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Como obter informações?

ausência de uma legislação que regulamente

o acesso à informação pública no Brasil –

detalhando prazos, procedimentos e

responsabilidades – permite a negligência dos órgãos

governamentais quanto ao fornecimento de

informações.

O uso dos instrumentos legais já disponíveis

para a solicitação de informações é portanto muito

importante como forma de pressão para que o

direito de acesso se efetive e como instrumento para

a obtenção de informações.

Alguns cuidados gerais podem ser adotados no

pedido de informações a órgãos públicos:
 antes de fazer o pedido, é recomendada a verifi-

cação de possíveis exigências ou particularidades

(exigências inconsistentes com a premissa de livre

acesso podem ser questionadas);
 é recomendável que o pedido seja feito por escrito

e contenha informações detalhadas sobre o que é

solicitado de forma clara e específica;
 não peça um número grande de informações

muito diferentes entre si em um único

requerimento;
 verifique se o órgão público a que você se dirige

não possui um procedimento específico para o

pedido de informações, é comum existirem normas

de acesso dispersas, aplicáveis a áreas ou

entidades específicas;
 normas dispersas podem ser usadas para indicar ao

poder público que ele tem um prazo para responder

ao pedido de informações;
 caso seu pedido não seja respondido ou o acesso

seja negado, você pode questionar a decisão

administrativamente (para uma instância

hierarquicamente superior) ou judicialmente, com

um um mandado de segurança;
 o requerente não precisa indicar os motivos pelos quais

solicita a informação e qualquer pessoa pode solicitar

informação tanto de interesse pessoal como coletivo;

 nenhum órgão público pode cobrar taxas para

encaminhar o requerimento de informação; apenas

custos decorrentes da necessidade de se fazer

cópias podem ser cobrados do requerente.

Legislação de interesse

PADRÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS

 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
 Declaração Americana de Direitos Humanos
 Convenção Interamericana de Direitos Humanos
 Convenção de Aarhus
 Declaração de Princípios sobre a Liberdade de

Expressão da Organização dos Estados Americanos

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

 Constituição Federal (art. 5º, art. 37)
 Lei federal 8.159/1991 (Lei de Arquivos).

Parcialmente contestada no STF pela Adin 3987

de 19/11/2007.
 Lei federal 11.111/2005 (Acesso a Documentos

Públicos). Contestada na íntegra no STF pela Adin

3987 de 19/11/2007.
 Lei 10.650/2003 (Acesso à informação ambiental)

Lei de Procedimentos Administrativos

 Lei 9.784/99 regula os processos

administrativos que correm na

administração pública federal, inclusive

autarquias e fundações públicas, além dos

relativos a atos do Legislativo e do Judiciário

quando desempenharem atividades

administrativas.

É possível solicitar informações sobre atos

administrativos e o órgão público está obrigado a

fornecê-las ou justificar, de forma fundamentada, a

razão de não fazê-lo no prazo de 30 dias, cabendo

recurso contra a resposta negativa ou silêncio.

Recursos podem ser feitos a uma instância

hierarquicamente superior no âmbito do próprio

órgão público que emitiu a decisão, no prazo de

10 dias.

Lei da Ação Civil Pública

Lei 7.347/85 pode ser usada como

fundamento para a obtenção de

informações relativas a danos causados ao

meio ambiente, ao consumidor, à ordem

urbanística, a bens de valor artístico, estético,

histórico, turístico ou paisagístico e infrações da

ordem econômica e da economia popular.

Associações que defendem interesses coletivos

podem propor a ação civil pública, que tem o

objetivo de proteger os interesses difusos e

coletivos e reparar os danos causados. Para coletar

subsídios para a ação, elas podem requisitar

informações oficiais às autoridades

competentes, que devem responder ao pedido no

prazo de 15 dias.

Onde encontrar informações

Câmara dos Deputados

(www.camara.gov.br):

informações sobre a tramitação de projetos de lei,

emendas constitucionais, medidas provisórias, etc.

Presidência da República

(www.presidencia.gov.br/legislacao)

Portal da Transparência

(www.portaltransparencia.gov.br):

informações sobre gastos públicos do governo

federal.

Supremo Tribunal Federal

(www.stf.gov.br):

decisões judiciais na íntegra e andamento de

processos.
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Algumas idéias para matérias e reportagens

 acesso à informação é um tema amplo, que

toca em diversos assuntos correlatos.Elenca-

mos abaixo alguns desses temas para

facilitar idéias de matérias e reportagens.

 Como a ausência da regulamentação sobre acesso

à informação prejudica o país?
 Acesso à informação e controle social: qual a

importância da divulgação de informações durante a

fase de elaboração e planejamento de políticas

públicas setoriais?
 Divulgação de gastos: quanto é gasto em operações

sigilosas; quem determina o sigilo dos gastos;
 Acesso à informação sobre a propriedade de terras:

quanto o Brasil tem de terras griladas?
 Acesso à informação e segurança pública: como

órgãos públicos dificultam o acesso a informações

sobre segurança pública;
 Acesso à informação e obras de grande impacto

social: quem se beneficia por informações

privilegiadas e quem é prejudicado pela não

divulgação das informações básicas sobre o projeto;
 Como as empresas privadas podem se beneficiar

do acesso à informação: lisura e equidade nas

licitações e nos concursos públicos;
 Acesso a informações pessoais em poder de

empresas privadas e órgãos governamentais: quais

os direitos do cidadão?
 Como o cidadão pode buscar informações numa

burocracia em constante reestruturação?
 Discriminação e políticas públicas: como a má ou

adulterada distribuição de verbas pode manter

padrões discriminatórios na atuação do Estado;
 Abertura dos arquivos da ditadura militar: leis

restritivas impedem a compreensão do período;
 Proteção ao crédito e acesso à informação: os

limites impostos pela proteção da privacidade;
 Prestando contas: como é feita a avaliação de

políticas públicas finalizadas ou em execução ?



GUIA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
PARA JORNALISTAS

Acesso à informação

informação é o oxigênio da democracia.

Um indivíduo só pode exercer plenamente a

liberdade de escolha se tiver a oportunidade

de acessar informações completas, verídicas e de

qualidade.

“Todo ser humano tem direito à
liberdade de opinião e expressão;
este direito inclui a liberdade de,
sem interferência, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir
informações e idéias por quaisquer
meios e independentemente de
fronteiras.” (Artigo 19 da Declaração

Universal dos Direitos Humanos)

Existe uma relação intrínseca entre o acesso à

informação e a liberdade de imprensa. Os meios de

comunicação e os jornalistas são as principais

fontes de informação para a maior parte da

sociedade, o que implica a responsabilidade de

divulgar notícias equilibradas e baseadas em dados

concretos e confiáveis. A atividade e o papel dos

jornalistas fazem deles profissionais altamente

interessados na obtenção de informações oficiais ou

detidas pelo governo.

Princípios sobre acesso à informação

acesso à informação baseia-se no pres-

suposto de que a informação detida pelas

instituições públicas é propriedade do

público, não de funcionários e agentes do governo.

O acesso à informação não deve ser visto

simplesmente como uma “boa prática” de

governos progressistas. Trata-se na verdade de um

direito, ao qual corresponde uma obrigação estatal

clara e definida.

Ao exercer o direito de acesso à informação,

o cidadão é capaz de acompanhar as ações do

Outras fontes sobre acesso à informação

ARTIGO 19 Brasil

www.article19.org

Access to Information Programme (AIP) Foundation

www.aip-bg.org/aip.htm

Associação Interamericana de Imprensa

www.sipiapa.com/projects/chapul-presslaws.cfm

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

www.abraji.org.br

The Carter Center

www.cartercenter.org

Commonwealth Human Rights Initiative

www.humanrightsinitiative.org

Contas Abertas

http://contasabertas.uol.com.br/asp/

FOIA Net

www.aip-bg.org/foia_net.htm

Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas

www.informacaopublica.org.br

Freedom Info

http://freedominfo.org

Instituto de Estudos Socioeconômicos

www.inesc.org.br

Livre Acesso.net

www.livreacesso.net

Observatório do Direito à Comunicação

www.direitoacomunicacao.org.br

Open Society Justice Initiative

www.justiceinitiative.org

Rede em Defesa da Liberdade de Imprensa

www.liberdadedeimprensa.org.br

Transparência Brasil

www.transparencia.org.br

Transparência Internacional

www.transparency.org

governo que age em seu nome. A informação torna-

se a base de um debate adequado e bem informado

sobre tais ações. O acesso à informação é também

um mecanismo importante contra a ineficiência, o

esbanjamento e a corrupção, pois permite o contro-

le social dos atos do governo. O acesso à informa-

ção é fundamental para o fortalecimento da

democracia.

Por ser um direito de todos os cidadãos, o

acesso à informação deve ser equitativo. Todos os

jornalistas devem ter as mesmas oportunidades de

acessar informações, seja qual for o tamanho, a

influência ou o poder exercido pelo meio de

comunicação em que trabalham. Além disso, o

acesso à informação não pode estar condicionado

ao interesse particular de um funcionário público

em divulgar um deter-minado fato ou dado.

A defesa do acesso à informação deve ser

orientada por alguns princípios básicos que

decorrem das normas nacionais e internacionais na

área:

 Toda informação detida por órgãos públicos deve

ser divulgada;
 Exceções aplicam-se somente a circunstâncias

muito bem delimitadas e definidas em lei;
 Recursos ágeis e efetivos devem estar disponíveis

para o questionamento de pedidos de informação

negados por órgãos públicos.
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