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RESUMO 

 

O presente trabalho busca explorar a construção do direito de acesso à informação 

no Brasil e no mundo e avaliar a efetivação da Lei de Acesso à Informação nos órgãos 

federais. O direito ao acesso à informação pública é garantido no Brasil desde a 

Constituição Federal de 1988 e embasado pela Lei nº 12.527/2011. O acesso e a 

transparência pública são fatores fundamentais ao exercício da democracia e se 

mostraram ainda mais necessários durante a pandemia de covid-19. Apesar de sua 

extrema importância, o direito ao acesso à informação vem sendo sabotado há muito. 

O referido estudo mostra como o Brasil cultiva uma cultura de sigilo dentro de uma 

democracia e expõe como a divulgação de notícias inverossímeis e prepotentes 

dificultam ainda mais o combate à pandemia que assola o mundo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: acesso à informação; direito à informação; covid-19; lei de 

acesso à informação; cultura do sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

The present work seeks to explore the construction of the right to public information 

access in Brazil and wordwide in addition to evaluate the implementation of the Law 

on Access to Public Information on federal institutions. The right to access public 

information is guaranteed in Brazil since the federal constitution in 1988 and 

implemented by the law number 12.527/2011. The access to information and public 

transparency are fundamental intruments of democracy and more than ever 

necessary, during the covid-19 pandemic. Despite of its extreme importance, the right 

to public information access has been sabotaged long ago. This monography shows 

how Brazil still lives in a culture of secrecy inside of a democracy and exposes the 

pandemic fight which has turned more difficult because of the dissemination of fake 

news.   

 

KEYWORDS: access to public information; covid-19; Law on Access to Public 

Information; culture of secrecy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Arquivologia nem sempre é a primeira opção de curso de um vestibulando e 

muito disso se deve ao fato de que a profissão ainda não é suficientemente valorizada 

no país. A população costuma questionar a função de um arquivista na sociedade e a 

importância da profissão. Portanto, apresento uma definição de Bellotto (2007, p. 306), 

que define o arquivista como o gestor da informação enquanto instrumento 

administrativo legal ou testemunho da história e do exercício da cidadania. Os 

arquivos possuem um papel de suma importância na sociedade, uma vez que podem 

servir tanto como testemunho histórico quanto prova jurídico-administrativa que atesta 

as atividades de uma determinada organização.  

Minha escolha do tema foi motivada pelo papel social e democrático da 

Arquivologia e do acesso à informação enquanto um instrumento de fruição da 

cidadania. Logo, o objetivo principal do trabalho foi explorar como o acesso aos 

documentos de arquivo de caráter público contribuem para o exercício da democracia 

e como funciona a aplicação da lei que ampara o acesso a esses documentos e a 

efetivação dos instrumentos de acesso à informação garantidos pela lei por meio da 

transparência ativa e passiva.  

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a bibliográfica, baseada na consulta 

do material encontrado em livros, artigos acadêmicos, periódicos e na legislação a fim 

de compreender a relação do acesso à informação no Brasil, sobretudo durante a 

pandemia de covid-19.  

Apesar de previsto na Constituição Federal de 1988, o direito de acesso à 

informação só recebeu amparo legal quase 30 anos depois de consagrado. A lei de 

acesso à informação foi uma importante conquista da sociedade, uma vez que coloca 

em prática algumas das teorias que compreendem a democracia, proporcionando 

uma maior participação do cidadão na vida política do país.  

O cidadão brasileiro sofreu inúmeras perdas de direito desde o golpe militar de 

1964, dentre os quais, o direito ao acesso à informação, porém, a Lei 12.527/2011, 

que entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012, trouxe à sociedade a garantia do 

acesso aos documentos públicos de interesse do cidadão, além de um mecanismo de 

controle das ações prestadas pelos agentes públicos no exercício de suas atividades. 
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Ainda assim, mesmo após a legitimação de uma lei que assegura o acesso, em 

detrimento do sigilo, a sociedade brasileira ainda sofre com diversas tentativas de 

deslegitimar o direito ao acesso à informação pública. Atualmente, durante o governo 

do presidente Jair Bolsonaro, tivemos alguns exemplos. 

O presente trabalho foi elaborado em quatro capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado “Gênese do direito ao acesso à informação”, apresenta uma breve 

sintetização do surgimento da ideia de abertura de arquivos públicos à população no 

mundo e a influência desse pensamento no Brasil. 

Dentro do capítulo é investigada a política de acesso à informação no Brasil, 

averiguando a legislação brasileira referente à transparência pública dentro dos 

sistemas governo pelos quais o país passou. 

O segundo capítulo, “A cultura do sigilo dentro do paradigma de transparência 

do Estado brasileiro”, aponta como o direito de acesso à informação, um direito de 

todo e qualquer cidadão, garantido através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, sofreu e sofre inúmeros ataques e vem sendo tolhido a cada 

governo e como, apesar de viver uma democracia, a cultura brasileira versa muito 

mais sobre o sigilo que sobre a transparência.   

O terceiro capítulo, “A Lei de Acesso à Informação no Brasil”, explora o que é 

a Lei de Acesso à Informação brasileira e como ela funciona na prática. A LAI afirma 

que os órgãos públicos podem negar acesso a certos documentos considerados 

sigilosos, por um determinado período, estipulado no texto da lei. Contudo, 

analisamos que muitas vezes, o acesso é negado sem seguir tais prerrogativas. 

O capítulo apresenta uma análise de portais de órgãos federais e de pedidos 

de acesso a informações públicas elaborados por algumas instituições e faz uma 

avaliação de como esses pedidos são respondidos, se o acesso é, de fato, concedido 

e se as páginas dos portais analisados apresentam dados públicos divulgados, 

conforme versa a lei. 

O capítulo quatro, “Acesso, informação e transparência em tempos de 

pandemia de covid-19”, traz um esclarecimento acerca do momento em que estamos 

vivendo atualmente. O capítulo aborda a questão da pandemia de covid-19, uma 

doença descoberta recentemente e causada pelo vírus Sars-Cov-2 e que 

desencadeou a morte de milhões de pessoas ao redor do mundo e como o Brasil vem 

lidando com a crise causada pela doença. 
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O capítulo expõe como a disseminação de notícias falsas e pretensiosas tem 

contribuído para o aumento de casos de covid-19 no país e como o sigilo é imposto 

mesmo em um momento em que a informação é crucial para a população saber como 

agir e quais são as medidas tomadas pelo governo para o enfrentamento da 

pandemia. 

O trabalho é uma análise visando mostrar os empecilhos que nos são impostos 

quanto ao acesso à informação de qualidade, ou seja, uma informação autêntica e 

íntegra e o quão difícil é executar uma política de transparência no Brasil, uma vez 

que os próprios encarregados de garantir os nossos direitos, estão a boicotá-los 

frequentemente. 
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2 GÊNESE DO DIREITO AO ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Os Arquivos surgiram junto com a escrita, de maneira espontânea, a partir da 

necessidade do ser humano de registrar e organizar as informações que eram 

produzidas na região da Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C. De acordo com Tavares 

e Mota (2020, p. 57), o Arquivo se desenvolveu como local de guarda de artefatos; os 

arquivos mais antigos abrigavam tábuas de argila contendo ordens de governos 

sentenças judiciais, atos privados e outros, dispostas em estantes de madeiras. 

Segundo Silva et al (2009, apud ELIAS, 2017, p. 42) “a importância destinada a esses 

registros fez com que seus locais de guarda fossem de acesso restrito, associando-

os a tesouros ou santuários, o que não os restringiu a uma exclusiva existência 

palaciana.” 

Na Antiguidade, os documentos de arquivo ficavam sob posse de reis e 

sacerdotes da época e o acesso a essa documentação era estritamente reservado 

aos funcionários oficiais e indivíduos autorizados pela autoridade suprema. Os 

documentos eram conservados por seu vínculo direto ao exercício do poder; vigorava 

a noção de que a posse da memória era um instrumento essencial para governar e 

administrar (DUCHEIN, 1983). Os arquivos eram, geralmente, armazenados nos 

palácios, onde ficavam próximos aos detentores da documentação.  

De acordo com Duchein (1983), além da sua demasiada importância como 

instrumento de gestão social, os arquivos também possuíam caráter religioso, uma 

vez que se pressupunha o destino da humanidade como um ciclo cronológico e o 

conhecimento do passado como a chave para compreender e comandar tal destino. 

Por conseguinte, o acesso a esses documentos esteve sob forte vigia e longe dos 

olhares curiosos. 

Não obstante a imprescindibilidade do papel dos arquivos na administração da 

sociedade ser de conhecimento dos soberanos da Antiguidade, a consulta ao acervo 

arquivístico era terminantemente negada aos não privilegiados pelo monarca, uma 

vez que já se sabia das ameaças que o regime sofreria com uma sociedade bem-

informada.  

Conforme afirma Duchein (1983), o surgimento do ideal de democracia na 

cidade de Atenas, no século IV a.C. culminou na iniciativa de abertura dos arquivos à 

pesquisa por uma parte ínfima da sociedade. Segundo o autor, os acusados em um 

processo judicial podiam solicitar o acesso aos documentos que faziam parte do 
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processo e sustentavam sua defesa, da mesma maneira que um magistrado eleito 

acusado de traição ou de violar as leis tinha o direito de consultar a documentação 

referente ao caso em questão. Contudo, o exemplo de Atena permaneceu sendo 

praticamente único por muito tempo; nem os impérios do Oriente, Roma ou Europa 

medieval possibilitavam o acesso aos documentos àqueles que não eram autorizados. 

Os séculos XV e XVI despertaram o interesse dos historiadores europeus a 

respeito da documentação que era produzida na época; abandonando seu caráter 

excepcionalmente de cópia e resumo da documentação, esse interesse é voltado a 

um propósito de análise crítica (DUCHEIN, 1983). No entanto, a permissão para 

acessar os arquivos do governo permanecia sendo privilégio daqueles que o rei 

determinava segundo sua própria vontade, sem justificativas. “Ademais, os 

beneficiários dessas autorizações somente podiam publicar o resultado de sua 

pesquisa com o visto das autoridades” (BATISTA, 2012, p. 209). 

Bem mais adiante, já no século XVIII, renasce o ideal de transparência através 

da Constituição Sueca de 1766, aparecendo, pela primeira vez juridicamente, o direito 

ao acesso a documentos públicos. Um pouco mais tarde, já em 1789 culmina a 

Revolução Francesa, que, dentre seus ideais, pregava a ideia de que os arquivos 

públicos deveriam ser abertos aos cidadãos, tendo destaque a Lei 7 Mesidor, Ano II, 

de 25 de junho de 1794, que afirmava que os documentos dos arquivos nacionais – 

os pertencentes à nação, ou seja, governamentais, administrativos, judiciais e 

eclesiásticos – são de livre acesso a qualquer cidadão que o solicite (DUCHEIN, 

1983).  

Uma herança da Revolução Francesa foi a mudança substancial nos arquivos, 

que deixam de atender aos privilégios da aristocracia e se tornam uma instituição 

pública que permite acesso a todo cidadão, concedendo acesso ao acervo que ali era 

custodiado (ELIAS, 2017, p. 46). Entretanto, esse estado de livre acesso aos 

documentos não perdurou; de acordo com Batista (2012, p.212), a França e alguns 

outros países permitiam o acesso aos arquivos, porém impunham muitas restrições e 

estipulavam longos prazos para a consulta ao acervo. Conforme alega Elias (2017, p. 

47) 

 

Os Arquivos durante ainda muito tempo após a Revolução Francesa, que 
demarca sua cronologia epistemológica no campo da Arquivologia, 
constituíram um espaço de privilégio, onde circulavam eruditos, tanto na 
forma de seus funcionários como de seus usuários, que selecionavam e 
manipulavam os registros conferindo-lhes atributos de monumentos 
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nacionais de glória ao passado, seja como encorajamento, atendendo ao 
crescente afã nacionalista em momentos de baixas ou tragédias nacionais ou 
como instrumentos para a historiografia, conferindo aos documentos 
administrativos correntes baixa indulgência ou menor importância. 
 

O século XIX, segundo Duchein (1983), foi caracterizado pela abolição do 

poder feudal, dando lugar às monarquias absolutistas modernas. Apesar de os países 

europeus estarem vivendo um momento de abertura gradual de seus arquivos à 

consulta, ainda havia um longo caminho a ser trilhado; países como Bélgica, França, 

Inglaterra liberaram o acesso aos arquivos à população, porém cercado de limites e 

condições. Em outros países, como Turquia e Rússia, o acesso ainda estava sujeito 

à permissão individual de um soberano.  

Conforme destaca Duchein (1983), inúmeros obstáculos permaneceram 

impostos acerca da utilização dos arquivos para consulta. Muitos governos ainda 

exerciam uma política restritiva; aumentavam as exceções ao direito de acesso aos 

documentos, exigiam justificativas para a utilização da documentação solicitada por 

pesquisadores, controlavam a identidade e as motivações de cada pesquisador que 

recorria aos arquivos. Ademais o acesso aos documentos públicos só era concedido 

aos cidadãos do respectivo país, sendo assim, era necessário que pesquisadores 

estrangeiros apresentassem autorização para acessar o acervo. 

Com a queda dos impérios russo, austro-húngaro e otomano, após a Primeira 

Guerra Mundial, o acesso aos arquivos em vários países foi facilitado (DUCHEIN, 

1983). Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, cada vez mais países, 

gradualmente, abriram seus arquivos ao público e alguns dos fatores, segundo Costa 

e Fraiz (1989, apud BATISTA, 2012, p. 212), foram o desenvolvimento científico e 

tecnológico, o progresso das pesquisas históricas, a utilização de métodos 

quantitativos em pesquisas, entre outros.  

 

2.1  A CONSTRUÇÃO DO ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 
O direito ao acesso à informação pública é, hodiernamente, um direito humano 

fundamental previsto no artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada pela Organização das Nações Unidas - ONU e reconhecido por outros 

organismos internacionais como Organização dos Estados Americanos - OEA, 

Conselho Europeu - CoE e União Africana - UA. Na Todavia, o direito ao acesso aos 



13 
 

documentos públicos no Brasil só veio a ser reconhecido quarenta anos depois, com 

a Constituição Federal de 1988. Anteriormente à CF 88 não havia política de 

tratamento de documentos públicos ou informação reservada. 

Conforme política herdada da Coroa Portuguesa, não havia acesso aos 

documentos públicos durante o Brasil Império; os arquivos do país eram fechados à 

consulta pela sociedade, uma vez que predominava um modelo de Estado 

centralizado e burocrático, tendo como característica o sigilo das informações 

produzidas pelas instituições públicas. A Constituição de 1824, promulgada durante o 

Império caracterizava-se pelo seu viés absolutista e por conceder o direito ao voto à 

população rica; destacava-se por ser excludente, uma vez que impedia os 

desfavorecidos de eleger um representante que atendesse suas necessidades 

(SOLCI, 2020, p. 80). 

 

O processo de construção do Estado nacional brasileiro no século XIX, teve, 

portanto, como base legal, as concepções do direito romano herdadas de 

Portugal, ao contrário dos países hispano-americanos, que se constituíram 

como Estados ancorados nas noções de direito anglo-saxão. As elites 

políticas e intelectuais que atuaram no cenário político até mais ou menos a 

metade do século anterior, em sua grande maioria, fizeram a sua formação 

na Universidade de Coimbra, engajando-se em seguida na burocracia luso-

brasileira (COSTA, 2000, p. 5). 

 

Durante o período da República, a situação do cidadão brasileiro em relação 

ao acesso aos documentos produzidos pelas instituições públicas não mudou; a 

política de acesso a esses documentos continuou sendo de sigilo oficial. A 

Constituição Federal da República de 1891 previa a liberdade de pensamento, em seu 

artigo 72, reiterando que “[...]é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou 

pela tribuna, sem dependência de censura [...]” (BRASIL, 1891). A CF de 1891 foi a 

única promulgada durante toda República Velha, sendo importante frisar que não fazia 

qualquer menção ao acesso público à informação governamental (BRASIL, 1891 

apud. SOLCI, 2020, p. 81).  

Já no governo de Getúlio Vargas foi promulgada a Constituição da República 

do Brasil, em 1934, que assegurava o direito de resposta ao cidadão, além do rápido 

andamento dos processos nas repartições públicas e a expedição de certidões 

requeridas quanto a respeito dos negócios públicos, ressalvados os casos em que o 
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interesse público imponha segredo ou reserva (BRASIL, 1934 apud. SOLCI, 2020, p. 

81). Durante seu governo, Getúlio Vargas concedeu e retirou direitos aos cidadãos 

brasileiros. A Carta Magna de 1934 estabeleceu o sufrágio feminino, o voto secreto, 

além de direitos trabalhistas, entre outras coisas 

A Constituição Federal de 1937, conhecida como Constituição Polaca, possuía 

ideais fascistas inspirados na Carta Magna polonesa e suspendia todos os direitos 

políticos. A Constituição de 1937 foi outorgada em 10 de novembro e sua redação 

muito se assemelhava às constituições de regimes autoritários europeus, como Itália, 

Portugal e Espanha. Ainda que previsse o direito de todo cidadão manifestar seu 

pensamento, a Constituição Polaca cerceou o direito à manifestação mediante o uso 

de censura da imprensa, do cinema, do teatro (BANDEIRA, 2007, p. 32). 

Ainda durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado, por meio do Decreto-Lei 

número 579 de 1938, o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

produto da reforma administrativa iniciada por Vargas. O DASP previa a estruturação 

de um departamento administrativo subordinado ao presidente da República, 

abrangendo as áreas de organização e métodos, execução orçamentária e 

administração de pessoal e material; o departamento focou na seleção de servidores 

públicos através de concursos públicos e em seu aperfeiçoamento por meio de cursos, 

palestras e bolsas no exterior (SILVA, 2006, p. 87, apud SANTOS, 2007, p. 98). 

O escopo de qualificar profissionalmente os funcionários públicos do Estado, 

um dos eixos de atuação do DASP, resultou na entrada de profissionais qualificados 

atuando em diversas áreas, sendo contempladas, além das áreas de administração e 

engenharia, as áreas de arquivologia e biblioteconomia. (SANTOS, 2007, p. 99). 

Funcionários foram enviados ao exterior para que pudessem estudar as técnicas e 

instalações de arquivos e bibliotecas de outros países e implementá-las no governo. 

Com o viés de capacitação profissional, herdado do DASP, a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) – cuja função era realizar pesquisas e estudos no campo da 

administração e promover a capacitação de pessoal para o desempenho dessas 

atividades –, fundada em 1944 e, segundo Santos (2007, p. 106 e 110), foi pioneira 

na administração dos arquivos, através da implementação do Sistema de Arquivos da 

FGV, que  gozava de profissionais capacitados trabalhando em seu desenvolvimento 

e logo virou objeto de interesse de organizações interessadas na estruturação de 

arquivos institucionais, públicos ou privados. 
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Rodrigues (2011, p. 265) considera um dos principais marcos na legislação 

arquivística brasileira o Decreto 27.583, de 14 de dezembro de 1949, que surge no 

contexto da Guerra Fria e é o primeiro recurso legítimo a classificar informações 

consideradas sensíveis à segurança pelo Estado brasileiro. O decreto dispõe sobre 

categorias de sigilo, tipologias documentais enquadradas em tais categorias sigilosas 

e até mesmo diretrizes para a destruição de documentos.  

Dez anos após a morte de Getúlio Vargas, foi instaurado o regime militar no 

país, sendo marcado por enorme repressão. A ditadura militar negou acesso aos 

cidadãos a respeito dos exercícios governamentais, embasados no lema de que “tudo 

é sigilo até que se prove o contrário”, com a intenção de manter “debaixo do pano” as 

atividades exercidas pelos agentes públicos, facilitando assim, a corrupção e 

escondendo ações militares executadas durante o regime. Já no primeiro ano de 

ditadura foi assinado o Ato Institucional número 1, que ficou conhecido por dar ao 

governo militar o poder de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos 

por até dez anos, entre outras determinações.  

Em 1967, o regime militar estabeleceu uma nova Constituição. A CF de 1967 

discorria, como esperado em uma ditadura, muito mais acerca do sigilo que do acesso 

às informações; o Serviço Nacional das Informações (SNI), criado em 1964, detinha o 

monopólio das informações do Estado. Contudo, segundo Rodrigues (2011, p. 266), 

o capítulo IV, artigo 150, § 34 da CF de 1967, estabelece o que se aproxima de um 

direito de receber informações, quando discorre que será garantida a expedição de 

certidões requeridas às repartições administrativas para salvaguarda de direitos e 

esclarecimentos de situações. 

Com o fim da ditadura militar e a posse presidencial de José Sarney, reacendia 

a chama da democracia no país com a instauração da Assembleia Nacional 

Constituinte para dar início a uma nova Constituição. A Constituição Federal de 1988, 

conhecida como Constituição cidadã, é a primeira a prever o acesso à informação no 

Brasil.  

 

Artigo 5º, inciso  XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;[...] 
XXXIII - 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;[...] LXXVII - são 
gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania (CONSTITUIÇÃO, 1988) 
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A Constituição de 1988 é considerada o auge do processo de redemocratização 

do Brasil, sendo a sétima versão na história da República brasileira. Deixando anos 

de censura para trás, o novo governo, eleito diretamente pelo povo, viu a necessidade 

de um texto constitucional mais democrático, o que resultou na última e mais 

democrática constituição do país até então. Durante o governo de Fernando Collor, a 

Arquivologia obteve uma conquista significante para a área; foi criada a Lei 

8.159/1991, mais conhecida como Lei de Arquivos, que estabelece as definições 

básicas de gestão documental e direito de acesso à informação, bem como a estrutura 

geral do sistema nacional de arquivos. Entretanto, conforme discorre Cepik (2000, 

apud. Batista, 2012, p. 215), o artigo 21 da lei refere-se à garantia do direito à 

informação para eventuais dispositivos legais no âmbito estadual e municipal. A lei 

não alterou a situação, uma vez que as constituições estaduais e as leis municipais 

reproduzem os termos da CF/88. 

 

A Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 irá ressaltar tais princípios constitucionais, 
especialmente no seu capítulo V, relativo ao acesso e sigilo de documentos 
públicos. Reafirma-se então o princípio do acesso, prevendo-se categorias 
de sigilo cuja regulamentação só será efetivada em 1997 (JARDIM, 1999).  
 

Em 1997 foi assinado o Decreto 2.134, que em seu artigo 23, dispunha a 

respeito da categoria dos documentos classificados como sigilosos e seu acesso. 

Segundo Jardim (1999, apud. Batista, 2012, p. 215) o decreto estabeleceu 

mecanismos de controle ao acesso e não existiam artifícios que pudessem controlar 

prováveis excessos do classificador de níveis de sigilo, podendo, portanto, haver 

discricionariedades. O Decreto 2.910 foi publicado em 1998 e regulamentava 

questões relacionadas ao tramite dos documentos sigilosos na administração pública. 

Porém, em 2002, durante o fim de seu mandato, Fernando Henrique Cardoso assinou 

o Decreto 4.553, que revogava os decretos 2.134 e 2.190 que regulamentavam o 

acesso à documentação pública. O decreto ampliava o prazo de abertura aos 

documentos sigilosos e o número de autoridades com poderes para atribuir os graus 

de sigilo. De acordo com Costa (2005, p. 70) 

 

Documentos ultrassecretos – categoria reservada às graves questões de 
segurança do Estado – tiveram seu prazo de liberação alterado de trinta para 
cinquenta anos, com a possibilidade de a interdição ser ainda renovada por 
tempo indeterminado. A dilatação dos prazos imprimiu à decisão um caráter 
antidemocrático, na medida em que cerceou a liberdade de informação, 
prejudicando a pesquisa histórica e a recuperação da memória do país. Além 
disso, foi considera inconstitucional por especialista em direito público, já que 
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decretos, pela Constituição, não podem ultrapassar limites estabelecidos em 
lei que regula a mesma matéria – no caso, a Lei nº 8.159 de janeiro de 1991, 
conhecida como Lei de Arquivos, que fixara em trinta anos o prazo máximo 
de sigilo. 
  

Já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi promulgada a Medida Provisória 

nº 228 de 09 de dezembro de 2004, com vistas a regulamentar o inciso XXXIII do 

artigo 5º da CF/88. O Decreto 5.301/2004 regulamenta a MP 228/2004 e institui a 

Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com o intuito de dar a 

burocratas anônimos a capacidade de decidirem, em sigilo, as informações que 

seriam ou não publicizadas (SOLCI, 2020, p. 84-85). Em 2005 foi publicada a Lei 

11.111, que versa sobre sigilo imprescindível à segurança do Estado. Em 2007 dois 

projetos de leis entraram em tramitação, mas não foram votados; o Projeto de Lei 

1.019, que dispõe sobre o direito de acesso à informação pública e o Projeto de Lei 

1.924 que propõe a criação da Comissão de Sistematização e Análise de Informações 

Sigilosas, que diferentemente da Comissão de Averiguação e Análise de Informações 

Sigilosas, propõe a sistematização das informações, não a averiguação 

(BATISTA,2012, p. 216). 

Em 2009 foi publicado o Projeto de Lei 5.228/2009, que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 

do art. 216 da Constituição. O projeto chegou ao Senado em 2010 e foi renomeado 

como Projeto de Lei nº 41/2010, sendo convertido, em 2011, na Lei 12.527 de 

novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (BATISTA, 2012, p. 216). 
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3 A CULTURA DO SIGILO DENTRO DO PARADIGMA DE TRANSPARÊNCIA DO 

ESTADO BRASILEIRO 

 

Durante a ditadura militar os documentos produzidos e custodiados pelo Estado 

eram censurados à sociedade e não podiam ser abertos à consulta. Após a queda da 

ditadura, houve uma necessidade de redemocratização do país, incluindo uma nova 

Constituição; nesse contexto foi tomada a decisão, no início do mandato de José 

Sarney, da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, encarregada da 

elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Foi então que surgiu a 

Constituição Federal de 1988, que ficou conhecia como Constituição cidadã, uma vez 

que previa extensos direitos aos cidadãos, incluindo o direito o acesso à informação.  

Desde que o Brasil atingiu o Estado democrático de Direito, com a consolidação 

da Constituição Federal de 1988, os ideais da democracia foram se firmando na 

sociedade. A Constituição de 1988 é vista como o auge do processo de 

redemocratização do Brasil, sendo a sétima versão na história republicana brasileira; 

ademais, trouxe importantes avanços para o país, como o SUS – Sistema Único de 

Saúde –, fim da censura em rádios e programas e tv e a garantia do direito ao acesso 

à informação. 

Contudo, conforme denota Resende (2018, p. 240), o reconhecimento do 

princípio do direito ao acesso à informação logo enfrentou problemas, uma vez que 

existia uma distância entre os princípios constitucionais e legais e a efetivação, de 

fato, de políticas de acesso à informação, visto que não havia dispositivos que 

pudessem endossar a aplicação do acesso à informação. Um exemplo disso foi a 

objeção do Executivo federal quanto a aplicação do habeas data no que se refere aos 

arquivos da ditadura, elaborando um parecer jurídico que impossibilitava o acesso aos 

documentos custodiados pelo Serviço Nacional de Informação, alegando que 

integravam documentação de uso privativo do presidente da República. 

 

Nos anos 1980, mesmo após a vigência do governo civil e da nova 
Constituição, os arquivos dos órgãos federais de informação e repressão da 
ditadura como o SNI permaneciam sob controle dos militares. Os acervos das 
Delegacias Estaduais de Ordem Política e Social – DEOPS - de estados 
importantes como São Paulo e Rio de Janeiro, estavam sob a guarda da 
Polícia Federal, vinculada diretamente à repressão política do regime. Os 
arquivos das polícias políticas de Minas Gerais (comprovadamente) e Rio 
Grande do Sul (provavelmente) foram incinerados nesse período 
(INSTITUTO DE ESTUDOS..., 2009; RODRIGUES, V., 2017 apud 
RESENDE, 2018, p. 242). 
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Em 26 de junho de 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello, assinou 

o Decreto nº 99.347, que modificava o artigo 6 do Decreto nº 79.099, de 1977 – que 

definia as autoridades com competência para estabelecer grau ‘ultrassecreto’ aos 

documentos. Portanto, enquanto o decreto 79.099 limitava as autoridades 

competentes para classificar os documentos ultrassecretos, o Decreto 99.347 

ampliava o número de responsáveis por tal classificação (RODRIGUES, 2011, p. 270). 

Durante o governo Collor, foi sancionada a lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. A Lei de 

Arquivos, como ficou conhecida a lei 8.159/1991, foi considera uma conquista, 

sobretudo para a área da Arquivologia, uma vez que estabelece as definições básicas 

de gestão documental e direito de acesso à informação, bem como a estrutura geral 

do sistema nacional de arquivos. 

No entanto, a Lei de Arquivos dispunha mais a respeito do sigilo dos 

documentos que sobre a garantia de seu acesso; o artigo 22 da mesma lei garantia 

que “é assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos” (BRASIL, 

1991), enquanto todo o restante do capítulo V desta lei é composto por redação que 

dispõe sobre o sigilo dos documentos públicos. Para Resende (2018, p. 243), a Lei 

8.159/91 “[...] trazia um resultado importante em termos do reconhecimento legal do 

paradigma do acesso à informação, mas em termos práticos, era tímida e insuficiente 

na especificação de técnicas e instrumentos de políticas.” 

Em 1995 foi sancionada a Lei 9.140, também conhecida como Lei dos 

Desaparecidos Políticos do Brasil, que reconhecia como mortas as pessoas 

desaparecidas em razão da participação de atividades políticas no período de 

setembro de 1961 a agosto de 1979 e dava outras providências (BRASIL, 1995). A lei 

impôs empecilhos quanto à execução dos direitos que previa, imputando aos 

familiares dos desaparecidos durante a ditadura o ônus das provas da violência 

exercida pelo Estado. Coimbra (1998, apud RESENDE, 2018, p. 246), elucida o 

cenário: 

 

Em muitos casos, não se conseguiu comprovar - apesar das inúmeras 
pesquisas feitas - que o Estado foi o responsável pelas mortes. Isto porque 
até hoje não foram abertos os chamados arquivos secretos, que estão sob a 
jurisdição do governo federal e nenhuma informação oficial foi até agora 
fornecida. Todos os documentos e dados conseguidos – que têm respaldado 
o reconhecimento por parte da Comissão de que o Estado foi responsável 
por essas mortes – foram obtidos através de longas e dolorosas pesquisas 
feitas por entidades de direitos humanos e familiares. 
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O Decreto nº 2.134 de 24 de janeiro de 1997, dispõe sobre a “classificação, 

reprodução e o acesso aos documentos públicos de natureza sigilosa, em qualquer 

suporte, que digam respeito à segurança da sociedade e do Estado e à intimidade dos 

indivíduos” (BRASIL, 1997). Jardim (1999, p. 162) afirma que o Decreto não esclarece 

como a pessoa autorizada a classificar os documentos atribui uma classificação do 

ponto de vista conceitual e administrativo.  

 

Não há mecanismos que inibam possíveis excessos do classificador até 
porque não se encontra previsto que se justifique, em alguma instância, a 
classificação que se está atribuindo. Como tal, não fica evidente onde e como 
os critérios de classificação serão explicitados. Em que tipo de registro 
constarão as razões da classificação por parte do classificador? Se tal 
justificativa não se dá, como, em algum momento, a sociedade civil pode 
controlar os termos desta classificação? O mesmo processo ocorre quando 
da desclassificação ou reclassificação dos documentos por mais um 
determinado prazo (JARDIM, 1999, p. 162). 

 
Segundo Elias (2017, p. 66), “temos, em 1997, uma preocupação com o sigilo, 

que impunha restrições ao pesquisador e fortalecia as comissões de avaliação que 

teriam o poder para decidir sobre os prazos e formas de sua publicização ou acesso”. 

No final de seu mandato, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

abalou a sociedade brasileira, especialmente arquivistas, historiadores e 

pesquisadores, ao assinar o Decreto nº 4.553 de 27 de dezembro de 2002, que 

revogava normas anteriores que tratavam do acesso aos documentos públicos. 

Ironicamente, o Decreto é promulgado no ano em que ocorre o primeiro seminário 

sobre o direito de acesso a informações públicas no país (RESENDE, 2018, p. 263). 

O Decreto ampliou o número de autoridades com competência para classificar os 

graus de sigilo dos documentos, além de aumentar o prazo de abertura à consulta de 

documentos considerados sigilosos. Segundo Costa (2005, p. 71) 

 

Antes, a classificação de documentos como ultrassecretos, por exemplo, 
competia exclusivamente aos presidentes do Executivo, Legislativo e 
Judiciário federais. No “decreto FHC”, tais atribuições foram bastante 
ampliadas, incluindo vice-presidente da República, ministros de Estado e 
equiparados; comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
Contrariamente à aparência democrática da medida, um maior número de 
pessoas dispondo desses poderes significa na prática um número maior de 
documentos classificados como sigilosos.   

 
De acordo com Resende (2018, p. 150), o Decreto 4.553/02 foi resultado de 

pressão executada pelas Forças Armadas à presidência da República. O decreto foi 

um retrocesso em relação ao decreto de 1997 e refletiu a influência dos militares na 
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manutenção do paradigma do sigilo. Mais adiante, já no mandato de Luiz Inácio Lula 

da Silva, foi promulgado o Decreto 5.301/2004 com vistas a regulamentar a Medida 

Provisória 228/004 – que visava a regulamentação de parte final do disposto no inciso 

XXXIII do art. 5 da Constituição de 1988 – e instituir a Comissão de Averiguação e 

Análise de Informações Sigilosas. O objetivo do governo ao criar tal comissão era dar 

a certos burocratas o poder de decidir quais informações seriam ou não publicizadas 

(SOLCI, 2020, p. 84-85). 

Em outubro de 2004, durante o mandato do presidente Lula, a imprensa 

divulgou fotos que, supostamente, se referiam ao jornalista Vladimir Herzog morto 

durante a ditadura militar, o que gerou uma enorme movimentação da população em 

relação à abertura dos arquivos da ditadura ao público. Segundo Costa (2005, p. 73) 

 

A polemica envolveu o governo federal, os militares, a imprensa e outros 
setores da sociedade civil, reforçando reivindicações de acesso à 
documentação produzida pelas Forças Armadas durante o período da 
Guerrilha do Araguaia, ocorrida no início da década de 1970. Familiares de 
militantes mortos no confronto vêm, ao longo dos últimos anos, pressionando 
representantes do governo no sentido de liberar o acesso a esses 
documentos, o que ajudaria, inclusive nos trabalhos de busca das ossadas, 
iniciados durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

A divulgação das fotos que seriam de Herzog impulsionou ainda mais a 

sociedade a requerer a abertura dos arquivos da ditadura. Entretanto, o Centro de 

Comunicação do Exército emitiu uma nota em que afirmava, dentre outras coisas, que 

a documentação produzida durante o regime militar foi destruída e tal ação teve 

amparo legal do Decreto 79.099 de 1977, assinado durante o governo de Ernesto 

Geisel e que previa a destruição de documentos sigilosos. Segundo Rodrigues (2007), 

no dia 23 de outubro foi anunciado em alguns jornais que a divulgação dos 

documentos referentes à ditadura estava sendo estudada pelo Planalto e tal fato 

devia-se à divulgação das fotos, que na verdade eram do padre Leopoldo d’Astou, 

que foi espionado pelo Exército no início dos anos 1970. 

É importante salientar que, embora surjam muitas vezes indivíduos ou 

instituições que almejem e determinem a destruição desses documentos de arquivo, 

em função de seu caráter de evidenciar fatos passados e como forma de apagamento 

da História – geralmente de períodos opressivos, como por exemplo, a ditadura militar 

– efetuar a destruição é algo laborioso devido à dinâmica natural na produção dessas 



22 
 

fontes, levando à sua ramificação e reforçando sua sobrevivência a essas tentativas 

(FRANCO; RODRIGUES, 2019). 

Ainda em 2004, no dia 12 de dezembro, semana em que o governo discutia a 

abertura dos documentos referentes ao regime militar, o Fantástico, um programa 

dominical transmitido pela emissora Rede Globo, exibiu reportagem exclusiva 

denunciando a incineração de documentos produzidos durante a ditadura militar, na 

Base Aérea de Salvador. A maior parte da documentação datava da época em que os 

generais atuavam no comando do país, porém, também foram encontrados 

documentos produzidos depois de 1985, período em que a democracia já havia sido 

instaurada e os governantes do período alusivo a estes documentos foram eleitos 

democraticamente através do voto civil. 

O governo Lula sancionou, em maio de 2005, a Lei 11.111, que disciplina a 

abertura dos arquivos públicos; de acordo com seu texto, documentos classificados 

como sendo de alto grau de sigilo podem ter seu acesso negado por prazo 

indeterminado. Segundo a Lei 8.159/1991, os documentos de caráter sigiloso podem 

ter um prazo de restrição de 30 anos, podendo ser estendido por igual período. Logo, 

a Lei 11.111, compromete a reconstituição da memória social e traz consigo ditames 

de tempos de sigilo absoluto anteriormente vividos no país. Teles (2006) afirma que o 

acesso aos arquivos não pode estar subordinado à uma comissão nomeada e 

controlada pelo Executivo, com o risco de tornar-se refém do governo atuante e 

acrescenta: 

 

Para os movimentos sociais, a idéia do sigilo de até 60 anos já é questionável 
por dificultar o exercício do direito à verdade e à memória, prejudicando também 
a reconstrução histórica do passado, necessária para as reflexões e atos políticos 
do presente. Segundo Flavia Piovesan, professora de direitos humanos da PUC 
de São Paulo, “o direito à verdade traduz o anseio civilizatório do conhecimento 
de graves fatos históricos atentatórios aos direitos humanos”. 
 

Em 2017 entrou em debate o Projeto de Lei 7.920/2017 que tornava legal a 

eliminação de documentos originais após sua digitalização; tal eliminação poderia ser 

feita por incineração, destruição mecânica ou outro procedimento que assegurasse a 

completa desintegração do documento. Segundo Humberto Innarelli, diretor técnico do 

Arquivo Edgard Leuenroth, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a 

digitalização de documentos pode ser realizada de maneira segura, através da adoção 

de normas e regulamentos institucionais, sem causar riscos à memória da instituição, em 

vez da eliminação de documentos originais sem a devida preocupação com políticas de 
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preservação de documentos arquivísticos digitais e com a autenticidade destes 

documentos (SUGIMOTO, 2017). 

Já durante o governo de Jair Bolsonaro, em 2019, foi emitida a Medida Provisória 

de número 881, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e dá outras 

providências. Em seu artigo 11º, a MP afirma que A Lei  12.682/2012, passa a vigorar 

com alterações, dentre as quais se destaca a “[...]§ 1º  Após a digitalização, 

constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no 

regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor 

histórico[...]” (BRASIL, 2019). Segundo Luz (2019): 

 

Na prática, com a MP 881, o governo cala a Câmara, acaba com o debate do 
PL 7920, institui a “Queima de Arquivos” na calada da noite e autoriza a 
destruição do patrimônio documental brasileiro. A bem da verdade, a 
destruição autorizada aos documentos privados eliminará provas que no 
futuro poderão ser utilizadas para garantir direitos e deveres que estão sendo 
“digitalizados” nos tempos atuais. Um documento digitalizado NUNCA terá 
valor igual a um documento natodigital ou a um documento original. 
 

No governo Bolsonaro também foi promulgado o Decreto 9.690/2019, assinado 

pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, durante de uma viagem do então 

presidente Bolsonaro. O Decreto permitia que servidores comissionados, dirigentes de 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 

classificassem documentos públicos como ultrassecretos, mantendo-os inacessíveis por, 

pelo menos, 25 anos. O Decreto modificava a Lei de Acesso à Informação, que previa tal 

competência apenas ao presidente da República, ao vice-presidente, aos ministros de 

Estado, comandantes das Forças Armadas, chefes de missões diplomáticas e consulares 

permanentes no exterior (BERTONI, 2019). 

O Decreto assinado por Mourão representa um enorme retrocesso quanto ao 

acesso à informação pública, visto que a LAI busca alicerçar a publicidade como regra e 

o sigilo como exceção e ampliar a transparência governamental. Segundo Costa (2019, 

p.2), o Brasil manteve a cultura do segredo por muito tempo e a grande maioria da 

regulamentação nacional era no sentido de limitar o acesso à documentação pública, 

impossibilitando a transparência e o combate à corrupção. 

 

[...] A Constituição Federal também aponta que o sigilo deve ser a exceção 
e, portanto, a transparência é regra na gestão pública. Dessa forma, o decreto 
caminha na contramão dos princípios constitucionais ao abrir um precedente 
para que haja um aumento na quantidade de informações classificadas como 
ultrassecretas. A mudança é ainda mais preocupante quando consideramos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
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o contexto nacional, em que a implementação da LAI e a transparência 
governamental são processos que vêm sendo construídos, mas ainda não 
estão consolidados em todo país – ou seja, não necessariamente os 
profissionais que estarão nos cargos citados estarão capacitados para 
interpretar a lei (ARTIGO 19, 2019). 
 

Ainda no governo Bolsonaro, durante uma pandemia, foi assinada a Medida 

Provisória 928/2020, que suspende o prazo máximo de 30 dias, definido por lei, para 

resposta aos pedidos de acesso à documentação pública; o texto do decreto determina 

que os pedidos de acesso a documentos referentes à medidas de enfrentamento à 

pandemia devem ser atendidos de maneira prioritária e as demandas que não forem 

respondidas deverão ser reiteradas no prazo de dez dias contados a partir da data de 

encerramento o estado de calamidade pública no país, determinado no dia 20 de março 

até o dia 31 de dezembro (SUDRÉ, 2020). 

Marcelo Tresel (apud SUDRÉ, 2020) alega que a MP é confusa, visto que afirma 

que irá priorizar os dados sobre coronavírus, mas também diz que não serão aceitos 

recursos; é uma decisão grave porque, através dos recursos, os órgãos públicos são 

obrigados a esclarecer a razão pela qual negaram o pedido de acesso. Tresel afirma que 

há uma possível discricionariedade de respostas: “alguma secretaria de saúde 

municipal ou estadual pode escolher esconder dados a respeito das infecções, e não 

haverá uma forma do cidadão questionar qualquer decisão nesse sentido” (TRESEL, 

apud SUDRÉ, 2020). 
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4 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO BRASIL 

 
Segundo Sant’ana e Haddad (2020), não há democracia sem participação e 

esta, por sua vez, apenas pode ser plenamente exercida quando há um ambiente de 

livre circulação de informações públicas. Ademais, a ideia de que governar com 

transparência é, além do cumprimento de um dever do Estado, uma condição 

imprescindível para o desenvolvimento e a efetivação de políticas públicas sólidas e 

efetivas, é socialmente consolidada a cada dia.  

O Brasil só obteve uma legislação que amparasse o direito ao acesso à 

informação em 2011, através da Lei 12.527. Foram 23 anos de espera desde que tal 

direito foi previsto na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º e 37º. Porém, 

a primeira proposta de lei que versava sobre o acesso à informação ocorreu em 2003; 

o Projeto de Lei nº 219/2003 foi apresentado na Câmara dos Deputados, pelo 

Deputado Federal Reginaldo Lopes, com vistas à regulamentação do amplo acesso 

dos cidadãos às informações em posse da administração pública.  

Já em 2007 os Projetos de Lei nº 1019 e 1924 tiveram início enquanto, 

paralelamente, ainda corria o PL nº 219/2003 na Câmara dos Deputados. Os projetos 

de 2007 e o PL nº 5228/2009, apresentado pelo Executivo Federal, foram apensados 

ao PL nº 219; após quase um ano – em abril de 2010 – o projeto foi aprovado e enviado 

ao Senado, tendo sua aprovação final em 2011, sendo mais tarde convertido na Lei 

12.527/2011 e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff (WARMLING, 2012). 

 

Em junho de 2009, constituiu-se Comissão Especial destinada a proferir 
parecer sobre o PL n°. 219/2003, onde tiveram sede audiências públicas para 
as quais foram convidados o Ministro da Justiça, representantes da 
Associação Brasileira de Imprensa, da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Juízes 
Federais e Associação Nacional dos Procuradores da República, da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, do Diretor Executivo do site 
Transparência Brasil, entre outros (BRASIL, Projeto de Lei n°. 219, de 26 de 
fevereiro de 2003, apud CALDERÓN, 2013). 
 

Assim, foi promulgada a Lei 12.527/2011, mais conhecida como Lei de Acesso 

à informação, que regulamenta o acesso à informação produzida por órgãos e 

entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. A 

lei coloca ao alcance do cidadão comum instrumentos que possibilitam seu acesso a 

informações de interesse público; o cidadão passa a participar de uma espécie de 

controle de gastos públicos. Junto a isso, há a possibilidade de esclarecer e reparar 
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crimes cometidos contra a humanidade durante o período de exceção que acometeu 

o Brasil.    

A Lei de Acesso à Informação representa a adesão do Brasil ao regime de 

direito à informação; é uma construção da sociedade brasileira em resposta à pressão 

dos movimentos civis em busca de maiores mecanismos de transparência no Estado 

(MALIN, 2012). A LAI foi considerada audaciosa ao adotar padrões de dados abertos 

para divulgação de informações públicas abrangendo todos os entes federativos, 

órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. A transparência e a prestação de 

contas corroboram relações democráticas e, ao menos no Executivo Federal, a lei tem 

um papel substancial na institucionalização de práticas voltadas ao acesso à 

informação (MACHADO, 2020, apud MALIN et al., 2020). 

 

A Lei de Acesso à Informação Pública brasileira determina que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem disponibilizar, em meio 
eletrônico e em tempo real, as informações detalhadas acerca da sua 
execução orçamentária e financeira. Essa demanda pode ser atendida pela 
criação dos portais de transparência, que são páginas web onde devem estar 
divulgados todos os dados governamentais abarcados pela Lei de Acesso à 
Informação. Todos os entes federativos brasileiros são obrigados a seguir 
essa determinação de obrigatoriedade de divulgação eletrônica de 
informações, por meio dos portais de transparência, com a única exceção 
possível para esta determinação sendo aplicada aos municípios com menos 
de 10.000 habitantes (BRASIL, 2011 apud RESENDE; NASSIF, 2015). 

 
De acordo com a LAI, os órgãos públicos podem delimitar a circulação de certas 

informações por um determinado tempo, quando tais informações são consideradas 

de natureza sigilosa. Contudo, o sigilo não pode ser usado de maneira descomedida. 

Não apenas a Lei de Acesso à Informação do Brasil, mas também padrões 

internacionais de direito à informação, como a Lei Modelo de Acesso à Informação da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) designam o princípio da máxima 

publicidade da informação pública, sendo o sigilo a exceção (ARTIGO 19, 2019, p. 7).  

Entretanto, existem inúmeras maneiras de impedir o acesso do cidadão às 

informações públicas que vão além da determinação de sigilo; casos como criação de 

portais de informação pouco intuitivos que exigem cadastros herméticos do solicitante 

ou negativas a pedidos de acesso são exemplos de obstáculos encontrados no 

acesso a essas informações (ARTIGO 19, 2019, p. 7). Segundo pesquisa elaborada 

por Resende e Nassif (2015) – em que foi analisada a aplicação da LAI em 27 portais 

de transparência no Brasil – o acesso à informação estipulado pela Lei de Acesso e 
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pelos critérios recomendados pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão 

vinculado ao Poder Executivo e responsável pela fiscalização e efetivação da 

transparência pública, não está em concordância com o serviço oferecido pelos 

portais de transparência pública governamentais estaduais analisados.  

 

No que diz respeito aos objetivos propostos neste estudo, podemos dizer que 
os Portais de Transparência Pública governamentais estaduais do Poder 
Executivo brasileiro não apresentam, em sua maioria, conformidade plena 
com aquilo que é estipulado pela Lei de Acesso à Informação e recomendado 
pela Controladoria-Geral da União. Tampouco apresentam correspondência 
fiel com o portal de referência adotado, o Portal de Transparência dos 
Recursos Públicos Federais. Por último, constatamos que as deficiências 
encontradas na implantação destes portais, na forma de não conformidades, 
acabam criando zonas de opacidade informacional em um ambiente que 
deveria ser de transparência máxima (RESENDE; NASSIF, 2015). 

 

O trabalho de Resende e Nassif (2015) destacou dez critérios previstos e 

recomendados pela Controladoria Geral da União para serem analisados dentro dos 

Portais da Transparência Pública selecionados. No que diz respeito à existência de 

uma seção “Fale Conosco” dentro dos portais, a recomendação da CGU é de que os 

portais devem ter uma seção contendo telefone e e-mail de contato. O número de 

portais em conformidade com o recomendado pela Controladoria Geral da União é de 

nove entre os 27 analisados, o que representa 33% dos portais estudados; entre eles 

estão Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Piauí, Rondônia e 

Santa Catarina.  

Um outro critério analisado na pesquisa de Resende e Nassif (2015) é a 

característica da informação, que determina que o site deve certificar a autenticidade 

e integridade das informações disponíveis para serem acessadas. A integridade é 

definida pelos arquivistas como “o estado dos documentos completos e que não 

sofreram nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada” 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 172). Enquanto a autenticidade é 

definida como a “qualidade de um documento quando preenche as formalidades 

necessárias para que se reconheça sua proveniência, independente da veracidade do 

respectivo conteúdo” (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p. 10). A autenticidade, 

segundo Resende e Nassif (2015, p. 11) está ligada à confirmação de autoria, 

certificação e originalidade da informação; em portais de acesso à informação, a forma 

mais comum de se garantir a autenticidade do documento em meio eletrônico é a 

assinatura digital. Foi constatado, por fim, que nenhum dos portais apresentou 
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requisitos mínimos de autenticidade por não possuírem nenhuma plataforma que 

gerasse chaves de segurança. Quanto à integridade, também foi considerado 100% 

de não conformidade, pois não foram encontradas fontes primárias nas plataformas.  

Um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) analisou os 

gastos relacionados à publicidade e propagando dentro do período de 2010-2015; foi 

investigada a capital e o segundo maior munícipio, em termos populacionais, de cada 

unidade federativa, incluindo o Distrito Federal. Na internet, a fundação procurou a 

página da prefeitura municipal de cada município e dentro da página da prefeitura, o 

ícone do Portal da Transparência, que é obrigatório constar na página inicial. Os 

pesquisadores se depararam com as seguintes circunstâncias: não havia site do 

município; no site do município não havia referência ao Portal de Transparência; havia 

Portal da Transparência, mas não uma plataforma para solicitar informações, como 

por exemplo o e-SIC – plataforma que permite ao cidadão fazer pedidos de acesso à 

informação e acompanhá-los; ou, a plataforma não funcionou adequadamente; havia 

e-SIC implementado e funcionando (FGV, 2016, p. 93). As respostas recebidas foram 

classificadas de acordo com a tabela 1. A solicitação enviada pela FGV, a todos os 

municípios, foi:  

 

Prezados, somos pesquisadores da Escola de Administração da FGV-RJ e 
gostaríamos de solicitar dados relativos aos gastos com publicidade, de 
acordo com a Lei de Acesso à Informação. Poderiam, por gentileza, fornecer 
uma planilha editável com os dados abaixo para os anos 2010-2015? - 
Orçamento aprovado e executado com publicidade oficial, por valor, tipo de 
mídia (blog, jornal, revista, tv, facebook, google adwords, etc), ano, área 
(turismo, educação, saúde, etc), Razão Social/CNPJ do contratante (no caso 
de empresas públicas e gastos diretos) e do contratado e pela modalidade de 
contratação (licitação, dispensa, etc). Caso os dados estejam segregados por 
contrato, e o link esteja disponível, melhor. Muito obrigado, (MICHENER, 
2016, p. 93-34). 

 

A instituição avaliou as respostas recebidas dos municípios através de pontos, 

onde 100 pontos foram considerados àquelas respostas que atenderam totalmente 

todos os tópicos da solicitação; 75,90, 60 e 50 pontos se as questões solicitadas foram 

parcialmente atendidas; 30 e 25 pontos às respostas que atenderam minimamente ao 

que foi pedido e 0 foi dado às respostas não satisfatórias de maneira alguma 

(MICHENER, 2016, p. 94-95). Os resultados obtidos foram expostos nas Figuras 1 e 

2. 
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Figura 1 - Resultado da avaliação das respostas obtidas 

 

Fonte: Michener (2016). 
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Figura 2 - Resultado da avaliação das respostas obtidas (Continuação) 

 

Fonte: Michener (2016). 

 

Apesar do grande impacto positivo da LAI na democracia brasileira, ainda há 

que se avançar em sua execução. No ano de 2018, seis anos após sua efetivação, a 

Artigo 19, uma organização não-governamental de direitos humanos, elaborou 

realizou entrevistas com cidadãos que afirmaram que suas respectivas identidades 

foram fatores contributivos com as dificuldades encontradas nas tentativas de obter 

informações utilizando seus direitos garantidos em lei. A entidade optou por distinguir 

cada caso entrevistado utilizando identificadores como ‘constrangimento’; 

‘intimidação’; ‘perseguição’; ‘tramitação inadequada do pedido de informação’; 

‘tratamento inadequado a jornalistas’; ‘identificação facilitou o acesso’ e ‘identificação 

excessiva’ com o intuito de facilitar a compreensão dos casos e destacar os tipos de 

irregularidades e violações de acesso ocorridas (ARTIGO 19, 2018, p. 12). Foi 

também analisada a aplicação da LAI nas diferentes esferas de poder brasileiras e 

destacadas algumas dificuldades encontradas, dentre as quais estão: 
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A falta de implementação adequada de sistemas eletrônicos de acesso à 
informação, ou por vezes a inexistência destes sistemas; a insuficiente 
capacitação de funcionários públicos para lidar com transparência e com o 
atendimento das demandas por informação; as irregularidades nas respostas 
dos pedidos de informação2 e na aplicação de sigilo3 ; a ausência de órgãos 
de controle especializados para fiscalização da lei, principalmente no que diz 
respeito à esfera municipal; e a insuficiência de práticas apropriadas de 
custódia, consolidação e tratamento de dados pessoais de requerentes de 
informação dentro de órgãos públicos (ARTIGO 19, 2018, p. 7). 

 

A LAI garante, legalmente, o acesso à informação a qualquer cidadão – que 

pode solicitar informações a partir de sua identificação no pedido de acesso; 

entretanto a identificação durante o processo do pedido de acesso à alguns 

documentos abre a possibilidade de represálias. Um exemplo disto foi o caso do 

jornalista Luiz Fernando Toledo que “descobriu que o chefe de gabinete da Secretaria 

de Comunicação de São Paulo afirmou dificultar a liberação de dados para jornalistas 

tentando fazer com que desistam da matéria.” (BAPTISTA 2018). Existe um enorme 

risco de discriminação no fornecimento de informações públicas em decorrência da 

identidade de quem requer a solicitação; tal discriminação se dá por conta da 

circulação de dados pessoais fornecidos pelo solicitante entre os funcionários dos 

órgãos, empresas ou autarquias demandadas. Os funcionários que possuem acesso 

a esses dados usualmente se comportam de maneira distinta dependendo de quem é 

o requerente (ARTIGO 19, 2018, p. 8). Um caso parecido é apontado em um estudo 

de Michener et al (2017 apud ARTIGO 19, 2018, p. 8): 

 

Em virtude de um experimento de campo conduzido pelo colaborador da FGV 
[Fundação Getúlio Vargas] Rafael Velasco (2017), as evidências empíricas 
de discriminação no regime brasileiro de AI [Acesso à Informação] são 
praticamente incontestáveis. Velasco enviou solicitações através de dois 
conjuntos de identidades: professores da FGV com perfis identificáveis na 
internet e solicitantes sem perfil virtual. Os pedidos da FGV receberam quase 
duas vezes mais respostas do que as solicitações não-FGV. A única 
explicação possível é a busca pelo nome do solicitante no Google, que foi 
posteriormente confirmada por vários telefonemas que os pesquisadores da 
FGV receberam de servidores públicos que haviam, de fato, buscado seus 
nomes na ferramenta Google. 

 

A organização Artigo 19 elaborou, em 2019, um relatório referente aos sete 

anos de vigência da LAI, dentro do qual avaliou órgãos públicos com o intuito de 

verificar suas conformidades dentro da lei no que diz respeito à transparência ativa – 

informações disponibilizadas pelos órgãos em seus portais de acesso – e 

transparência passiva – obtenção de informação mediante solicitação. O relatório foi 
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motivado, sobretudo, em razão do Decreto 9.690/2019 assinado pelo presidente em 

exercício Hamilton Mourão e que ampliava a relação de pessoas com competência 

para classificar informações sigilosas. Na análise da transparência ativa, foram 

selecionados os seguintes órgãos: Ministério da Justiça, Economia, Cidadania, 

Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Advocacia Geral da União, Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, Controladoria Geral da União, Defesa, 

Educação, Gabinete da Segurança Institucional, Infraestrutura, Saúde, Minas e 

Energia, Secretaria Geral, Secretaria de Governo, Relações Exteriores, Turismo, 

Casa Civil e Banco Central. Os critérios utilizados na pesquisa foram listados no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Critérios pesquisa transparência ativa 
CRITÉRIO POSSÍVEL RESPOSTA 

Existência do Item/botão “Informações 
Classificadas” 

Cumprido/Descumprido 

Disponibilidade da lista Cumprido/Descumprido 

Link Cumprido/Descumprido 

Código de Indexação de Documento que 
contém Informação Classificada (CIDIC) ou 
Número Único de Protocolo (NUP) 

Cumprido/Descumprido 

Assunto da informação Cumprido/Descumprido 

Categoria na qual se enquadra a 
informação 

Cumprido/Descumprido 

Indicação do dispositivo legal que 
fundamenta a classificação 

Cumprido/Descumprido 

Data da produção da informação Cumprido/Descumprido 

Data da classificação Cumprido/Descumprido 

Data de desclassificação Cumprido/Descumprido 

Fonte: Adaptado de Artigo 19 (2019). 

 

Através da pesquisa citada acima, foi possível constatar que todas as páginas 

dos Ministérios em questão possuíam o botão de acesso direto às informações 

classificadas; a maioria dos Ministérios também cumpria com os requisitos esperados: 

possuía CIDIC, Assunto da Informação, Indicação do Dispositivo legal que 

Fundamenta a Classificação, Data de Produção da Informação, Data de Classificação 

e Prazo de Classificação; 7 dentre os 22 ministérios consultados não possuem 

informações classificadas (ARTIGO 19, 2019, p. 15). 
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Ao analisar as conformidades dos órgãos públicos em relação à transparência 

passiva, a Artigo 19 elaborou 12 pedidos de informação e os enviou aos seguintes 

órgãos federais: Controladoria Geral da União (CGU), Ministério da Defesa (MD), 

Comando da Marinha, Comando do Exército, Casa Civil, Ministério da Economia e 

antigo Ministério da Fazenda (ME), Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 

Secretaria de Governo e Ministério da Justiça (MJ) (ARTIGO 19, 2019, p. 12) 

 

Quadro 2 - Pedidos de informações transparência passiva 

PEDIDO ÓRGÃO DESTINADO 

Prezados, 
Gostaria de solicitar as seguintes informações: 
1. Qual o número de servidores que são responsáveis 
pelo e-sic e/ou transparência 
ativa ou passiva em cada órgão? 
2. Quantas capacitações em acesso à informação 
especialmente com o tema do sigilo 
foram realizadas nos últimos dois anos para os 
servidores federais? e 
3. Quais mecanismos têm sido implementados para 
evitar classificações arbitrárias? 

CGU 

Prezados, 
Gostaria de saber as seguintes informações: 
1. Quantas capacitações em acesso à informação 
especialmente com o tema do sigilo 
foram realizadas nos últimos dois anos? Quais 
mecanismos têm sido implementados 
para evitar classificações arbitrárias? 
2. Lista de pessoas que podem classificar informações; 
3. Quantas e quais informações foram classificadas e 
desclassificadas desde 2011 até 
a presente data? Qual a data dessa 
classificação/desclassificação? Quem foi a autoridade 
responsável? 

MD, Exército, Marinha, 
MJ, Casa Civil, GSI, 
Secretaria de Governo, 
ME 

Quantas e quais informações foram classificadas e 
desclassificadas desde 2011 até a 
presente data? Qual a data dessa 
classificação/desclassificação? Quem foi a autoridade 
responsável? 

CGU 

Prezados, 
Gostaria de saber as seguintes informações da CMRI: 
Quantos pedidos de desclassificação de informação 
foram feitos por pessoas física ou pessoas jurídica 
desde a 
vigência da LAI? quantos desses pedidos foram 
aprovados? 

Casa Civil 

Fonte: Adaptado de Artigo 19 (2019). 
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As respostas obtidas através dos pedidos de informação variaram entre cada 

órgão federal. Quanto à pergunta a respeito das capacitações sobre o sigilo, o Exército 

Brasileiro e o Ministério da Justiça alegaram ser incapazes de informar o número de 

capacitações ofertadas; a Secretaria do Governo afirmou não ter feito capacitações; 

o Ministério da defesa declarou ter oferecido apenas uma capacitação, no ano de 

2016; o Ministério da Economia e a Controladoria Geral da União fizeram uma 

capacitação cada. Ganham destaque a Marinha, o Gabinete de Segurança 

Institucional e a Casa Civil que ofereceram três capacitações aos servidores. Em se 

tratando dos mecanismos empregados para impedir classificações arbitrárias e 

possíveis excessos, quatro órgãos citaram a observância da lei como mecanismo de 

prevenção; três órgãos não responderam à pergunta. O Ministério da Justiça alegou 

dispor de uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, que 

auxilia no processo de classificação. A Casa Civil aponta a Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações como organização responsável pela revisão de 

documentos sigilosos (ARTIGO 19, 2019, p. 18). 

Quanto aos competentes de classificar informações dentro de cada órgão, 

todos citaram os artigos 27 e 30 do Decreto 7.724/2012 que mencionam os cargos 

com competência para classificar a documentação em cada nível de sigilo. Referente 

às informações que foram classificadas e desclassificadas, através de listas 

disponibilizadas pelos órgãos, a organização conseguiu identificar que seis órgãos 

possuem registro de classificação desde 2012 ou 2013; a CGU e a Secretaria do 

Governo mantêm os registros desde 2015 e 2011, respectivamente. O Ministério da 

Defesa apresentou lista de classificação até 2019 (ARTIGO 19, 2019, p. 18). 

 

Em 2016, o Programa de Transparência Pública (FGV) publicou um relatório 
sobre transparência estadual e municipal no Brasil (Michener, 2016). Dos 313 
pedidos enviados, 53% receberam uma resposta, das quais 87% foram 
consideradas minimamente precisas ou precisas. Assim, quando os 
municípios responderam, eles quase invariavelmente o fizeram com precisão. 
Coincidentemente, foram também os municípios responsivos que relataram 
ter implementado uma unidade da AI (Padilha, Michener e Contreras, 2016). 
Esses resultados ilustram a importância da implementação e do controle. 
Essa conclusão foi reforçada por 73 telefonemas de acompanhamento 
realizados nos 20 municípios que não responderam a nenhum dos pedidos 
da FGV. O que os pesquisadores descobriram foi uma ausência de 
conscientização sobre transparência governamental (Michener, 2016:179). 
Por exemplo, em quase 50% das chamadas, as autoridades perguntaram por 
que os pesquisadores queriam as informações, o que é ilegal de acordo com 
a LAI (artigo 10, §3o) (MICHENER, 2018, p. 616). 
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Os casos analisados demonstram que ainda existe no Brasil, segundo a Artigo 

19 (2018, p. 9) um alto grau do que pode ser considerada como “cultura de sigilo” - 

prática que confirma a inexistência de um real reconhecimento da natureza pública de 

qualquer informação provida, armazenada e gerida pelo Estado, fazendo com que a 

busca por informação ainda seja encarada, muitas vezes como um insulto ou 

exigência excessiva à Administração Pública. A mudança da cultura de sigilo somente 

acontece através do esforço do Poder Público para garantir a implementação e 

eficácia de políticas públicas voltadas à capacitação dos servidores e autoridades 

públicas (MARQUES; CARVALHO, 2020). Apesar de embasada por lei e fiscalizada 

por órgão federal, a garantia do acesso à informação, na prática, não é plenamente 

assegurada, uma vez que existem vastas lacunas na disponibilização da informação 

pública. Dentro deste contexto, durante uma pandemia, o cenário não é muito 

diferente. 
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5 ACESSO, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE 

COVID-19 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou 

um alerta a respeito de uma doença, reportada pelas autoridades chinesas com um 

mês de atraso, cuja foi descoberta em um mercado de frutos do mar na cidade de 

Wuhan. Após intensas pesquisas a respeito da doença, foi constatado que se tratava 

de um novo vírus, o Sars-Cov-2, que pertence à família do coronavírus, responsável 

pela doença covid-19. Em janeiro de 2020 alguns países começaram a relatar casos 

da nova doença; entre eles estavam Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, 

Coréia do Sul, Arábia Saudita e Vietnã. Com o rápido aumento da propagação de 

casos da doença pelo mundo, em 11 de março de 2020, foi declarada uma pandemia 

causada pelo novo coronavírus (RIBEIRO, 2021, p. 59-60). 

Em fevereiro do ano passado foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no 

Brasil. Um homem de 61 anos, que tinha voltado de uma viagem à Itália, deu entrada 

no Hospital Albert Einstein com os sintomas da doença. Alguns dias depois, um jovem 

de 32 anos, também vindo da Itália, foi internado com os mesmos sintomas da covid-

19. Em março foi aprovado o projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, que 

reconhecia o estado de calamidade pública no país (RIBEIRO, 2021, p. 60-61). 

O combate à pandemia causada pelo coronavírus foi o principal assunto 

debatido entre países desde o início do ano de 2020. Pôde-se observar diferentes 

caminhos tomados por governos de cada país para lidar com a crise gerada pelo vírus; 

de um lado, países que estabeleceram políticas públicas preventivas que envolvem 

testagens em massa e medidas restritivas de distanciamento social e, de outro lado, 

países que promovem discursos contrários às recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (MARQUES; CARVALHO, 2020). 

 

Em meio aos diferentes caminhos trilhados, um dos aspectos importantes que 
foi possível extrair de cada país –  observando as suas reações sobre a 
pandemia – diz respeito à sua consistência democrática, isto é, países com 
uma democracia mais consolidada formularam políticas sociais, sanitárias e 
econômicas de maneira mais célere e sólida a partir de intenso debate e 
ampliação dos instrumentos democráticos de participação social e 
transparência pública (MARQUES; CARVALHO, 2020). 
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Ficou evidente, ao longo de todo o ano de 2020 que a pandemia, apesar de 

afetar qualquer pessoa, seus impactos são atravessados por desigualdades 

econômicas e sociais. Em São Paulo, por exemplo, a chance de uma pessoa negra 

morrer por causa da doença é 62% maior que o de uma pessoa branca. Além disso, 

a doença é mais presente e mais letal em regiões mais pobres e existe uma enorme 

dificuldade de se discutir medidas preventivas de higiene, uma vez que não existe 

saneamento básico para toda a população (ARTIGO 19, 2020, p. 5-6). 

 

No Brasil, o cenário é agravado pela crise institucional, política e econômica 
que o país já atravessava antes da pandemia. Com um mandato marcado por 
ataques a comunicadores, apoio ativo à desinformação e por uma postura 
anti-ciência, conhecimento e evidências, o poder executivo e o próprio 
presidente da república, Jair Bolsonaro, caminham no sentido contrário de 
medidas urgentes para enfrentar a pandemia. Até o momento, o 
protagonismo no enfrentamento da crise tem sido dos governos estaduais e 
municipais7 que buscam seguir orientações de órgãos internacionais de 
saúde, efetivar a política de distanciamento social e ampliar a oferta de 
serviços de saúde para evitar seu colapso (ARTIGO 19, 2020, p. 6). 

 

No ano de 2021 a situação caótica que assolava o país continua. No final de 

2020, mais precisamente em 16 de dezembro, foi apresentado o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, contudo, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão responsável pela certificação das vacinas que 

seriam aplicadas no Brasil, ainda não havia recebido pedido para registro de vacinas, 

o que tornava o cronograma apresentado no plano irreal (RIBEIRO, 2021, p. 63). 

A vacinação no país teve início em 18 de janeiro de 2021, após aprovação da 

vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o 

Instituto Butantan e da vacina da Universidade de Oxford (AstraZeneca), produzida 

no Brasil pela Fiocruz (RIBEIRO, p. 64). Atualmente, de acordo com levantamento 

feito em 17 de agosto de 2021 pelo consórcio de veículos de imprensa – formado por 

G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL – o total de 

pessoas que receberam ao menos uma dose de vacinas é 55% e o total de pessoas 

imunizadas corresponde a 24,36% (G1, 2021). 

O acesso à informação no atual contexto é, mais que nunca, imprescindível 

para o enfrentamento à pandemia. Entretanto, lamentavelmente, o governo do 

presidente Jair Bolsonaro, vem tomando medidas contrárias ao esperado em 

situações de calamidade pública, como a atual. Em março de 2020, o governo editou 

uma medida provisória que suspendia pedidos via LAI em todos os órgãos e entidades 
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da administração pública federal, tornando legal a falta de resposta aos pedidos dos 

usuários por conta do regime de teletrabalho dos servidores, além de suspender a 

possibilidade de recorrer às negativas dos pedidos de acesso. 

De acordo com Marques e Carvalho (2020), inúmeros cientistas, médicos, 

pesquisadores e membros da sociedade civil alertaram para a primordialidade da 

ampliação dos dados abertos sobre o avanço da covid-19 em grupos em situação de 

vulnerabilidade social. A ausência desses dados agrava os impactos no cotidiano de 

pessoas historicamente afetadas pela ausência de políticas comprometidas com a 

equidade e dignidade da pessoa humana, uma vez que alastram as dificuldades de 

gestores públicos e profissionais da saúde na elaboração de políticas públicas de 

prevenção e reação à pandemia.  

 

Dados abertos, transparência e informação são o tripé para a formulação de 
qualquer política pública e, recentemente, a Defensoria Pública da União – 
em parceria com o Instituto Luiz Gama – ingressou com uma ação judicial 
apontando que a ausência de dados e informações étnico-raciais nos 
documentos sobre o alcance da pandemia aprofunda o cenário de racismo 
estrutural que permeia o país. Ainda nestes meses, a sociedade brasileira 
assiste a um entrave entre veículos de comunicação e a presidência, a fim de 
que os exames de identificação da covid-19 realizados nas autoridades 
dos executivo federal sejam fornecidos e tornados públicos (MARQUES; 
CARVALHO, 2020) 

 

A MP nº 928/2020 dispunha sobre “as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública [...] decorrente do coronavírus e revoga o art. 18 da 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020” (BRASIL, 2020). Quanto às 

mudanças determinadas pela medida, destaca-se a inserção do art. 6º-B:  

 

Art. 1º  A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 6º-B  Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à 
informação, de que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas 
de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 
§ 1º  Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à 
informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública cujos 
servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que, necessariamente, dependam de: 
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de 
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei. 
§ 2º  Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com 
fundamento no disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, 
contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de 
calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020. 
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§ 3º  Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de 
resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 
1º. 
§ 4º  Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido 
de acesso a informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, 
será exclusivamente o sistema disponível na internet. 
§ 5º  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos 
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011.” (NR) 
(BRASIL, 2020). 

 

O ministro da CGU, Wagner de Campos Rosário justificou a implementação da 

MP, alegando que os pedidos de informações só seriam suspensos em duas 

situações; a primeira no caso de órgãos públicos em quarentena ou regime de 

teletrabalho que dependessem do acesso presencial de um profissional para atender 

aos pedidos; o segundo caso seria os profissionais ou setor público que estivessem 

envolvidos inteiramente no enfrentamento da doença. Após as explicações dadas, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 

requeridas pelo partido Rede Sustentabilidade, Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e Partido Socialista Brasileiro (RIBEIRO, 2021, p. 65).  

O presidente Jair Bolsonaro incentivou o uso da hidroxicloroquina, um 

medicamento comprovadamente danoso e ineficaz no tratamento da covid-19, além 

da insistência na afirmação de que o uso de máscaras não era necessário, de proferir 

calúnias a respeito de vacinas produzidas por diversos laboratórios no mundo, com 

destaque para a vacina CoronaVac, produzida por laboratório chinês e da recusa às 

ofertas de vacinas produzidas por outros laboratórios. Esses fatores quando somados 

às fake news incessantemente divulgadas e à rejeição na aprovação de um auxílio 

emergencial que garantisse à maior parte da população condições mínimas de 

permanecer em casa, resultaram em um efeito cascata. O número de casos aumentou 

de maneira alarmante (ARTIGO 19, 2021, p. 8). 

A OMS declarou que as fake news divulgadas sobre o novo coronavírus são 

mais mortais que qualquer outra desinformação, uma vez que o acesso à informação 

confiável pode significar vida ou morte. A Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS) classifica essa circulação de informação em massa a respeito de determinado 

assunto – que pode acarretar inúmeras informações falsas – como infodemia. 

Segundo a OPAS (apud Artigo 19, 2021, p. 7) 

 

um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto 
específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo 
devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, 
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surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com 
intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas 
redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus. 

 

A Artigo 19 elaborou um relatório referente às respostas recebidas do poder 

público quanto às solicitações feitas entre os dias 7 e 17 de maio de 2020. Foram 

enviados ao todo 115 pedidos ao Ministério da Saúde, Hospital das Forças Armadas 

e às secretarias estaduais de saúde de todos os estados do Brasil e do Distrito 

Federal. Os pedidos continham temas principais: protocolo de testagem da doença 

para o estado; quantidade de realização de testes para detecção dos casos de covid-

19; qual protocolo de notificação para os casos confirmados e óbitos causados por 

covidd-19; qual taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais públicos estaduais 

e quais são destinados ao tratamento de pacientes com covid-19. Todas estas 

perguntas foram direcionadas às secretarias de saúde dos estados e do Distrito 

Federal. Ao Ministério da Saúde foi feita a seguinte pergunta: quais programas e ações 

de governo estão sendo realizadas para o enfrentamento da covid-19? E para o 

Ministério da Saúde e Hospital das Forças Armadas foi feita uma solicitação do 

resultado da testagem para covid-19 do Presidente da República, com 

encaminhamento de laudo médico como comprovante (ARTIGO 19, 2020, p. 10-11). 

A partir das 115 perguntas, foram recebidas 32 respostas concedendo acesso 

integral ao conteúdo solicitado nos pedidos; 21 respostas concederam acesso parcial; 

23 respostas negavam acesso ao que foi solicitado pela organização e 37 perguntas 

não obtiveram respostas. Algumas informações, segundo a Artigo 19, foram mais 

difíceis de obter que outras. As questões acerca da disponibilidade de leitos de UTI 

obtiveram respostas de nove dentre 28 órgãos, enquanto 15 dentre 28 órgãos 

informara sobre protocolos de testagem. Devido ao grande número de respostas 

insatisfatórias, foi necessário protocolar recursos, conforme previsto na LAI (ARTIGO 

19, 2020, p. 14-15). 

Quanto aos pedidos sobre protocolos de testagem, foram enviados 28 pedidos, 

dentre os quais nove respostas concediam acesso integral, duas concediam acesso 

parcial, oito alegavam haver ausência de informação, nenhum pedido negado, nove 

sem repostas; após entrar com recurso, mais seis respostas foram classificadas como 

satisfatórias. A respeito dos pedidos referentes a realização de testes, dez respostas 

concediam acesso integral, seis concediam acesso parcial, três respostas alegavam 

ausência de informação, nove pedidos não obtiveram respostas e, após recurso, mais 
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quatro respostas foram tidas como satisfatórias. Sobre o pedido a respeito da 

notificação de casos, houve sete respostas concedendo acesso integral, seis acesso 

parcial, nenhum acesso negado, dez não obtiveram respostas e, após recurso, 

somou-se mais quatro respostas consideradas satisfatórias. Sobre a taxa de 

ocupação dos leitos de UTI, só foram obtidas seis respostas concedendo acesso 

integral, seis concedendo acesso parcial, sete alegavam ausência de informação, 

nenhum acesso negado, nove não obtiveram respostas e, após recurso, mais três 

respostas foram consideradas satisfatórias (ARTIGO 19, 2020). 

Quanto ao pedido enviado ao Ministério da Saúde, foram solicitadas 

informações a respeito das ações empregadas pelo governo federal de combate à 

pandemia e valores orçamentários. O pedido foi respondido insatisfatoriamente; foi 

enviado um link como resposta solicitando login a um sistema específico e foram 

compartilhados os repasses estaduais de cada uma das portarias que dispunham 

sobra ações de combate à pandemia. Contudo, não foi possível identificar as ações 

integradas ou o total de gastos. Já o pedido sobre os testes realizados pelo Presidente 

da República, este foi enviado ao Ministério da Saúde e ao Hospital das Forças 

Armadas. Em ambos os casos, o acesso foi negado, alegando que se tratava de 

informações do foro individual do presidente e que não poderiam ser compartilhadas 

à população (ARTIGO 19, 2020, p. 24). 

Tomando como ponto de partida a crise dos respiradores em Manaus (AM) e 

os efeitos da infodemia no atual contexto, em 2021 outro dossiê foi elaborado pela 

Artigo 19, desta vez com o intuito não só de analisar a eficiência da aplicação da LAI 

nos órgãos públicos, mas de comparar as respostas obtidas com os pronunciamentos 

feitos pelo governo a respeito dos mesmos temas das solicitações feitas via LAI. 

Foram enviados ao Ministério da Saúde 20 pedidos de informação entre 15 de 

janeiro e 9 de fevereiro de 2021 (as informações foram coletadas até o dia 12 de abril). 

Os pedidos enviados solicitaram acesso a informações a respeito do aplicativo 

TrateCov, (desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o intuito de fornecer indicações 

no diagnóstico da covid-19), do chamado Kit Covid ou tratamento precoce (conjunto 

de medicamentos distribuídos nos sistemas de saúde pública e privada para o 

tratamento da covid-19), da existência de seringas para início da campanha nacional 

de imunização, da disponibilidade de cilindros de oxigênio para pacientes internados 

com a doença e a respeito da vacinação da população indígena e ribeirinha (ARTIGO 

19, 2021, p. 17). 
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Os resultados gerais obtidos na primeira parte do estudo – análise da aplicação 

da LAI – foram os seguintes: dos 20 pedidos, 15 foram respondidos fora do prazo 

determinado pela LAI. Dentro dos 20 pedidos, três tiveram resposta inicial satisfatória, 

sendo duas dela consideradas integrais e outra parcial. Para 16 pedidos, houve a 

necessidade de recorrer, no mínimo, em primeira instância e o outro pedido restante 

teve prazo prorrogado, mas sem resposta. Dos 16 pedidos recorridos, três foram 

integral e satisfatoriamente respondidos em primeira instância e um foi respondido de 

maneira satisfatória em segunda instância. Os outros 12 foram classificados de 

maneira insatisfatória.  

A respeito do pedido sobre o aplicativo TrateCov, dos três pedidos enviados, 

um foi respondido integralmente e de maneira satisfatória; outro teve o prazo de 

resposta prorrogado e não foi respondido e o último foi respondido de maneira 

insatisfatória em todas as instâncias (ARTIGO 19, 2021, p.18). 

 

Esse pedido apresentou uma trajetória interessante. Inicialmente 
encaminhado ao Ministério da Saúde, o pedido foi prorrogado e, depois de 
mais de 20 dias, respondido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Esta afirmou justamente não ser detentora da 
informação solicitada, orientando que o pedido fosse reencaminhado a outro 
órgão. Ou seja, o Ministério da Saúde encaminhou o pedido a uma Secretaria 
que afirmou não poder respondê-lo. Na verificação de declarações públicas, 
no entanto, encontramos divergência até mesmo quanto a este ponto, já que 
a secretaria (1) é vinculada ao Ministério da Saúde e (2) foi responsável pela 
divulgação junto ao ministro da saúde à época, Eduardo Pazuello. (ARTIGO 
19, 2021, p. 19). 

 
Quanto aos pedidos de informação referentes ao Kit Covid, foram enviados 

quatro pedidos e nenhum foi respondido de maneira satisfatória. Em relação aos 

pedidos sobre o fornecimento de oxigênio foram encaminhados três pedidos 

solicitando informações a respeito do fornecimento de oxigênio para o Amazonas e o 

resto do país. Uma resposta obteve parte da informação solicitada e a justificativa para 

tanto foi considerada satisfatória, enquanto a última manifestação oferecida pela CGU 

ao segundo pedido foi uma negativa de acesso com justificativa inadequada, já o 

terceiro pedido foi respondido de maneira integral e satisfatória (ARTIGO 19, 2021, p. 

19-20). 

Em relação aos pedidos sobre imunizantes, foram enviados dois pedidos que 

que receberam respostas consideradas satisfatórias em primeira instância, sendo que 

uma resposta atende integralmente o que foi pedido e, a outra, parcialmente. Quanto 

ao pedido sobre a disponibilidade das seringas, dois pedidos foram enviados 
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solicitando informações a respeito da disponibilidade e aquisição das seringas para o 

Programa Nacional de Imunização (PNI) e nenhum deles foi respondido 

satisfatoriamente. Quanto aos pedidos sobre a imunização das populações indígenas 

e ribeirinhas, foram enviados 6 pedidos, nos quais três obtiveram respostas 

satisfatórias, dois foram classificadas como havendo ausência de informação, com 

informação oferecida não correspondente à demanda inicial e a última como acesso 

negado com justificativa insatisfatória (ARTIGO 19, 2021, p. 21-23).  

A segunda parte da pesquisa foi baseada na análise de conformidade da 

informação obtida pelo Ministério da Saúde comparada às informações declaradas 

publicamente pelo governo. As respostas obtidas foram classificadas conforme Figura 

3. 

 

Figura 3- classificação das respostas recebidas do Ministério da Saúde 

 

Fonte: Artigo 19, 2021. 

 

Nas perguntas enviadas ao Ministério da Saúde relacionadas ao aplicativo 

TrateCov, foi questionado se havia eficácia dos medicamentos prescritos pelo 

aplicativo e estudos que a sustentassem, qual era a visão da OMS sobre seu uso e 

se haveria indicação de imunização por vacina como uma das informações no 

aplicativo. As duas primeiras respostas obtidas foram classificadas como 

desinformação intencional e a terceira como apagão. Quanto à conformidade das 

informações sobre o Kit Covid, foram feitos os seguintes questionamentos: o que 

contém o Kit Covid, a eficácia dos medicamentos prescritos pelo kit e estudos que a 
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sustentassem, qual a visão da OMS sobre seu uso para o tratamento da covid-19 e 

foi feita uma solicitação dos contratos firmados para compra dos medicamentos do kit. 

As três primeiras respostas recebidas foram classificadas como informação desonesta 

e a última como apagão (ARTIGO 19, 2021, p. 26-29).  

Em relação à conformidade das informações sobre o fornecimento de oxigênio, 

foram elaboradas as seguintes perguntas: quantos m³ de oxigênio foram solicitados e 

quantos foram fornecidos a Manaus no período de março de 2020 a janeiro de 2021, 

em planilha, quantos m³ foram solicitados versus quantos foram fornecidos a Manaus 

entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e se houve solicitação oxigênio e insumos 

pelo governo do amazonas ao Ministério da Saúde entre novembro de 2020 e janeiro 

de 2021 e ofícios enviados pelo estado. As duas primeiras respostas enviadas pelo 

Ministério da Saúde foram classificadas como desinformação intencional e a última 

como informação desonesta (ARTIGO 19, 2021, p. 30-31).  

Quanto à conformidade dos pedidos sobre insumos para imunização, as 

seguintes solicitações foram enviadas: vacinas/empresas fornecedoras para o Plano 

Nacional de Imunização e seus respectivos contratos, capacidade de imunização de 

cada vacina diante do vírus, a quantidade de seringas disponíveis para o início da 

campanha e quantidade de seringas encomendadas para o início da campanha e seus 

respectivos contratos. As respostas fornecidas pelo Ministério da Saúde foram 

classificadas, respectivamente, como desinformação intencional, consonante, apagão 

e informação desonesta (ARTIGO 19, 2021, p. 34-35). 

As solicitações enviadas em relação a conformidade dos pedidos sobre a 

vacinação em comunidades ribeirinhas e indígenas da região norte e aldeados x não-

aldeados foram sobre: o plano de vacinação, o número de doses para a imunização 

das comunidades indígenas e ribeirinhas do norte do Brasil, entidades, instituições e 

profissionais responsáveis pela vacinação, locais de vacinação, o quantitativo de 

indígenas não-aldeados vacinados e o percentual total e o quantitativo de indígenas 

aldeados vacinados e o percentual total. As respostas recebidas foram classificadas, 

respectivamente, como informação desonesta, informação parcial, consonante, 

consonante, apagão e informação desonesta (ARTIGO 19, 2021, p. 36-37).  

A transparência e o acesso à informação neste momento de pandemia é uma 

das medias cruciais para o enfrentamento da doença causada pelo coronavírus. 

Entretanto observa-se uma precária produção e divulgação de dados a respeito da 

pandemia, bem como empecilhos nas tentativas de solicitar acesso, principalmente, 
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às informações a respeito da covid-19 além da circulação de informações sem 

embasamento científico. É necessário estar, mais do que nunca, atento às 

informações falsas que são constantemente compartilhadas e às adulterações de 

dados divulgados, pois o acesso à informação de qualidade é, acima de tudo, um 

direito humano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo podemos compreender que desde o Brasil Colônia, a 

cultura do país em relação ao acesso de dados públicos sempre se primou pelo 

segredo, uma vez que se tinha ciência, na época, de que quem detinha conhecimento, 

tinha poder. O Brasil percorreu um longo caminho de restrições de acesso até 

finalmente alcançar o Estado democrático de Direito, tendo como preceito o direito do 

cidadão à liberdade de expressão e informação. 

 O acesso à informação de qualidade é um dos pilares de uma democracia e 

um direito de qualquer pessoa. Atualmente o direito de acessar informações de caráter 

e interesse público é garantido através da Lei 12.527/2011. Contudo, o que 

conseguimos perceber através do presente trabalho é que o Brasil caminha cada vez 

mais em direção ao sigilo, uma vez que a própria lei que assegura a abertura dos 

documentos produzidos e custodiados pelo Estado à população vem sendo tolhida a 

cada governo. 

Um exemplo recente desta tentativa incessante de manter em sigilo as 

informações públicas foi o caso do general e ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, 

investigado por participar de uma manifestação política em favor do então presidente 

Jair Bolsonaro em maio deste ano. O Exército abriu um processo com o intuito de 

averiguar o comportamento de Pazuello, que declarou que a manifestação não tinha 

cunho político. A decisão da corporação foi de não punir o general, o que gerou 

enorme tensão entre a sociedade brasileira.  

O processo movido contra Pazuello foi classificado como documentação 

sigilosa, por conter informações concernentes à vida privada, fazendo com que os 

documentos do processo tenham acesso restrito por 100 anos, de acordo com o 

previsto pela LAI.  

De acordo com as pesquisas aqui apresentadas, é possível notar que o que a 

Lei de Acesso à Informação assegura não é plenamente cumprido. O trabalho em 

questão nos mostrou uma análise da aplicação da LAI dentro dos órgãos públicos 

que, deveriam garantir o acesso pleno e de qualidade ao cidadão, porém, o resultado 

não é exatamente esse. A Lei 12.527/2011 não garante a proteção da identidade do 

solicitante da informação, seja ele pessoa pública ou privada, afetando a efetivação 

do acesso à informação previsto em lei. Estes casos, conforme abordado no presente 
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estudo tornam evidentes as violações ao direito de acesso à informação, bem como 

apontam a cultura do sigilo ainda operante no Brasil. 

A dificuldade de conseguir acesso à informação íntegra e autêntica foi 

salientada durante a atual pandemia de covid-19. Um dos maiores obstáculos 

enfrentados é encontrar informações concretas a respeito do vírus que assola o 

mundo. A grande maioria das repostas dadas às solicitações de informações aqui 

exibidas foram incompletas ou não correspondiam ao solicitado, além da precariedade 

de dados disponíveis nas plataformas abertas. Esse impasse faz com que o número 

de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus aumente exponencialmente, 

conforme mostrado. 

Somado a essas questões de acesso à informação verídica durante a 

pandemia, está a infodemia, essa circulação em massa de informações inverossímeis 

e pretensiosas; boa parte dessas informações, inclusive, são divulgadas pelo próprio 

Executivo. A insistência do presidente Bolsonaro e do Ministério da Saúde em indicar 

o uso de medicações comprovadamente danosas ao tratamento da covid-19 faz com 

que o cenário de caos se agrave. 

A transparência e o acesso à informação pública são fatores cruciais no 

combate à pandemia causada pelo coronavírus, além de serem direitos fundamentais 

da sociedade e o fato de a própria máquina pública disseminar notícias falsas, fornecer 

informações incompletas e negar o acesso aos dados de interesse da sociedade 

mostra como o segredo ainda é regra no país. 

Ficou evidente que a democracia brasileira não é plena e sofre constantes 

ataques por parte não só da sociedade, mas, principalmente pelo próprio poder 

público, que deveria garantir a efetivação e o cumprimento dos preceitos da 

democracia.  

Por conseguinte, conclui-se que ainda há muito o que ser debatido e 

pesquisado acerca do tema aqui trazido. É de suma importância que estejamos 

atentos às mudanças ocorridas na sociedade e vigilantes quanto ao exercício dos 

direitos fundamentais da sociedade para que, futuramente, possa ser analisado 

acesso às informações de interesse público e cobrada a execução desse direito. 
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