A negativa de acesso é discricionária quando se 
tratar de processo administrativo em andamento e deverá ser acompanhada da justificativa sobre o prejuízo que a 
publicidade da informação solicitada poderá causar à efetividade da decisão futura".
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13. Ora, se o Decreto Regulamentar impôs tão somente a classificação de 
sigilo de documentos preparatórios para tomadas de decisões de política 
econômica, pode-se deduzir que os demais documentos preparatórios, não 
associados às políticas econômicas, podem ter seu acesso restrito 
independentemente de classificação, até que haja a edição do ato 
administrativo do qual é preparatório. Frise-se que se trata de exceção à 
classificação.  160

Há  que  se  considerar,  no entanto, que tanto as afirmações da CGU quanto as do 

MCTIC baseiam-se em ilações decorrentes de interpretação da LAI, mas não em texto 

positivado. Cabe indagar, portanto, se a CGU e outros órgãos do Poder Executivo não 

estariam  fazendo as vezes de legislador, estabelecendo modalidade de restrição do direito de 

acesso a informação não autorizada expressamente por lei. Neste caso, a ilegalidade 

administrativa estaria comprometendo, indevidamente, não apenas um direito individual, mas 

o direito social de participação democrática em relação às tomadas de decisão da 

Administração Pública. Ora, na democracia contemporânea, como sabemos, não basta que o 

administrado tenha apenas “ciência” das decisões já tomadas. É preciso que ele possa 

conhecer as ideias e pretensões da Administração enquanto elas ainda estão sendo discutidas, 

de modo a poder participar e influir nesse processo deliberativo. Especialmente em se 

tratando de um processo decisório tão importante e, ao mesmo tempo, tão longo quanto tem 

sido o da criação de Agência Reguladora para o setor nuclear, não faz sentido que o cidadão 

brasileiro não possa ter qualquer notícia a respeito do conteúdo do projeto ou das discussões 

que lhe digam respeito. 

 Com efeito, no caso da solicitação feita ao MCTIC, a nota técnica que orientou a 

decisão administrativa na primeira instância recursal admitiu essa necessidade de participação 

democrática, mas a considerou suprida pela possibilidade de realização de consultas públicas. 

Estas, entretanto, segundo a Lei dos Processos Administrativos da Administração Pública 

Federal (Lei 9.784 / 1999), não são mandatórias:  “Art. 31. Quando a matéria do processo 

envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, 

abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, 

se não houver prejuízo para a parte interessada”. Assim, os mecanismos de transparência 

 Pedido n. 01390000294201823 / MCTIC, aberto em 07/02/2018, Parecer n. 00398/2018/CONJUR-MCTIC/160

CGU/AGU, p. 2.
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oferecidos pela LAI são peças-chave da participação pública nos processos de tomada de 

decisão da Administração. 

 De qualquer forma, ainda que se admita, no caso de documentos preparatórios, a 

possibilidade de imposição de sigilo sem classificação, há de se reconhecer a necessidade da 

devida fundamentação, conforme afirmou a própria CGU. Isso porque, se todos os 

documentos passíveis de serem utilizados como fundamento de tomada de decisão puderem 

ser objeto de sigilo até a decisão final, a bel prazer da Administração, viveremos em uma 

situação de completa opacidade. Ora, já que qualquer documento pode ser utilizado como 

fundamento de ato administrativo, a Administração poderia produzir e coletar todos os tipos 

de informação imagináveis e não os disponibilizar ao público, ao argumento de que tais 

informações serão usadas para decisão futura. Um trivial relatório anual de prestação de 

contas, por exemplo, poderia ficar restrito ao órgão administrativo que o produziu, sob a 

justificativa de que as informações nele contidas serviriam de base para um processo 

decisório em curso sobre criação de uma nova diretoria financeira.  

 No caso, por exemplo, do pedido ao MCTIC, é de se prever que, mais do que a 

proposta de criação de uma Agência Reguladora, o processo requerido traga informações 

sobre as necessidades institucionais atuais do setor nuclear e sobre os desafios para suplantá-

las. São dados que diriam respeito tanto a situações passadas já consolidadas quanto a 

situações presentes e que em nada poderão frustrar os objetivos de eventual criação de 

Agência Reguladora. No entanto, embora a nota técnica que orientou a decisão em sede 

recursal afirmasse que, no caso, o sigilo recaía sobre documentos específicos, nenhum 

documento do processo foi disponibilizado, e a motivação apresentada deu-se em termos 

genéricos: “a abertura prematura dos autos ao acesso público poderá, além de causar falsas 

expectativas nos segmentos interessados, provocar tumulto desnecessário à condução do 

processo” (grifo meu). Note-se que a justificativa cabe perfeitamente a qualquer processo 

decisório que esteja em curso. 

 Enfim, fica patente que o modo como se interpreta a redação do art.7, §3º da LAI tem 

expressivas implicações sobre o direito individual de acesso a informação e sobre as 

capacidades democráticas de monitoramento da Administração Pública. Espera-se, por 

conseguinte, que a interpretação da CGU seja superada e que que se consolide o entendimento 
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de que o mencionado dispositivo nada mais é do que mais uma garantia de acesso para o 

cidadão. Dessa forma, qualquer documento que faça parte de processo decisório em curso só 

deverá ficar protegido pelo sigilo se for devidamente classificado, de acordo com as hipóteses 

do art. 23 / LAI, ou se se enquadrar em alguma outra hipótese legal de segredo, nos termos do 

art. 22 / LAI. Isto é, a mera natureza preparatória não poderá ser fundamento da denegação de 

pedido de acesso. Caso prevaleça, porém, o entendimento segundo o qual o sigilo de 

documento preparatório não depende de classificação, que ao menos a motivação da negativa 

de acesso não seja genérica. Com efeito, cabe o teste: a justificativa dada serviria para 

qualquer processo decisório em curso? Se sim, ela é insuficiente para se constituir como 

motivação adequada. 

3.3. Ausência de anonimato 

 Logo que inicia o cadastro no sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 

(e-SIC), o usuário depara-se com a necessidade de identificar-se com nome, CPF e email (os 

campos de data de nascimento, sexo, escolaridade, profissão, endereço, CEP e telefone são se 

preenchimento opcional).  Trata-se de exigências do art. 12 do Dec. 7.724 / 2012 — este, 161

por sua vez, desdobramento da exigência de identificação estabelecida pela LAI: 

Art. 12 / Dec. 7.724.  O pedido de acesso à informação deverá conter: 
I - nome do requerente; 
II - número de documento de identificação válido; 
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e 
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 
comunicações ou da informação requerida.  

Art. 10 / LAI.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida.  

 No caso de pedidos feitos presencialmente, o e-mail poderá ser substituído pelo endereço físico do solicitan161 -
te, nos moldes do art. 12 do Dec. 7.724:  
“Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:  
I - nome do requerente; 
II - número de documento de identificação válido; 
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e 
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação 
requerida.” 
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 De fato, se faz necessário prevenir que a Administração perca tempo com o exercício 

abusivo do direito de petição — situação em que um mesmo usuário faz o mesmo pedido 

reiteradamente, por vezes, inclusive, usando identidades falsas. Na União Europeia, por 

exemplo, a partir de abril de 2014, passou a ser obrigatória a identificação do endereço do 

solicitante, por conta das seguintes necessidades:  

· The need to obtain legal certainty as regards the date of receipt of the reply 
by the applicant under Regulation 1049/2001. Indeed,  as foreseen by Article 
297 of the Treaty on the Functioning of the  European Union (TFEU), […] 

· The need to direct the Commission's scarce resources first of all to those 
requests which have been filed by "real" applicants. […] 

· […] to verify whether Article 6(3) of the Regulation, on voluminous 
requests, is being evaded by introducing several requests under different 
identities. Indeed, in its Ryanair judgment, the General Court confirmed that 
Article 6(3) cannot be evaded by splitting the application into a number of 
applications. […] 

· Knowing whether the applicant is an EU resident in the sense of Article 
2(1) of Regulation 1049/2001 is a precondition for the purpose of correctly 
applying the exception in Article 4(1)(b) of Regulation 1049/2001 
(protection of the privacy and integrity of the individual), which has to be 
interpreted in accordance with Data Protection Regulation 45/2001. Article 
9 of Regulation 45/2001 requires the adequacy of the level of protection 
afforded by the third country or international organisation when 
transmitting personal data to third-country residents or legal persons. It 
follows that, in case of requests for documents which include personal data, 
the correct application of the data protection rules cannot be ensured in the 
absence of a postal address enabling the Commission to ascertain that the 
minimum data protection standards will be respected.  (grifos meus) 162

  

 Cabe questionar, no entanto, se as exigências de identificação do e-SIC estão de 

acordo com as diretrizes legais, no que se refere tanto ao seu conteúdo, quanto à sua ampla 

disponibilidade para o órgão que recebe o pedido. Isso porque, conforme se constatou da 

experiência com o setor nuclear, as informações pessoais do solicitante ficam disponíveis para 

quem irá analisar o pedido de acesso, possibilitando que a vida daquele seja investigada com 

uma simples busca na Internet, durante a tramitação da solicitação.  

 Request GESTDEM  2016/3332, 14/06/2016. https://www.asktheeu.org/en/request/eu_correspon162 -
dence_with_and_fundi#outgoing-6799

https://www.asktheeu.org/en/request/eu_correspondence_with_and_fundi%252523outgoing-6799
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 Nesse contexto, ainda ainda que a lei garanta o direito de acesso a informações de 

interesse público a todos, independente de profissão, gênero ou qualquer outra característica 

pessoal, o sistema e-SIC, quando disponibiliza todas as informações do solicitante (inclusive 

seu nome completo e profissão) para quem decide sobre a concessão de acesso, não garante 

que a avaliação do pedido seja feita sem levar em conta quem é o solicitante. Isso não seria 

um problema se houvesse como garantir um comportamento absolutamente imparcial 

daqueles que analisam os pedidos de acesso, mas, como já relatado em diversos estudos, a 

discriminação, consciente ou inconsciente, está presente nas mais variadas interações sociais 

— e não é diferente quando se trata de servidores públicos.  

 No campo eleitoral dos Estados Unidos, por exemplo, os estudos de White, Nathan e 

Faller, Butler e Broockman, e Gaikwad e Nellis demonstraram, respectivamente, que eleitores 

norte-americanos são discriminados (i) por agentes eleitorais locais por conta de sua suposta 

origem (latina ou não), (ii) por deputados por conta de sua suposta cor (negra ou branca) e 

(iii) por políticos urbanos por conta do tempo em que vivem na localidade em que tais 

políticos atuam. No campo de políticas públicas, Einstein e Glick apontaram que candidatos a 

moradias hispânicos recebem da Administração respostas em tom diferente do usado para 

candidatos não hispânicos. Já na China, Distelhorst e Hou perceberam que agentes locais dão 

menos assistência a cidadãos com nomes de origem muçulmana.  163

 Outro problema que resulta dessa ausência de blindagem ao solicitante consiste na 

possibilidade de pedidos feitos por servidores ao próprio órgão ao qual se vinculam ensejarem 

retaliações por parte de colegas que se sintam questionados ou violados em sua intimidade. 

Esses e outras circunstâncias resultantes da falta de liberdade de escrutínio, inclusive, já 

foram analisados por variados trabalhos. Confira-se a literatura nacional sobre o tema. 

 WHITE et al. What Do I Need to Vote? Bias in Information Provision by Local Election Officials, American 163

Political Science Review, 109 (1), p. 129-142, 2015; BUTLER et al. Who Helps De Shawn Register to Vote? A 
Field Experiment on State Legislators. Unpublished manuscript. Yale University, 2011; GAIKWAD et al. Do 
Politicans Discriminate Against Internal Migrants? Evidence from Nationwide Field Experiments in India, 
2016; EINSTEIN et al. Does Race Affect Access to Government Services? An Experiment Exploring Street‐Le-
vel Bureaucrats and Access to Public Housing. American Journal of Political Science, 2016; DISTELHORST et 
al. Ingroup bias in official behavior: A national field experiment in China. Quarterly Journal of Political Scien-
ce, 9.2, p. 203-230, 2014 — todos apud VELASCO, Rafael Antonio Braem. “Who Wants to Know?” A field 
experiment to assess discrimination in freedom of information regimes. 2016. 50f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 
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 Em 2013, Michener e Worthy sublinharam o fato de que a obrigação de se fornecerem 

nomes e números de identidades reais é fator de forte desestímulo ao engajamento cidadão no 

processo de acesso, sobretudo em lugares marcados pela corrupção ou pela presença de 

grupos criminosos infiltrados no governo.  Mendes, em 2014, apontou que todos os seus 164

entrevistados, responsáveis pelo setor de acesso a informação em diferentes Agências 

Reguladoras do país, apoiaram a possibilidade de se poderem fazer pedidos anônimos de 

acesso. Um dos entrevistados chegou a relatar que, em sua Agência, havia um procedimento 

especial para solicitações com maior grau de risco de imagem, como aquelas feitas por 

jornalistas: “[…] Depois do caso de uma nota técnica fornecida pela LAI ter virado notícia 

nacional, […] passou a acompanhar os pedidos feitos por jornalistas, orientando a forma 

como a resposta é dada. Principalmente em períodos após alguma crise no setor”.  165

 Velasco, em 2016, tratou do que chamou de “Google discrimination effect”. Partindo 

da premissa de que é prática recorrente na máquina pública pesquisar na Internet o perfil dos 

solicitantes de acesso a informação, o objetivo principal de sua pesquisa foi testar a hipótese 

de que a auto-identificação do solicitante leva a discriminações nos regimes de acesso a 

informação, nos níveis municipal e federal. A premissa de Velasco baseou-se nas evidências 

de outros estudos, bem como no relato de diversos servidores responsáveis pelo acesso a 

informação, que, em entrevista, revelaram ser a prática do “Googling” rotineira em suas 

atividades. O pesquisador ressalta que, no sistema brasileiro, as informações do solicitante 

ficam disponíveis no momento de se avaliar o pedido, e que a curiosidade faz parte da 

natureza humana:  

Brazil’s is a young FOI system with proportionately few requests being 
received by government agencies, and curiosity is a strong human instinct. 
Again, citizens are unlikely to use fictitious identities, because Brazilian law 
makes it illegal to impersonate someone else, a crime punishable by prison. 
Our leading assumption, then, is that most officials Google requesters. If this 
modulation is great enough, it should show statistical significance and give 
cause to infer discrimination in the provision of public information.  166

 MICHENER, Gregory; WORTHY, Ben. Op. Cit., p. 7. 164

 MENDES, Rodrigo Braga. Op. Cit., p. 65.165

 VELASCO, Rafael Antonio Braem. Op. Cit., p. 14.166
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 Entre outros aspectos, o teste apresentou evidências de que o nível de compliance em 

relação à Lei de Acesso à Informação brasileira é estatisticamente maior quando o solicitante 

de acesso é associado a uma instituição de prestígio — e tal informação encontra-se 

facilmente disponível na Internet. Trata-se, portanto, de sinal significativo de que a não 

observação do princípio do “applicant blindness” — segundo Velasco, fundamental em 

qualquer regime saudável de transparência — provoca ineficiências em um sistema que se 

propõe a ser igualitário a todos.  Uma das ressalvas feitas pelo pesquisador, porém, é a de 167

que o design de sua pesquisa não lhe permitiu fazer uma checagem do tipo “manipulation 

check”. Isto é, tendo em vista o método adotado, não foi possível confirmar se, de fato, os 

servidores pesquisaram os nomes dos solicitantes na Internet: “We have tried to carry out a 

manipulation check using Google Analytics to track the location of accesses to professional 

web pages of the institutional identities […]. Yet, access statistics were very inconclusive 

[…]”.168

O presente trabalho,  por seu turno, é capaz de comprovar a hipótese de Velasco para o 

caso brasileiro, onde a auto-identificação é obrigatória, uma vez que a interação presencial e 

por telefone com aqueles que avaliaram os pedidos de acesso feitos permitiu saber que 

maiores informações sobre a identidade da solicitante, bem como possíveis intenções do 

pedido são, de fato, pesquisadas. É o que se passa a descrever.  

 Os já mencionados pedidos de acesso a contrato firmado entre a INB e o CTMSP e à 

exposição de motivos que fundamentou a ação orçamentária da LO de 2015, destinados à 

INB, assim como o pedido de acesso ao processo relativo ao projeto de agência reguladora 

elaborado pela CNEN em 2009, destinado à CNEN, foram bastante reveladores do fato de que 

a Administração, realmente, pesquisa o perfil do solicitante.  Em ambas as instituições, por 169

ocasião da retirada presencial das cópias dos documentos liberados, ou de contatos 

 Sobre o princípio de “applicant blindness”, cf. MCDONAGH, Maeve; PATERSON, Moira. Freedom of In167 -
formation: Taking Account of the Circumstances of Individual Applicants. Public Law: The Constitutional and 
Administrative Law of the Commonwealth. [S. l.], p. 505–525, 2010. Disponível em: http://www.academia.edu/
2441448/Freedom_of_Information_Taking_account_of_the_circumstances_of_individual_applicants. Acesso 
em: 03 mar. 2018.

 VELASCO, Rafael Antonio Braem. Op. Cit., p. 42.168

 Pedido n. 99941000034201615 / INB e pedido n. 99941000033201662, ambos abertos em 26/10/2016. Pedi169 -
do n. 01390001422201775 / CNEN, aberto em 14/12/2017.

http://www.academia.edu/2441448/Freedom_of_Information_Taking_account_of_the_circumstances_of_individual_applicants
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telefônicos, fui questionada sobre minha vinculação à Fundação Getulio Vargas.  Como não 170

havia informado isso em nenhum outro momento do processo de solicitação de acesso, 

existem apenas duas explicações para esse fato: ou se pesquisou meu nome na Internet, onde 

minha vinculação institucional é facilmente encontrada na plataforma Lattes, por exemplo; ou 

se presumiu que eu me vinculava aos projetos de pesquisa sobre o setor nuclear desenvolvidos 

no Centro de Relações Internacionais da FGV, por conta do assunto de meus pedidos. No caso 

dos pedidos à INB, como os mesmos documentos já haviam sido requeridos em junho de 

2016, por outra pesquisadora do Centro de Relações Internacionais da FGV, a segunda 

hipótese parece ser a mais verdadeira.  Ainda assim, o interesse de quem analisa os 171

processos de acesso pelo perfil do solicitante foi confirmado, já que manifestamente expresso 

quando dos contatos presenciais ou telefônicos.  

 Um pedido de acesso a um parecer dirigido ao Ministério da Fazenda também 

evidenciou a tentativa da Administração de conhecer melhor o perfil do solicitante e a 

motivação do pedido. Em contato telefônico, o servidor do ministério justificou a ligação pela 

necessidade que ele teria de entender melhor o objeto e as razões do pedido, a fim de localizar 

o documento desejado ou, na impossibilidade de fazê-lo, saber que outro registro poderia 

satisfazer minhas demandas por informação.  O mesmo se deu com ligação da CNEN, no 172

caso do pedido de acesso ao processo administrativo relativo ao projeto de 2009 de criação de 

agência reguladora para o setor nuclear.  173

 Por um lado, essa possibilidade de contato telefônico pode demonstrar-se capaz de 

contornar a rigidez do sistema e-SIC, que só permite a  interação administrado-administração 

nos momentos de petição e de interposição de Reclamação ou Recurso, no caso do 

administrado, e de resposta à petição, aos recursos e à reclamação, no caso da Administração. 

Isto é, o sistema eletrônico não permite manifestações do requerente nem despachos de mero 

 Como dito, uma das informações que acompanham o pedido pelo e-SIC é o número de telefone do usuário.170

 Na ocasião da primeira solicitação (pedidos n. 99941000021201638 e 9994100019201669), os pedidos fo171 -
ram denegados, sob a justificativa de que eles ainda estariam protegidos pelo sigilo de 5 anos.

 Pedido n. 16853004416201752 / MF, aberto em 06/06/2017. Conforme combinado na ligação telefônica (em 172

20/07/2017), mandei email explicando do que se tratava o meu pedido. Com efeito, a resposta ao pedido infor-
mou que, ao contrário do que eu havia escrito em meu pedido, o documento requerido não se tratava de Nota 
Técnica, mas de Parecer.

 Pedido n. 01390001422201775 / CNEN, aberto em 14/12/2017.173
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expediente da Administração que visem somente à ordenação, ao esclarecimento, ao impulso 

do processo. Por isso, eventuais dúvidas quanto ao objeto da solicitação, ou mesmo eventual 

necessidade de emendas ao pedido, realmente só podem ser solucionadas por contato 

telefônico ou por email. Quando esses instrumentos não são adotados, a Administração tem de 

expor sua dúvida em sede de decisão, e o administrado a responde em sede de recurso. Isso 

evidentemente contraria o princípio do devido processo legal, uma vez que acaba por 

extinguir  instâncias recursais às quais o administrado teria direito.  

 Isso foi o que ocorreu, por exemplo, no caso de pedidos de acesso a diferentes ofícios 

e pareceres técnicos para a CNEN: “[...] após pesquisa aos nossos registros de documentos 

técnicos por seus números [...], solicitamos a gentileza de identificar o assunto que vem 

tratado em cada documento [...]".  A mesma situação verificou-se, ainda, perante o IBAMA, 174

em pedido de acesso a despacho de 1995 referente ao licenciamento da usina nuclear de 

Angra 2. Note-se, porém, que, neste caso, a Administração sequer procurou saber mais 

informações que pudessem auxiliar na busca do documento solicitado. Ainda assim, em sede 

recursal, foi fornecido o número do processo ao qual se atrela o referido despacho, e este pôde 

enfim ser disponibilizado:  

Ocorre que à época da confecção do despacho solicitado esta Procuradoria 
não possuía maquinário adequado para digitalização [...], tampouco o 
solicitante informou o número do processo em que a manifestação jurídica 
fora emitida, o que inviabilizou a localização da referida manifestação nos 
arquivos da Autarquia. Assim, retorne-se o presente expediente ao Serviço 
de Informação ao Cidadão - SIC, para ciência e providências afetas.   175

  Por outro lado, os contatos telefônicos, especialmente quando questionam as razões 

do pedido, podem ser interpretados como fator de intimidação e, portanto, de desestímulo ao 

envolvimento cidadão nas questões de governo. Ora, o contato ao vivo (ainda que por 

telefone), sobretudo porque feito sem aviso prévio, pode constituir-se como constrangimento 

suficiente para violar o direito do cidadão de não ter de explicar-se quando considerar, por seu 

 Pedido n. 01390000559201621 / CNEN, aberto em 23/06/2016. Da mesma forma ocorreu no Pedido n. 174

01390000551201665 / CNEN e no Pedido n. 01390000552201618 / CNEN, ambos abertos em 21/06/2016. Nos 
três, os documentos foram localizados e concedidos depois do primeiro recurso, utilizado, como dito, para acla-
rar o pedido inicial.  

 Pedido n. 02680002308201689 / IBAMA, aberto em 02/11/2016.175
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próprio juízo de conveniência e oportunidade, ser necessário acessar informações de interesse 

público. Sobretudo no caso de administrados diretamente vinculados ao órgão requerido, o 

constrangimento (associado, quiçá, a temor de retaliação) pode ser tão grande que 

inviabilizará o pedido, em clara violação ao art. 10, §1º / LAI: “para o acesso a informações 

de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que 

inviabilizem a solicitação”.  

 Outro aspecto negativo dos contatos por telefone ou email diz respeito ao fato de estes 

privarem o usuário de ter sua interação com a Administração automaticamente anexada ao 

pedido, criando-se dificuldades para a instrução de eventual recurso à CGU e à CMRI ou 

mesmo de processo judicial. No setor nuclear, por exemplo, além das respostas que 

encaminharam o conteúdo solicitado por CD, porque os arquivos não seriam suportados pelo 

e-SIC, houve também pedidos de acesso cuja resposta, ainda que curta, foi realizada por 

mensagem de correio eletrônico. No caso do pedido de acesso a contrato entre o CTMSP e a 

INB, por exemplo, as informações referentes à classificação (autoridade classificadora e 

previsão de desclassificação) e algumas informações de cunho financeiro foram comunicadas, 

em diferentes momentos, por email.  No mais, telefonemas e emails são canais de 176

comunicação que podem ser convenientemente usados com a finalidade de poupar a 

Administração do embaraço de ter certas informações serem registradas no sistema. Confira-

se o relato de Mendes:  

O recurso deve ser apreciado em até cinco dias […]. No caso da ANP, a 
Diretoria se reúne, ordinariamente, uma vez por semana, o que costuma 
gerar um descompasso entre o prazo de apreciação e a agenda das Reuniões 
de Diretoria (RDs), obstacularizando a apropriada resposta ao recorrente, o 
que, em regra, impõe que a decisão seja comunicada “por fora” do sistema e-
SIC (por email), a fim de que a forçosa intempestividade causada pela 
agenda das RDs não se reflita no e-SIC.   177

   

 Pedido n. 02680000868201607 / IBAMA, aberto em 23/04/2016; Pedido n. 01390000294201823 / MCTIC, 176

aberto em 07/02/2018; Pedido n. 99941000034201615 / INB, aberto em 26/10/2016, com trocas de emails, por 
exemplo, em 02/12/2016 e em 10/01/2017, conforme consta na decisão da CGU.

 MENDES, Rodrigo Braga. Op. Cit., p. 17.177
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 Considerando-se portanto que os servidores, ao menos no setor nuclear, de fato 

buscam obter, seja por meio de busca na Internet, seja por contato telefônico, maiores 

informações sobre a identidade do solicitante e a motivação de seu pedido (fatores que se 

inter-relacionam, já que as razões do pedido podem ser inferidas da profissão exercida por tal 

requerente), não há como se negar que o atual sistema e-SIC coloca em risco o valor da 

igualdade protegido pelo art. 10, §3º / LAI: “são vedadas quaisquer exigências relativas aos 

motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público”.  178

 Além disso, em regimes de acesso a informação que se proponham eficientes, é 

importante que o administrador sempre examine o pedido recebido partindo da premissa de 

que será avaliado de acordo com os mais rígidos parâmetros de controle administrativo. Isso 

porque, como afirmam Michener e Worthy, “what actors ‘believe’ the intent or effect of a FOI 

request to be may prove more important in shaping cultures than what it is (Kimball, 

2012)”.  No Brasil, entretanto, como se demonstrou, o administrador tem todas as 179

ferramentas para pesquisar quem está fazendo o pedido, sendo capaz de prever a extensão das 

consequências negativas de eventual denegação de acesso. Nessa esteira, em se tratando de 

solicitante sem meios de influência social, saber sua identidade pode levar a Administração a 

um certo comodismo no momento de, por exemplo, justificar uma negativa de acesso. Em 

última instância, é a própria cultura de transparência que se tem comprometida.  

 Soma-se a esses prejuízos o fato de que a disponibilidade da identidade do solicitante 

permite uma maior articulação de diferentes órgãos e entidades da Administração para burlar 

o controle cidadão. Conforme relatam Michener e Rodrigues, servidores do Ministério da 

Defesa confirmaram que trocam informações a respeito das demandas de acesso recebidas, e 

rotinas de resposta aos pedidos são alteradas quando se percebe questão sensível sendo 

inquirida.  É de se inferir, portanto, que o conhecimento de todos os pedidos feitos por 180

 O art. 14 do Dec. 7.724 / 2012 ainda amplia a garantia trazida pelo art. 10, 3º da LAI, uma vez que não exige 178

que as informações sejam de interesse público: “Art. 14.  São vedadas exigências relativas aos motivos do pedi-
do de acesso à informação”.

 MICHENER, Gregory; WORTHY, Ben. Op. Cit., p. 20.179

 MICHENER, Gregory; RODRIGUES, Karina. “Who Wants to Know?” Assessing Discrimination in Trans180 -
parency and Freedom of Information Regimes. Paper to be presented at the 4th Global Conference on Transpa-
rency Studies, Lugano, Suíça, 4-6 Jun. 2015, p. 5 a 13. 
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determinado cidadão não tem outra consequência senão o fortalecimento dessa articulação da 

máquina pública brasileira “contra a contra-democracia”.  181

 Esses problemas já foram reconhecidos pela própria CGU, que, em seu terceiro Plano 

de Ação no âmbito da Open Government Partnership (OGP), comprometeu-se a assegurar a 

proteção dos dados pessoais do solicitante, sempre que necessário, por meio de ajustes em 

procedimentos e canais de acesso a informação: “commitment 4. Ensure requester’s personal 

information safeguard, whenever necessary, by means of adjustments in procedures and 

information access channels”. O objetivo do compromisso constitui-se, em suma, em: 

“Contribute for the safeguard of the access to information requester ́ s personal data, 

whenever there is an identity disclosure, which may provoke a differentiated treatment”.  182

Não obstante, apesar do reconhecimento do problema — o que constitui um importante 

avanço —, preocupa o fato de a redação do compromisso sugerir que a proteção dos referidos 

dados pessoais dar-se-á contingentemente (“whenever necessary”), e não como regra geral.  

 Um primeiro passo para corrigir esses cenário seria reformar a estrutura de gestão dos 

dados cadastrais no sistema, com vistas a impedir que os órgãos e entidades que recebem os 

pedidos de acesso tenham contato com as informações pessoais dos demandantes. Ainda que 

haja necessidade de se conhecer a identidade das pessoas que se valem dos mecanismos da 

LAI — seja para fins de segurança nacional, seja para fins de avaliação de como vem se 

desenvolvendo a implementação da lei — essas informações devem ficar disponíveis apenas 

para um único órgão central, como se cogitou fazer, por exemplo, no México.  183

 Não obstante, ainda que se garanta o anonimato frente aos órgãos e entidades 

descentralizados, importa lembrar que apenas um número pequeno de legislações nacionais 

exigem explicitamente cadastro que inclua o número de identidade. Até 2015, segundo 

Michener e Rodrigues, eram eles: Brazil, El Salvador, South Korea, Greece, Nicaragua, 

Kazakhstan, Mozambique, Panama, Mongolia, Malta, Pakistan, Philippines, Togo, and 

 Para conceito de contra-democracia, ver cap. 1 deste trabalho. 181

 BRAZIL. Ministry of Transparency, Oversight and Comproller General. Brazil’s Third Action Plan - Open 182

Government Partnership. Disponível em: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/3o-plano-de-acao-
nacional-na-parceria-para-governo-aberto/3o-plano-versao-web-eng.pdf. Acesso em: 27 fev. 2018.   

 Sobre o caso mexicano, cf. MICHENER, Michener; RODRIGUES, Karina. Op. Cit.183

http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2017/3o-plano-de-acao-nacional-na-parceria-para-governo-aberto/3o-plano-versao-web-eng.pdf
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Taiwan.  Não parece impraticável, portanto, que se discuta a possibilidade de suprimir por 184

completo a exigência de número de CPF para se registrar no sistema. Aliás, é essa a 

recomendação da Lei Modelo de Acesso a Informação da Organização dos Estados 

Americanos (OEA): “El solicitante no necesita dar su nombre en la solicitud de información. 

Sin embargo,  en  la  medida  en  que  la  solicitud  se  refiera  a  información  personal, será 

necesario incluir el nombre del solicitante”.    185

 Uma das vantagens dessa opção seria a possibilidade que o usuário teria de fornecer, 

em vez de sua identidade verdadeira, mero codinome, sem incorrer em qualquer crime 

relacionado à falsidade ideológica. Nesse sentido, o ranking Global Right to Information 

Rating, que avalia a qualidade das leis de acesso por todo o mundo, tem como um de seus 

parâmetros de exame o seguinte indicador: “Indicator 14: Requesters are only required to 

provide the details necessary for identifying and delivering the information (i.e. some form of 

address for delivery)”.   186

 Enfim, quanto à necessidade de esclarecimentos sobre o objeto do pedido, as 

dificuldades criadas para a Administração por conta da ausência de acesso ao telefone ou ao 

email do usuário poderiam ser compensadas com o desenvolvimento de mecanismo dentro do 

e-SIC que o guarnecesse com a possibilidade de mensagens intermediárias (ou “de mero 

expediente”, nos termos do Direito Processual), entre a Administração e o administrado. 

Assim, antes da decisão final sobre a concessão de acesso, o servidor poderia esclarecer suas 

dúvidas a respeito das necessidades do solicitante, e este poderia emendar o seu pedido, sem 

que para isso fossem consumidas as oportunidades recursais, e sem que fossem feitos contatos 

fora do sistema (e, portanto, com maiores chances de se demonstrarem constrangedores).  No 

mais, a maior facilidade da Administração em entender o conteúdo e os limites do pedido 

abreviaria o tempo e os recursos que aquela despende para bem atender à legítima demanda 

social por transparência passiva. 

   

 Idem, tabela 5 (em anexo).184

 OEA. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Aprovada pela AG/RES. 2607 185

(XL-O/10), em 08 jun. 2010. Disponível em:  http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf. 
Acesso em 01 mar. 2018.

 RTI. http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/. Acesso em 01 mar. 2018. 186

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf
http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/
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3.4. Impossibilidade de consulta ou de qualquer modalidade de intervenção de terceiros 

interessados 

 Outra justificativa utilizada com frequência pelo setor nuclear para denegação dos 

pedidos de acesso consistiu na possibilidade de comprometimento do direito de terceiros ao 

sigilo de suas informações, como ocorre, por exemplo, nas alegações de sigilo industrial de 

empresa fiscalizada pelo órgão que recebeu o pedido. Ocorre que os referidos terceiros não 

foram intimados a qualquer intervenção no processo, nem sequer consultados. A rejeição do 

pedido, portanto, baseou-se em mera hipótese. Diante, todavia, da omissão da LAI e de seu 

decreto regulamentador em relação à possibilidade de intervenção ou de consulta a terceiros 

juridicamente interessados logo na primeira instância, os pedidos foram simplesmente 

negados e tiveram de ser refeitos a quem supostamente a manutenção do sigilo interessaria.  187

Isso, apesar de ter economizado o tempo do órgão originalmente requerido, ao final 

representou maior consumo de tempo e recursos, tanto para o solicitante quanto para a própria 

Administração, se vista globalmente. A ampliação dos sujeitos envolvidos no contraditório, 

fortalecendo a legitimidade da decisão e aumentando a utilidade do exercício do poder estatal, 

não seria senão uma prática de aperfeiçoamento dos atos do Estado, em benefício inclusive 

deste próprio.  

 Nesse sentido, a omissão do sistema brasileiro de acesso quanto à manifestação de 

outras  pessoas interessadas no deslinde do pedido contraria  um dos princípios  do Global 

Right to Information Rating, segundo o qual o texto legal, entre outras exigências, deve prever 

procedimentos de consulta a terceiros: “Indicator 33: Clear and appropriate procedures are 

in place for consulting with third parties who provided information which is the subject of a 

request  on  a  confidential  basis.  […]”  (grifo  meu).  Na União Europeia, para ilustrar, o 188

Regulamento 1049 / 2001 prevê expressamente a possibilidade de consulta a terceiros: 

“article 4(4). As regards third-party documents, the institution shall consult the third party 

 "Interesse, em direito, é utilidade. Há dois fatores sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de 187

agir, como indicadores de sua presença em casos concretos: a necessidade da realização do processo e a adequa-
ção do provimento jurisdicional postulado". (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Car-
rilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2016, p. 117)

 RTI. http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/. Acesso em 01 mar. 2018.  188

http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/
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with a view to assessing whether an exception in paragraph 1 or 2 is applicable, unless it is 

clear that the document shall or shall not be disclosed”. A legislação indiana (The  Right  to 

Information Act,  de 2005), por sua vez, vai além da europeia e estabelece a possibilidade de 

verdadeira intervenção de terceiros: 

11: "Where a Central Public Information Officer or a State Public 
Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information 
or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to 
or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by 
that third party, the Central Public Information Officer or State Public 
Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the 
receipt of the request, give a written notice to such third party of the request 
and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public 
Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information 
or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in 
writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, 
and such submission of the third party shall be kept in view while taking a 
decision about disclosure of information: Provided that except in the case of 
trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if 
the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm 
or injury to the interests of such third party.  

(2) Where a notice is served by the Central Public Information Officer or 
State Public Information Officer, as the case may be, under sub-section (1) 
to a third party in respect of any information or record or part thereof, the 
third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be 
given the opportunity to make representation against the proposed 
disclosure.  

(3) Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public 
Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, 
shall, within forty days after receipt of the request under section 6, if the 
third party has been given an opportunity to make representation under sub-
section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information 
or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the 
third party.  

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the 
third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under 
section 19 against the decision.” (grifo meu) 

 Nesse cenário, dois casos da minha experiência com o setor nuclear são ilustrativos. 

No pedido de acesso a documentos mencionados pelo Estudo de Impacto Ambiental de Angra 

3 (exposições de motivos do Ministério da Infra-Estrutura e interministerial), feito à 

Eletrobrás Termonuclear S.A., o acesso aos documentos pedidos foi negado, sob o argumento 

de que aqueles teriam sido mencionados no EIA/RIMA por terceira empresa, não estando 
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presentes no arquivo da Eletronuclear.  No caso do pedido de acesso a nota técnica ao 189

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao (MP), por sua vez, a Administração 

não autorizou o acesso ao fundamento de que este poderia violar segredos industriais da INB: 

[...] a documentação requerida apresenta informações obtidas [...] tão 
somente em razão das atividades de supervisão que desempenha. Tais 
informações possuem natureza empresarial e, portanto, podem 
eventualmente representar vantagem competitiva a outros agentes 
econômicos. Nesse sentido, registramos que convém à própria empresa a 
avaliação de eventual risco empresarial tendo em vista que ela possui 
condições reais para analisar o cenário competitivo em que está inserida.  190

  Em nenhuma das situações, entretanto, as empresas mencionadas foram intimadas a 

intervir ou mesmo consultadas, para opinarem sobre a possibilidade ou não de divulgação das 

informações solicitadas. Desse modo, conforme atestaram os casos, apenas quando o pedido 

chega à CGU é que todos os sujeitos interessados são necessariamente consultados.  Mesmo 

assim, as intimações da CGU são respaldadas pela Lei no 9.784/99 (art. 29 e 39) — que 

regulamenta o processo administrativo no âmbito federal —, e não pela LAI:  

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação 
de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para 
esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.  
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão 
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não 
se eximindo de proferir a decisão. 

A omissão  da  LAI  e  do  Dec.  7.724  a  respeito  da  possibilidade  de  consulta  e  de 

intervenção  de  terceiros,  portanto,  representa  verdadeira  amarra  processual,  que  incide 

diretamente sobre a eficiência administrativa. Ora, se determinado documento poderia ter sido 

concedido logo na primeira manifestação decisória da Administração, mas só o foi em sede de 

recurso à CGU, o tempo e os recursos consumidos com esse alongamento do processo não 

representam senão uma importante ineficiência do sistema. No mais, a falta de sistematização 

 Pedido n. 99908000619201633 / Eletronuclear, aberto em 16/10/2016. A resposta, porém, foi dada, por enga189 -
no, no processo do Pedido n. 99908000626201635.

 Pedido n. 03950000194201759 / MP, aberto em 20/01/2017.190
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normativa a respeito de eventuais intervenções -- não reguladas, mas também não proibidas --  

pode  comprometer  a  uniformidade  desejada  às  manifestações  dos  órgãos  e  entidades 

vinculados à Administração Pública, que podem consultar ou deixar de consultar terceiros 

interessados conforme julgar conveniente.  A ineficiência agrava-se, ainda, quando ocorrem os 

re-encaminhamentos, como verificado especialmente nos  pedidos sobre a questão da eventual 

criação de uma agência reguladora para o setor nuclear brasileiro. É o que se descreverá a 

seguir. 

3.5. Encaminhamentos sucessivos e prorrogação automática de prazos 

Ao considerar que a informação requerida foi produzida ou é custodiada por outro 

órgão,  o servidor que recebe o pedido de acesso poderá encaminhar a solicitação àquele. 

Nessas situações, porém, o prazo de resposta da Administração (de 20 dias prorrogáveis por 

mais 10) é  renovado automaticamente a cada novo encaminhamento:  “art.  10,  §2º  /  Dec. 

7724. Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao 

SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a 

data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta” (grifo meu). 

Esse foi o caso, por exemplo, de pedidos de acesso a documentos relativos a eventual 

criação de agência reguladora para o setor nuclear brasileiro. A princípio, os pedidos foram 

feitos ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e à Casa Civil da Presidência 

da  República  (CC-PR)  e  deveriam  ser  respondidos  em  20  dias.   Em  virtude  dos  dois 

encaminhamento realizados (para o MCTIC e para a  CNEN),  porém, a  primeira resposta 

administrativa  foi  dada  somente  60  dias  após  a  interposição  da  solicitação.  Apesar  da 191

lentidão  que  pode  acometer  o  processo,  essa  sequência  de  redirecionamentos  pode  ser 

interpretada como simples efeito colateral do esforço da Administração em atender à demanda 

que  lhe  foi  feita.  Ocorre  que  o  mecanismo  de  encaminhamento  abre  brechas  para  que, 

eventualmente,  seja  utilizado  de  forma  abusiva  pelos  servidores,  em  verdadeiro  jogo  de 

“empurra-empurra”.  Planejado ou não,  um dos resultados desse processo é  a  prorrogação 

excessiva dos prazos. Veja-se o caso a seguir.

 Pedido n. 03950003842201729 / MP e Pedido n. 00077001621201773 / CC-PR, ambos abertos em 191

14/12/2017. 
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Em outro pedido feito ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - desta vez 

especificamente para acesso ao processo administrativo de 2011 sobre a criação da referida 

agência reguladora -, destaquei que pedido idêntico, mas em outro processo, já havia sido 

interposto ao MP, encaminhado à CNEN e, finalmente,  por esta desprovido. Ainda assim, não 

obstante,  o pedido foi  surpreendentemente encaminhado,  de novo,  à  CNEN, sem maiores 

explicações. Esta, como já era de se esperar, devolveu a solicitação ao MP, assinalando, mais 

uma vez, que não havia produzido ou custodiado os documentos requeridos. Dessa forma, só 

no segundo processo, a pasta do Planejamento teve, no mínimo, 40 dias (sem se considerarem 

as duas prorrogações possíveis) para resolver a questão. 

Tomando-se tal caso como exemplo, ainda que nele especificamente a Administração 

não tenha tido qualquer intenção de burlar os ditames legais, fica claro como o mecanismo do 

encaminhamento  pode  ser  acionado  de  forma  abusiva.  Imaginem-se,  por  exemplo,  duas 

agências  reguladoras  que,  em  conjunto,  tenham  produzido  um  documento  de  interesse 

público.  Caso  considerem  que  a  disponibilização  desse  documento  lhes  possa  causar 

constrangimentos — mas não encontrem fundamentação legal para se desprover o pedido de 

acesso —, podem articular jogo de “empurra-empurra”, de forma a prorrogarem os prazos de 

resposta indefinidamente. 

Diante  disso,  ainda  que  o  requerente  perceba  a  articulação  mal  intencionada  da 

Administração,  nada  poderá  fazer  para  impugná-la.  Isso  porque,  durante  desse  trâmite 

processual  pelos  meandros  da  máquina  pública,  o  usuário  do  e-SIC  fica  sem  acesso  à 

Administração: em não havendo decisão, o sistema não autoriza a interposição de recurso — 

e,  como  dito,  comunicações  intermediárias  não  são  possíveis.  Enfim,  levantadas  essas 

hipóteses, resta claro que o processo de encaminhamento deve ser melhor regulado (seja pelo 

texto do decreto regulamentador da LAI, seja pela atuação da CGU), de modo a não se tornar 

instrumento de burla à lei. Nesse sentido, um dos critérios do já mencionado ranking RTI diz 

respeito  justamente  à  necessidade  de  o  procedimento  de  encaminhamento  ser  claro  e 

conveniente: 

Indicator 19: Clear and appropriate procedures are in place for situations 
where the authority to which a request is directed does not have the 
requested information. This includes an obligation to inform the requester 
that the information is not held and to refer the requester to another 
institution or to transfer the request where the public authority knows where 
the information is held.  192

 RTI. http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/. Acesso em 01 mar. 2018. 192
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 Nesse âmbito, a introdução da possibilidade de manifestação (ou mesmo de recurso 

formal)  do usuário frente aos encaminhamentos apresenta-se como importante solução ao 

problema dos redirecionamentos em cadeia e sua falta de regulamentação.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho teve como objetivo compreender o contexto, as práticas e os obstáculos 

do acesso a informação no Brasil, a partir da experiência com o setor nuclear. Para tanto, a 

pesquisa fez uso de conceitos do Direito, da Ciência Política e da análise etnográfica, com 

vistas a analisar, qualitativamente, de que forma a estrutura da política de acesso é mobilizada 

pela máquina pública quando esta recebe pedidos de acesso a informação; quais são os 

maiores obstáculos ao acesso, e que práticas podem ser adotadas para que o Estado brasileiro 

seja mais transparente. 

 A revisão da literatura nacional e estrangeira sobre leis de acesso a informação, por 

sua vez, evidenciou que os estudos sobre o tema são, em sua maioria, de caráter quantitativo. 

As investigações qualitativas, por sua vez, ou se concentram no processo de aprovação 

legislativa, ou analisam o processo de implementação da LAI sob uma perspectiva da Ciência 

Política ou da Administração Pública. Há, dessa forma, uma importante lacuna na literatura no 

que concerne a análises qualitativas e  jurídicas sobre a Lei 12.527, sobretudo em relação à 

prática da Administração quanto às respostas a pedidos de acesso. Esta dissertação, por 

conseguinte, almejou contribuir para o preenchimento desse vácuo, a partir das solicitações de 

acesso aos documentos relativos ao Programa Nuclear Brasileiro. A experiência com o setor 

nuclear, considerado como um dos mais sensíveis e estratégicos do país, permite se considerar 

que as recomendações propostas neste trabalho possam se estender a diversos outros setores, 

na medida em que já levaram em conta os obstáculos máximos que se infligem à 

implementação de um governo aberto. 

 Com esse intuito, o segundo capítulo contextualizou o acesso a informação no Brasil e 

os desafios específicos da seara nuclear, cuidando de aspectos teóricos, históricos e 

normativos. Nesse diapasão, a análise da jurisprudência das Cortes Superiores brasileiras 

demonstrou que a Lei 12.527, em vigor já há 6 anos, ainda é pouco acionada em nível 

superior tanto pelos cidadãos, quanto pelos próprios ministros. A bateria de pedidos de acesso 

realizada de 2016 a 2018, por outro lado, mostrou que as necessidades de mudanças impostas 

pela LAI já se fazem presentes na rotina do Poder Executivo, ao menos no que concerne ao 
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setor nuclear. Talvez essa diferença de “intimidade” para com a LAI seja explicativa, ou ao 

menos sintomática, da lacuna de estudos de Direito sobre a questão da transparência passiva. 

 O terceiro capítulo, finalmente, contrapõe-se ao otimismo que o panorama quantitativo 

dos pedidos analisados poderia transmitir, desvelando diversos obstáculos ao acesso a 

informação. Por outro lado, as reflexões qualitativas, (i) sobre a necessidade de motivação das 

respostas denegatórias de acesso, (ii) sobre a questão dos processos decisórios em curso que 

ficam eternamente sob sigilo, (iii) sobre a ausência de anonimato, (iv) sobre a impossibilidade 

de consulta ou de qualquer modalidade de intervenção de terceiros interessados e (v) sobre os 

encaminhamentos sucessivos e suas consequências para os prazos processuais, possibilitaram 

a formulação de algumas recomendações para o fortalecimento da transparência tanto no setor 

nuclear, como na democracia brasileira como um todo. De baixo custo, financeiro e político, 

essas sugestões apresentam incentivos reais para serem implementadas. 

 Quanto ao escopo da motivação de decisões em sede de pedido de acesso a 

informação, despontaram as seguintes conclusões: o ato administrativo que restringe ou nega 

o direito de acesso a informação deve ser motivado. A motivação só é adequada se explicita 

não apenas o fundamento normativo da denegação, mas também explicação do nexo entre a 

hipótese legal de sigilo e os fatos daquele caso concreto. Além disso, a justificativa da 

denegação de acesso deve ser explícita, clara e congruente, de modo a viabilizar a contestação 

por parte do cidadão, eventual pedido de desclassificação e eventual controle de legalidade 

pelo Poder Judiciário. Nem mesmo o caráter estratégico das atividades desenvolvidas por 

determinado órgão não torna automaticamente secretas todas as informações a ele referentes.

 Em relação à suposta hipótese legal de sigilo concernente a processos decisórios em 

curso, se sublinhou que o modo como se interpreta a redação do art. 7, §3º da LAI tem 

expressivas implicações sobre o direito individual de acesso a informação e sobre as 

capacidades democráticas de monitoramento da Administração Pública. Espera-se, portanto, 

que a interpretação da CGU segundo a qual o referido dispositivo consubstancia hipótese 

especial de restrição de acesso seja superada, em favor do entendimento de que se trata, em 

realidade, de mais uma garantia de transparência para o cidadão. Dessa forma, qualquer 

documento que faça parte de processo decisório em curso só deverá ficar protegido pelo sigilo 

se for devidamente classificado, de acordo com as hipóteses do art. 23 / LAI, ou se se 
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enquadrar em alguma outra hipótese legal de segredo, nos termos do art. 22 / LAI. Caso 

prevaleça, porém, o entendimento segundo o qual o sigilo de documento preparatório não 

depende de classificação, que ao menos a motivação da negativa de acesso não seja genérica. 

Com efeito, cabe o teste: a justificativa dada serviria para qualquer processo decisório em 

curso? Se sim, ela é insuficiente para se constituir como motivação adequada segundo os 

parâmetros amplamente consolidados do Direito Administrativo. 

 No que toca à ausência de anonimato, verificou-se que os servidores, ao menos no 

setor nuclear, de fato buscam obter maiores informações sobre a identidade do solicitante e a 

motivação de seu pedido, seja por meio de busca na Internet, seja por contato telefônico — 

algumas vezes constrangedor . Essa possibilidade de violação do princípio da igualdade entre 

os solicitantes, protegido pelo art. 10, §3º / LAI, significa verdadeiro risco à eficiência da 

política de transparência, na medida em que o administrador que responde aos pedidos de 

acesso é capaz não só de prever a extensão das consequências negativas de eventual 

denegação, como também de estabelecer maior articulação com outros órgãos e entidades 

para burlar o escrutínio público de suas atividades.  

 Nesse sentido, necessária é a reforma da estrutura de gestão dos dados cadastrais no 

sistema, com vistas a impedir que os órgãos e entidades que recebam os pedidos de acesso 

tenham contato com as informações pessoais dos demandantes. Ainda que haja necessidade 

de se conhecer a identidade das pessoas que se valem dos mecanismos da LAI — seja para 

fins de segurança nacional, seja para fins de avaliação de como vem se desenvolvendo a 

implementação da lei — essas informações devem ficar disponíveis apenas para um único 

órgão central, como já ocorre, por exemplo, no México.  Ademais, dado o pequeno número 193

número de legislações nacionais que exigem explicitamente cadastro que inclua o número de 

identidade, cabe se discutir a possibilidade de suprimir por completo a exigência de número 

de CPF para se registrar no sistema, nos moldes da Lei Modelo de Acesso a Informação da 

Organização dos Estados Americanos.  Uma das vantagens dessa opção seria a possibilidade 194

que o usuário teria de fornecer, em vez de sua identidade verdadeira, mero codinome, sem 

 MICHENER, ; RODRIGUES, Karina. Op. Cit.193

 OEA. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Aprovada pela AG/RES. 2607 194

(XL-O/10), em 08 jun. 2010. Disponível em:  http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf. 
Acesso em 01 mar. 2018.
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incorrer em qualquer crime relacionado à falsidade ideológica, conforme valoriza o ranking 

Global Right to Information Rating.   195

 No que se referem às amarras processuais, prejudiciais à eficiência do sistema de 

transparência, destacam-se atualmente (i) a omissão da LAI e de seu Decreto regulamentador 

quanto à possibilidade de consulta ou de qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro 

interessado e (ii) a ausência no sistema de mecanismos de mensagens intermediárias, de mero 

expediente, entre a Administração e o administrado, para eventuais esclarecimentos a respeito 

do objeto do pedido. A inexistência de previsão expressa, na legislação de acesso a 

informação, dessas oportunidades de manifestação faz com que os processos do e-SIC se 

alonguem inutilmente, gerando mais custos para a Administração e consumindo as 

oportunidades recursais do requerente. No mais, a falta de sistematização normativa a respeito 

de eventuais consultas a terceiros sobre a necessidade de sigilo das informações solicitadas, 

hoje  feitas  na  maioria  das  vezes  apenas  pela  CGU — e  com base  na  Lei  de  Processos 

Administrativos Federais —,  pode comprometer a uniformidade desejada às manifestações 

da Administração Pública, cujos órgãos e entidades atualmente podem consultar ou deixar de 

consultar terceiros interessados conforme julgar conveniente. 

Por último, os casos analisados foram capazes de demonstrar que a possibilidade de se 

encaminhar um pedido recebido a outros órgãos e entidades, sucessivamente, pode ser usada 

de forma abusiva pela Administração, com o intuito de se prorrogarem os prazos de resposta 

infinitamente. Trata-se, portanto, de procedimento que merece ser melhor disciplinado, seja 

pelo texto do decreto regulamentador da LAI,  seja pela atuação da CGU. Nesse passo,  a 

introdução da possibilidade de manifestação (ou mesmo de recurso formal) do usuário frente 

aos encaminhamentos apresenta-se como um possível remédio ao problema. 

 Enfim, para além dessas recomendações, o trabalho deixa como agenda de pesquisa 

para futuras investigações o exame das práticas da Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, não avaliadas neste estudo. Outro tema da seara do acesso as informações de 

interesse público que merece maiores análises é a implementação das normas da LAI 

concernentes aos pedidos de desclassificação, que não se confundem, como dito, com os 

pedido de acesso. Por último, mais uma questão a ser considerada em oportunidade futura é a 

apresentação das recomendações aqui alinhadas à recente plataforma “Dialoga Brasil”, da 

 RTI. http://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/. Acesso em 01 mar. 2018. 195
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Administração Pública Federal, que recebe sugestões para o aprimoramento das políticas 

governamentais. 
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