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1. Apresentação 
 

"O direito de procurar, receber e disseminar informação impõe uma obrigação positiva aos Estados 
de assegurar o acesso à informação, particularmente em relação às informações retidas pelos 

Governos em todas as formas de armazenamento e sistemas de recuperação”  
 

Relatório sobre promoção e proteção do direito de liberdade de opinião e expressão - 1998 

 
“O acesso à informação é mecanismo necessário para a consolidação da democracia. Através 

deste direito o cidadão é capaz de acompanhar as ações do governo que age em seu nome, além 
consistir em um mecanismo importante contra a ineficiência, esbanjamento e corrupção.”  

 
Portal Livre Acesso.net  

 
 
Este Guia de Fontes sobre Acesso à informação pública, dedicado à informação pública 
governamental, é resultado de uma ampla pesquisa documental cujo objetivo principal é 
oferecer informação específica, qualificada e sistematizada para subsidiar projetos de 
pesquisa relacionados ao tema Acesso à informação pública no âmbito da administração 
pública brasileira, em especial, da Controladoria Geral da União.  
 
No Brasil, a regulamentação da lei de acesso a informações, em trâmite no Congresso 
Nacional, irá impor uma série de desafios para a administração pública em direção à 
implementação de mecanismos voltados à divulgação e à garantia da disponibilização da 
informação governamental. A prática dessas ações, além de favorecer a transparência na 
administração, proporcionará benefícios sociais ao aumentar a capacidade da população 
de acompanhar e cobrar as decisões do governo, tornando-se um importante marco na 
consolidação da democracia brasileira. 
 
No contexto da sociedade da informação, o direito à informação pública, como direito 
humano fundamental, é imprescindível para o exercício pleno do processo democrático. 
Portanto, o acesso à informação pública produzida e mantida pelos órgãos públicos faz 
parte desse processo de participação cidadã, conferindo ao poder público, a 
responsabilidade de garantir o direito ao conhecimento.   
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2. Metodologia e fontes pesquisadas 
 
 

Este Guia de Fontes sobre Acesso à informação pública é resultado de ampla pesquisa 
documental realizada em sites de organizações governamentais e não governamentais e 
em principais bases de dados acadêmicas, nacionais e internacionais. Foram 
identificados, analisados e compilados 134 documentos – digitais e impressos – entre 
artigos, folhetos, livros, relatórios etc, a partir dos subtemas relacionados ao Acesso à 
informação pública governamental, apresentados segundo as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
Para a sua elaboração, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 
 

 
1. Pesquisa bibliográfica em sítios de organizações governamentais e não 

governamentais nacionais e internacionais. 
 
2. Levantamento das teses e dissertações produzidas pelas instituições brasileiras 

de ensino superior através da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(http://bdtd.ibict.br/).  

 
3. Levantamento bibliográfico em bases de dados acadêmicas nacionais e 

internacionais (Anexo I).  
 

Com o objetivo de completar o quadro da produção científica sobre a temática, foi 
realizado o mapeamento de centros de pesquisas acadêmicos nacionais e internacionais. 
Para a localização de grupos e centros de pesquisas nacionais, pesquisou-se o Diretório 
de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq (http://dgp.cnpq.br/diretorioc/). Os grupos e centros internacionais 
foram identificados ao longo da pesquisa bibliográfica nos sítios de organizações 
governamentais e não governamentais. 
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3. Acesso à informação pública e subtemas 
 
 
Acesso à informação pública 

 
ABRAMO, Cláudio. Acesso à informação e eficiência do Estado. Revista Fundap. São Paulo, 
s/data. 
 
ARTICLE 19. Acesso á informação: Um guia para ONGs, lideranças comunitárias e 
movimentos sociais. s/data. 
 
CANELA, Guilherme; NASCIMENTO, Solano. Acesso à informação e controle social das 
políticas públicas. Brasília, DF: ANDI; Artigo 19, 2009. 
 
COSTA, Célia Maria Leite, FRAIZ, Priscila Moraes Varella. Acesso à informação nos 
arquivos brasileiros. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 63-76. 
 
CURRIE, Ian & KLAAREN, Jonathan. An update on access to information in South Africa: New 
Directions in Transparency. Freedom of Information Review, n. 107, pp. 72-77, 2003. 
 
DOWBOR, Ladislau. Informação para a cidadania e o desenvolvimento sustentável. Lua Nova. 
Revista de Cultura e Política, São Paulo, n.58, 2003. 
 
HERRERO, Álvaro; LÓPEZ, Gaspar. Acceso a la información y transparencia en el 
Poder Judicial: Guía de buenas prácticas en América Latina. Mimeo. Asociación por los 
Derechos Civiles, Buenos Aires, Argentina, 2008. 
 
INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS), CONSORCIO NACIONAL PARA LA ÉTICA 
PÚBLICA - PROÉTICA E OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACÍON PÚBLICA (OACI). 
Acceso a la Información Pública en América Latina. IPYS; PROÉTICA; OACI. setembro de 
2002. 
 
JARDIM, José Maria. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de 
acessibilidade e disseminação. Mesa Redonda Nacional de Arquivos, 1999. 
 
MARSH, Norma (ed). Public access to government-held information. London, Stevens 
Press, 1987. 
 
MENDEL, Toby. Access to information: the existing state of affairs around the world. Mexico: 
Biblioteca Jurídica. s/data. 
 
NINO, Ezequiel. Access to Public Information and Citizen Participation in Supreme Audit 
Institutions - Guide to Good Practices. Washington: Banco Mundial e Spanish Government 
Trust Fund, 2010. 
 
OPEN SOCIETY INSTITUTE. Justice Initiative Access to Information Monitoring Tool: 
Report from a Five-Country Pilot Study. 2004. 
 
SIMÃO, João Batista; RODRIGUES, Georgete Medleg. Acessibilidade às informações 
públicas: uma avaliação do portal de serviços e informações do governo federal. Ciência da 
Informação, Rio de Janeiro, v.34, n.2, p.81-92, maio/ago. 2005. 
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Global Corruption Report 2003: Special Focus: Access 
to Information. London: Profile Books, 2003. 
 
 
 
3.1. Informação governamental 
 
 

Gestão da informação/Gestão eletrônica de documentos 
 
ARELLANO, Miguel Angel. Preservação de Documentos Digitais. Ciência da Informação, 
Brasília, DF, Brasil, 33, dez. 2004. 
 
BATISTA, Carmen Lúcia. Informação pública: entre o acesso e a apropriação social. 2010. 
202p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
CAPUANO, Ethel Airton. Construtos para modelagem de organizações fundamentadas na 
informação e no conhecimento no serviço público brasileiro. Ciência da Informação, Brasília, 
DF, Brasil, 37, dez. 2008. 
 
DA SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues. Governo e sistemas de informação: de arquipélago 
a continente. Revista do Serviço Público, Brasília, ENAP, v. 53, n. 2, p. 117-149,  abr-
jun./2002. 
 
GUEDES, Mario Augusto Muniz. Fatores de risco de perda de documentos eletrônicos de 
caráter arquivístico de uma instituição pública: um estudo de caso na Câmara dos 
Deputados. Dissertação (Dissertação de mestrado em Ciências da Informação). Departamento 
de Ciência da Informação e Documentação, Universidade de Brasília, 2006. 
 
LUCCA, Giana. Plonarq: gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos baseado em 
software livre. 92f. Dissertação. (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal 
de Santa Maria, 2007. 
 
MALIN, Ana Maria Barcellos. Estado e sociedade da informação no Brasil: uma 
investigação sobre o papel da informação na gestão pública.157f. Tese (Doutorado em Ciência 
da Informação). Escola de Comunicação. Universidade Fedral do Rio de Janeiro, 2003. 
 
ROCHA, Claudia Lacombe; RAMOS, Márcia Helena de Carvalho; Margareth, DA SILVA;  
RONDINELLI, Rosely Cury. Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos. Rio de 
Janeiro: Conselho Nacional de Arquivos. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, 2004. 
 
SANT’ANNA, Marcelo Leone. Os desafios da preservação de documentos públicos digitais. 
Revista IP, Belo Horizonte, v. 3, n. 2, dez. 2001. 
 
SCHLESINGER, Cristina Costa Barros [et al]. Gestão do Conhecimento na Administração 
Pública. Curitiba, Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP, 2008. 
 
SILVEIRA, Henrique. Gestão da informação em organizações virtuais: uma nova questão para 
a coordenação interorganizacional no setor público. Ciência da Informação, Brasília, DF, 
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Brasil, 34, mar. 2006. 
 
THOMAZ, Kátia P. A preservação de documentos eletrônicos de caráter arquivístico: 
novos desafios, velhos problemas. 389f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Escola 
de Ciência da Informação. Universidade Federal de Minas Gerais, 2004. 
 
ZUURMOND, Arre; JORG, Pim; DICKS, Ted; WOUDENBERG, Barry. Information quality as a 
mirror of government excellence. Measuring Business Excellence, Vol. 11 Iss: 4, pp.33 - 50, 
2007. 
 
 

Informação sigilosa 
 
BOK, Sissela. The Limits of Confidentiality. The Hastings Center Report. New York, Vol. 13, 
No. 1 (Feb., 1983), pp. 24-31 
 
CAMPBELL PUBLIC AFFAIRS INSTITUTE. National security and open government: striking 
the right balance. Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse, New York, 2003. 
 
HOTT, Daniela Francescutti Martins. O acesso aos documentos sigilosos: um estudo das 
comissões permanentes de avaliação e de acesso nos arquivos brasileiros. 2005. 498f. 
Dissertação (Mestrado em de Ciência da Informação). Departamento de Ciência da Informação 
e Documentação, Universidade de Brasília, 2005. 
 
OPENTHEGOVERNMENT.ORG. Secrecy Report Card. 2008. 
 
ROBERTS, Alasdair. Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age. New York: 
Cambridge, University Press, 2006. 
 

 
Proteção de dados pessoais 

 
AIETA, Vânia Siciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1999. 
 
BRIN, David. The transparent society: will technology force us to choose between privacy and 
freedom? Reading: Perseus Books, 1998. 
 
CASTRO, Luiz Fernando Martins. Proteção de Dados Pessoais – Panorama Internacional e 
Brasileiro. Revista CEJ. Brasília: n. 19, p. 40-45, out./dez. 2002. 
 
COLLIER, Graham. Information privacy. Information Management & Computer Security, 
Melbourne, Vol. 3 Iss: 1, pp.41 – 45, 1995. 
 
GRITZALIS, Dimitris A. Embedding privacy in IT applications development. Information 
Management & Computer Security, Athens, Vol. 12 Iss: 1, pp.8 – 26, 2004. 
 
IFAI. Transparency, access to information and personal data. México: IFAI, s/data. 
 
PANITZ, João Vicente Pandolfo. Proteção de dados pessoais: a intimidade como núcleo do 
direito fundamental à privacidade e a garantia constitucional a dignidade. 115f. Dissertação 
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(Mestrado em Direito). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, 2007. 
 
PIRES NETO, Ari Álvares. A privacidade dos registros públicos disponibilizados na 
Internet. 116f. Dissertação (Mestrado em Direito). Departamento de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2008. 
 
TAMBELLINI, Guilherme Luis da Silva. Direito à privacidade de servidor de fundação instituída 
e mantida pelo Estado. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 558, 16 jan. 2005. 
 
VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informação: efetividade 
desse direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. 
Dissertação (mestrado) - Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, 2007. 
 
WARREN, Adam. Right to privacy? The protection of personal data in UK public 
organizations. New Library World, Loughborough, Vol. 103 Iss: 11/12, pp.446 – 456, 2002. 
 
 
 
 
3.2. Comunicação pública intragovernamental  
 
 
ALBUQUERQUE, Andreza Dantas; SOUSA, Cidoval Morais de; COSTA, Antonio Roberto 
Faustino da. Políticas e dilemas da comunicação pública no Brasil. Revista Brasileira de 
Gestão e Desenvolvimento Regional. Taubaté, v. 6, n. 3, p. 239-254, set-dez/2010.  
 
DIAS, Heloiza. Comunicação integrada e organizações públicas federais. Comtexto 
Assessoria. s/data. 
 
MATOS, Heloiza. Comunicação política e comunicação pública. Revista Organicom. São 
Paulo, ano 3, n. 4, 2006, 59-73, 1999. 
 
OLIVEIRA, Maria José da Costa. (org). Comunicação pública. Campinas, SP: Alínea, 2004. 
 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Tratado de comunicação organizacional e 
política. São Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2002. 
 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato. Conceitos, estratégias e estrutura da comunicação 
governamental.  BARBOSA, Marialva, (org). Vanguarda do pensamento comunicacional 
brasileiro: as contribuições da Intercom (1977-2007), São Paulo: INTERCOM, 105-111, 2007. 
 
SCHAUN, Raimundo. Comunicação, poder e democracia: Uma revolução que se impõe no 
serviço píblico. São Paulo: Inst Pesq Comun Jorn & Ed, 1986.  
 
VOS, Marita. Setting the research agenda for governmental communication. Journal of 
Communication Management, Utrecht, Vol. 10 Iss: 3, pp.250 – 258, 2006. 
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3.3. Direito à informação 
 
 
ACESS INFO EUROPE. El Derecho de acceso a la información: Definición, protección 
internacional del derecho y principios básicos. Junho de 2010. 
 
ARTICLE 19. Global Right to Information Index. 2010. 
 
ARTICLE 19. The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation. 
1999. 
 
ARTICLE 19, Who Wants to Forget? Truth and Access to Information about Past Human 
Rights Violations. London: 2000. 
 
AZURDUY, Carlos A. Camacho. América Latina, en el reto de construir puentes con y 
entre las ciudadanías: El derecho a la información como práctica de formación y desarrollo de 
la ciudadanía comunicativa, 2003. 
 
CEPIK, Marco. Direito à informação: situação legal e desafios, Revista IP - Informática 
Pública, Año 2 N. 2, 2000. 
 
FONSECA, Maria Odila. Informação e direitos humanos: acesso às informações 
arquivísticas, Ci. Inf., maio/ago. 1999, vol.28, no.2, p.146-154. 
 
BANDEIRA, Aline Alves. A lei de arquivos do Brasil e o direito à informação. 157f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal da Bahia, 2007. 
 
BLANTON, Thomas. The world’s right to know. Foreign Policy.  No. 131, pp. 50-58, Jul. - 
Aug., 2002. 
 
BOVENS, Mark. Information rights: citizenship in the information society. The journal of 
political philosophy, vol. 10, n.3, pp. 317-341, 2002. 
 
DARBISHIRE, Helen. Proactive Transparency: The future of the right to information? A review 
of standards, challenges, andopportunities. Washington: Banco Mundial, 2010. 
 
FÓRUM DE DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. Direito de Acesso. s/d. 
MEDANHA, Gisele de Melo.O direito de acesso à informação como fundamento da 
transparência. Revista da CGU / Presidência da República, Controladoria-Geral da União, 
Brasília, CGU, ano IV, n.º 6, 59-70, setembro/2009. 
 
MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2 ed. Brasília: 
UNESCO, 2009. 
 
MENDEL, Toby. The right to information in latin america: a comparative legal survey. Quito: 
UNESCO, 2009. 
 
PEREZ, Carlos Blaya; MENEZES, Priscila Lopes. O usuário e o direito à informação. 
Revista Ponto de Acesso, Salvador, v. 1, n. 2, p. 49-69, jul./dez. 2007 
 
RIGHT TO KNOW COMMUNITY. Moving Toward a 21st Century Right-to-Know Agenda. 

Nov. 2008. 
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SABA, Roberto. El derecho de la persona a acceder a la información en poder del gobierno. 
Derecho comparado de la información. México, n.3, enero-junio, pp. 145-185, 2004. 
 
SILVA, Aluizio Ferreira da. Direito à informação, direito a comunicação: direitos 
fundamentais na constituição brasileira. 296 p. Tese. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional, 1997. 
 
VILLANUEVA, Ernesto. Derecho a la información en el mundo.s/data. 
 
VILLANUEVA, Ernesto. Derecho de acceso a la información pública en Latinoamerica. 

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.   
 
 

Leis de acesso à informação 
 
ACKERMAN, John M. e SANDOVAL, Irma E. Leyes de Acceso a la Información en el 
Mundo. Cuadernos de transparencia, 07. México-DF: IFAI, 2009. 
 
ELLINGTON, Thomas. Opening doors: the role of freedom-of-information laws in protecting 
and expanding democracy. Paper apresentado em 2004 no Anual Meeting of the Canadian 
Political Science Association, Winnipeg Manitoba, June 3-5. 
 
OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE. Transparency and Silence: A Survey of Access to 
Information Laws and Practices in Fourteen Countries. New York, 2006. 
 

 
Liberdade de expressão  

 
ARTICLE 19. Princípios de Camden sobre Liberdade de Expressão e Igualdade. Londres: 
2009. 
 
ARTICLE 19. The Johannesburg Principles: Principles on National Security, Freedom of 
Expression and Access to Information. London, 2006. 
 
ARTICLE 19, INTERNATIONAL CENTRE AGAINST CENSORSHIP E CENTRE FOR APPLIED 
LEGAL STUDIES DA UNIVERSIDADE DE WITWATERSRAND. Os Princípios de 
Johanesburgo: Segurança Nacional, Liberdade de Expressão e Acesso à Informação. 
Zanzibar: 1995. 
 
FREEDOM OF EXPRESSION INSTITUTE. The right to dissent: freedom of expression, 
assembly and demonstration in South Africa. Johannesburg, 2003. 
 
HUMAN RIGHTS EDUCATION ASSOCIATES. Study Guide: Freedom of Expression. s/data. 
NAÇÕES UNIDAS. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 
the right to freedom of opinion and expression. Nações Unidas:  New York. [Relatórios 
anuais 2010-1994] 
 
OLIVEIRA JUNIOR, Claudomiro Batista de. Liberdade de expressão: amplitude, limites e 
proteção constitucional no direito brasileiro. 247f. Dissertação (Mestrado em Direito Público). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2009. 
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ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) - Relatoria para a Liberdade de 
Expressão. Annual Reports of the OAS Office of the Special Rapporteur for Freedom of 
Expression. 1998-2009. 
 
RELATORES ESPECIAIS PARA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 10ª Declaração Conjunta. 
Dez Desafios Chave para a Liberdade de Expressão na Próxima Década. Fevereiro de 2010. 
 
 

Liberdade de informação  
 
ANSARI, M. M. Impact of right to information on development: a perspective on India’s 
recent experiences. Central Information Commission, New Delhi, 2009. 
 
ARTICLE 19. Promotion practical access to democracy: a survey of freedom of information 
in central and Eastern Europe. 2004.  
 
ARTICLE 19. A model freedom of information law. 2001. 
 
BANISAR, David. Freedom of Information and Access to Government Records Around 
the World, Privacy International, 2002. 
 
BANISAR, David. Freedom of Information Around the World 2006. Freedominfo.org, 2006. 
 
GLOBAL TRANSPARENCY INITIATIVE. Model world bank policy on disclosure of 
information. Washington, 2009. 
 
KETTL, Donald F. Corrupção em Foco: Leis Sunshine e Liberdade de Informação. eJournal 
USA. Volume 11, Número12, 2004. 
 
LIDBERG, Johan; PHILLIPS, Gail; TANNER, Stephen. The freedom of information index: 
measuring the gap between the promise and practice of information legislation. Freedom of 
information Review, n. 108, pp.88-94, 2003. 
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3.4. Democracia  
 
 
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1986. 
 

 
Governo eletrônico  

 
BARBOSA, A., CAPPI, J., GATTO, R., Os Caminhos para o Avanço do Governo Eletrônico no 
Brasil. In: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação no Brasil 2008. Brasília, CGI.br, 2009. 
 
BEYNON-DAVIES, Paul. Models for e-government. Transforming Government: People, 
Process and Policy, Vol. 1 Iss: 1, pp.7 – 28, 2007. 
 
BRASIL. Livro verde da Sociedade da Informação no Brasil. Brasília, 2000.  
 
CAVALLI, Olga. Gobierno Electrónico en América Latina. Informática Pública, Belo Horizonte, 
ano 11 (1) 23 – 25, 2009. 
 
DA SILVA, Sivaldo Pereira. Democracia online: pressupostos teóricos e inovações 
estruturais na comunicação do Estado contemporâneo. Artigo apresentado no III 
Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política 
(Compolítica), realizado de 9 a 11 de dezembro de 2009, na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, na cidade de São Paulo. 
 
DAVISON, Robert M., WAGNER, Christian; MA, Louis C.K. From government to e-government: 
a transition model. Information Technology & People, Vol. 18 Iss: 3, pp.280 – 299, 2005. 
 
ESTADOS UNIDOS. Department of Economic and Social Affairs/ Division for Public 
Administration and Development Management. Un e-government survey 2008 from e-
government to connected governance. United Nations publication: United Nations New York, 
2008. 
 
GILBERT, David; BALESTRINI, Pierre, LITTLEBOY, Darren. Barriers and benefits in the 
adoption of e-government, International Journal of Public Sector Management, 
Guildford,Vol. 17 Iss: 4, pp.286 – 301, 2004. 
 
GONZALEZ, Reyes; GASCO, Jose; LLOPIS, Juan. E-government success: some principles 
from a Spanish case study, Industrial Management & Data Systems, Alicante,Vol. 107 Iss: 6, 
pp.845 – 861, 2007. 
 
KHOSROW-POUR, Mehdi (ed) Encyclopedia of E-Commerce, E-Government and Mobile 
Commerce. Hershey: Idea Group Reference, 2006. 
 
KNIGHT, Peter T; FERNANDES, Ciro Campos Christo; CUNHA, Maria Alexandra (Coord.). E-
Desenvolvimento no Brasil e no mundo: subsídios e Programa e-Brasil. São Caetano do 
Sul: Yendis, 2007. 
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MAGALHÃES, Darcilene Maria Barbosa. A aplicação das tecnologias da informação e da 
comunicação TICs, na gestão pública: um estudo sobre o governo eletrônico por meio dos 
sítios (websites) oficiais dos Estados do Brasil. 147f. Dissertação (Mestrado em Administração 
Pública). Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, 
2008. 
 
MARQUES. Francisco Paulo Jamil Almeida. Participação Política e Internet: Meios e 
Opor¬tunidades Digitais de Participação Civil na Democracia Contemporânea, com um Estudo 
do Caso do Estado Brasileiro. 498f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura). 
Universidade Federal da Bahia, 2008. 
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4. Centros de pesquisas nacionais e internacionais 
 
 
Nacionais 
 

• Centro de Pesquisa ATOPOS - Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP) 
http://www.atopos.usp.br/ 
O ATOPOS é uma rede internacional de pesquisa formada por pesquisadores de diversas 
áreas que investigam o impacto das tecnologias digitais nos distintos âmbitos da 
sociedade. No tocante ao governo eletrônico e à governança eletrônica, o ATOPOS 
pesquisa as relações entre as redes sociais digitais governamentais na constituição 
reticular de mecanismos de participação social. 

 
 

• E:lab - Laboratório de Pesquisa em Governo e Negócios Eletrônicos - Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresa - Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV) 
http://ebape.fgv.br/pp/elab 
O E:lab pesquisa as Tecnologias da Informação (TI) em todas as facetas da Gestão, seja 
pública ou privada, de acordo com os novos paradigmas que emergem com a sociedade 
do conhecimento e da informação. 

 
 

• GESIC - Grupo de Estudos em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações - 
Universidade de Brasília (UnB) 
http://www.cic.unb.br/~jhcf/  
O Grupo de Estudos em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações investiga a 
implantação de sistemas de informação e a sua garantia de funcionamento a partir de três 
linhas de investigação: engenharia de segurança em ambiente de tecnologia da 
informação; gestão da segurança da informação e comunicações em organizações e 
aspectos sociais da segurança da informação e comunicações. 

 
 

• Grupo de estudos e trabalhos em informática e sociedade - Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC/Minas) 
Não consta endereço eletrônico 
Estuda a informação governamental, especificamente sobre os processos informacionais 
desenvolvidos para gestão do aparelho de estado. Os objetivos do grupo de estudos são: 
compreender os processos de produção, armazenamento e recuperação de informações 
governamentais; identificar os impactos sociais das ações informacionais desenvolvidas 
pelas diferentes instâncias de governo; analisar as interferências políticas e econômicas 
sobre os processos de transparência e opacidade da gestão pública; contribuir para a 
definição e consolidação de políticas públicas de cunho informacional.  

 
• Grupo de pesquisa: As políticas de informação do Estado e a gestão dos patrimônios 

documentais - Faculdade de Ciências da Informação - Universidade de Brasília (UnB) 
http://pesquisarqunb.vox.com/ 
Um dos temas estudados pelo Grupo é o acesso aos documentos arquivísticos públicos, 
particularmente os de caráter sigiloso. 
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• Grupo de pesquisa: Controle social do gasto público - Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (UNESP-Araraquara) 
http://www.pires.pro.br/easysitev2/index.php?idhsl=MjIx 
O grupo de pesquisa realiza pesquisas científicas conceituais sobre os diferentes 
mecanismos, tradicionais e inovadores, de controle social do gasto público, a partir de 
abordagem multidisciplinar e desenvolve metodologias e procedimentos operacionais que 
facilitam a implementação de práticas de co-gestão das finanças e das políticas públicas. 
O foco de atenção do GPCGP é o controle exercido pelos poderes formais (no âmbito da 
democracia representativa moderna, com seus mecanismos de accountability) e pelos 
cidadãos/eleitores/contribuintes (num contexto de aprofundamento democrático, por meio 
do acúmulo de capital social e através de processos de empowerment e protagonismo 
cidadão) sobre os gastos públicos, fazendo-se uso das diversas técnicas e metodologias 
concebidas e desenvolvidas para assegurar eficiência, eficácia, efetividade, legitimidade e 
sustentatibilidade à ação governamental e pública. 

 
• Grupo de pesquisa: Fundamentos de Direito Público - Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
http://www.pucrs.br 
O Grupo possui a linha de pesquisa "Os direitos fundamentais à intimidade e privacidade e 
à proteção de dados pessoais: responsabilidade do Estado". 

 
• Grupo de pesquisa: GED - Gestão Eletrônica de Documentos - Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) 
http://www.ufsm.br/arquivologia 
Os trabalhos do grupo utilizam referenciais teóricos acerca da GED - Gestão Eletrônica de 
Documentos/Gerenciamento Eletrônico de Documentos, enquanto área do conhecimento, 
vinculada à Tecnologia da Informação, relacionada com o desempenho das funções 
arquivísticas: Produção, Avaliação, Classificação, Descrição, Difusão, Aquisição e 
Preservação. 

 
• Grupo de pesquisa: Governo eletrônico, inclusão digital e sociedade do conhecimento - 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
http://www.cpgd.ufsc.br/# 
O grupo desenvolve estudo sobre governo eletrônico, inclusão digital e sociedade do 
conhecimento. 

 
• Grupo de Pesquisa: GTI - Gestão da Tecnologia da Informação - Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (POLI/USP)  
http://www.prd.usp.br/ 
O grupo aborda a gestão da Tecnologia da Informação, envolvendo seu planejamento e 
implementação, visando o estabelecimento de uma estratégia integrada (envolvendo a 
tecnologia, a estratégia de negócios e os aspectos organizacionais), bem como o projeto, a 
implantação e a administração de Sistemas de Informação e de Gestão do Conhecimento. 

 
• Grupo de pesquisa: GTSeg - Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação - 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
http://w3.ufsm.br/ppgi/?page_id=23 
O grupo é referência na área de segurança da informação no interior do estado do Rio 
Grande do Sul e interage ativamente com a comunidade regional, nacional e internacional. 
Na região, coopera com o Hospital Universitário de Santa Maria, onde desenvolve projetos 
de gestão de segurança de informação, e com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
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(INPE), desenvolvendo projeto na área de controle de acesso. No Brasil, mantém 
colaboração com a Polícia Federal e com grupos de pesquisa e sociedades científicas, o 
que lhe proporciona a atuação em projetos de pesquisa e desenvolvimento seguindo a 
tendência da área. O grupo também já foi responsável pelo desenvolvimento de vários 
produtos de software, e tem uma forte interação com o Grupo de Microeletrônica (GMicro) 
e de Engenharia de Software e Sistemas (ESSis), onde contribui com a 
interdisciplinariedade da pesquisa. 

 
• Grupo de Pesquisa: Metodologias para Gestão da Informação - Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) 
http://www.decigi.ufpr.br 
O grupo de pesquisa de Gestão da Informação estuda a criação, a adaptação e/ou a 
utilização de metodologias voltadas aos processos de gestão da informação, como base 
para a prática profissional e a investigação científica. Identificação e descrição de 
metodologias voltadas, por exemplo, para o mapeamento de fluxos informacionais, 
arquiteturas de informação, desenvolvimento de plataformas de software. 

 
• Inesc - Instituto de Estudos Socioeconômicos  

http://www.inesc.org.br/institucional/projetos 
Um dos projetos desenvolvidos pelo Inesc, intitulado "Monitoramento e controle social 
sobre o orçamento público" tem por objetivo contribuir para o fortalecimento dos canais de 
participação da sociedade civil nas instituições do Estado. Entre as ações apoiadas no 
âmbito deste projeto destacam-se as iniciativas de aproximação entre sociedade civil e 
órgãos do controle oficial, em especial do Tribunal de Contas da União - TCU. 

 
• Instituto Social Íris  

http://www.socialiris.org/index.php 
É uma entidade sem fins lucrativos, formado por um grupo de professores mestres e 
doutores de cursos de Controladoria e Contabilidade. As atividades do Instituto estão 
distribuídas em pesquisa, desenvolvimento e inovação; serviços tecnológicos, 
desenvolvimento e apoio metodológico; informação e educação em tecnologia e 
accountability; e apoio técnico à Gestão Pública e às políticas públicas. Segundo o site da 
Instituição, o Instituto Social Íris, "tem como missão desenvolver condições favoráveis para 
a instauração, instrumentalização e funcionamento de uma rede de Controle Social". 
Linhas de pesquisa: accountability, controle social, governança, governo eletrônico, redes 
no setor público, entre outras. 

 
• Rede de Inovação em Gestão Pública - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresa - Fundação Getúlio Vargas (EBAPE/FGV) 
http://ebape.fgv.br/pp/rip/temas-inovacao 
A Rede de Inovação em Gestão Pública é um programa de pesquisa da EBAPE/FGV e 
tem como tema de estudo: "Controle e Accountability", "Governo eletrônico e 
Transparência", entre outros. 

 
• Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática (IBDI) 

http://www.ibdi.org.br/ 
É uma associação civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades dirigidas ao ensino, à 
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico relacionado ao Direito da Informática. 
Desenvolvem, em parceria com outros órgãos, projetos de estruturação e planejamento 
informático de órgãos da Administração Pública, especialmente do Poder Judiciário, e 
prestam assistência técnica e jurídica, no âmbito do Direito da Informática, a órgãos 
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públicos ou outras organizações sociais, mediante a assinatura de convênios ou contratos 
de gestão. 

 
 
Internacionais 
 

• Government Transparency and Accountability - The Buckeye Institute 
http://buckeyeinstitute.org/  
O Government Transparency and Accountability (Centro para Transparência e 
Responsabilidade Governamental) pertence ao Instituto Buckeye, que conta com o auxílio 
de 45 acadêmicos de 23 universidades e faculdades de Ohio, EUA. O instituto é um 
espaço apartidário de pesquisa dedicado à liberdade individual e econômica. O site 
oferece acesso a documentos, artigos, pesquisas e áudio sobre o tema da transparência. 

 
 

• E-GOBS - Observatorio Internacional de Gobierno Electrónico - Universidade de Zaragoza 
e Universidade Federal de Santa Catarina 
http://www.egobs.org/ 
O objetivo fundamental do EGOBS Observatory (Observatório de Governo Eletrônico) é o 
estudo das características das atividades de governo eletrônico. E-Government é 
entendido como organizações e sistemas necessários para as administrações públicas 
cumprirem suas obrigações para com os cidadãos e empresas com o auxílio dos recursos 
que facilitam a Informação e Comunicação. Os estudos colocam ênfase especial, por meio 
do estudo de casos concretos, nas atividades realizadas com respeito às normas, 
procedimentos e princípios de regulamentação sobre a proteção de dados pessoais e 
segurança das comunicações eletrônicas. O Observatório faz parte da Rede LEFIS - Legal 
Framework for the Information. 

 
 

• Institute of Local Government Studies – University of Birmingham 
http://www.inlogov.bham.ac.uk/ 
O INLOGOV é o principal centro acadêmico de pesquisa e ensino da Inglaterra o qual 
investiga a governança democrática a nível local e a gestão pública estratégica. 

 
 

• Rede LEFIS - Legal Framework for the Information - Universidade de Zaragoza 
http://www.lefis.org/ 
A Rede "LEFIS - Legal Framework for the Information" (Rede Jurídica para a Sociedade da 
Informação), apoiada pela União Européia, Programa Sócrates, desenvolve e implementa 
ensino transnacional e pesquisa no campo jurídico, de acordo com às necessidades 
levantadas pela sociedade da informação e do conhecimento. A Rede prevê uma oferta de 
ensino em Direito e Governança (incluindo Direito, TIC Direito e questões relacionadas) e a 
consolidação de uma política de investigação, capaz de realizar propostas jurídicas, 
econômicas e estudos sociais e regulador no domínio das TIC, a Lei das TIC e da 
governança da sociedade da informação e do conhecimento. Objetivando, assim, 
desenvolver referencial teórico para a governança eletrônica, a formação de advogados 
com fortes competências em TIC para a melhor formação de funcionários públicos e 
trabalhadores técnicos. A Rede tem o grupo de pesquisa: "Protección de datos e firma 
electrónica", o qual pesquisa governo e administração eletrônica. 
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5. Organizações governamentais nacionais e internacionais 
 
 
 
 

Organizações/conselhos governamentais nacionais 
 
• Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção - 

http://www.cgu.gov.br/ConselhoTransparencia/Competencias.asp 
Órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e imediatamente ao Presidente da 
República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa 
do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de 
controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. 

 

 
Organizações governamentais internacionais 
 
Nações Unidas 
• Organizações das Nações Unidas - Comissão da ONU para os Direitos Humanos – Relator 

Especial da ONU para a Liberdade de Opinião e Expressão  
       http://www.un.org/ 

Em 1993, a ONU criou o escritório do Relator Especial da ONU para a Liberdade de Opinião e 
Expressão para a elaboração de relatórios anuais sobre a temática.  

 
 
 
Estados Unidos 

• Arquivo Nacional de Segurança dos Estados Unidos - www.nsarchive.org 
O "National Security Archive" é uma organização não-governamental e independente 
instalada na George Washington University, em Washington, D.C., capital dos Estados 
Unidos. O "Archive", como é conhecido, é especializado em coletar e publicar em seu site 
documentos que eram sigilosos e vão sendo desclassificados ou que são obtidos por meio 
da lei de acesso a informações públicas dos EUA (o "Freedom of Information Act"). 
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6. Organizações não governamentais nacionais e internacionais 
 
 

Nacionais  
 
 
• Artigo 19 - http://artigo19.org/ 

Presente no Brasil desde 2005, o Artigo 19 é uma organização não governamental de direitos 
humanos que trabalha na promoção e defesa da liberdade de expressão e do acesso à 
informação. 
 

• Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - www.abraji.org.br/ 
Criada em 2002, A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, sem fins lucrativos, foi 
criada por um grupo de jornalistas brasileiros interessados em trocar experiências, informações 
e dicas sobre reportagem, principalmente sobre reportagens investigativas. 
 

• Transparência Brasil - http://www.transparencia.org.br/index.html 
A Transparência Brasil é uma organização independente e autônoma, fundada em abril de 
2000 por um grupo de indivíduos e organizações não-governamentais comprometidos com o 
combate à corrupção. 
 

• Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas - http://www.informacaopublica.org.br/ 
Criada em 2003 pela iniciativa da Abraji, o fórum pPromove e incentiva o debate sobre direito 
de acesso a informações públicas no Brasil –e sobre temas correlatos, como alterações na lei 
de arquivos públicos. 
 

• Portal Livre Acesso.Net - http://www.livreacesso.net/ 
É uma articulação da sociedade civil que surgiu do seminário internacional O Acesso à 
Informação como Instrumento de Mudanças Sociais, que reuniu representantes de 
organizações de diferentes áreas para debater o direito de acesso à informação. Busca ampliar 
o debate sobre o tema do acesso à informação a diferentes públicos. A iniciativa soma-se aos 
esforços do Fórum de Acesso à Informações Públicas de pautar discussões junto ao Estado e 
buscar a efetivação do direito de acesso à informação pública no Brasil. 
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Internacionais 

Argentina 

• Associação Civil pela Igualdade e a Justiça  - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) - http://www.acij.org.ar/ 
A Associação Civil pela Igualdade e Justiça (ACIJ) é uma organização apartidária e sem 
fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos dos grupos mais desfavorecidos da 
sociedade e do fortalecimento da democracia na Argentina. 
Fundada em 2002, ACIJ destina-se a defender o cumprimento efetivo da Constituição e os 
princípios do Estado de direito, promover o cumprimento das leis que protegem os grupos 
desfavorecidos e à erradicação das práticas discriminatórias, bem como contribuir para o 
desenvolvimento da democracia participativa e deliberativa. 

Espanha  

• Coalizão Pró-Acesso – proacceso.wordpress.com/el-derecho-a-saber  
A coalizão é formada por organizações da sociedade civil que promovem o 
reconhecimento pleno do direito de acesso a informação pública na Espanha. A coalizão 
defende a adoção de uma lei específica de acesso.  

Estados Unidos 

• Centro Carter - http://www.cartercenter.org/peace/americas/information.html  
O site da organização de direitos humanos criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos 
Jimmy Carter tem uma seção dedicada ao direito de acesso. A entidade considera o 
acesso a informação essencial para a boa governança e os esforços contra a corrupção. A 
plataforma divulga novidades sobre o tema e documentos produzidos na Conferência 
Internacional sobre o Direito de Acesso a Informação Pública, realizada em fevereiro de 
2008. 

• Casa da Liberdade – www.freedomhouse.org  
A entidade foi fundada em 1941 pela ex-primeira dama Eleanor Roosevelt e pelo advogado 
Wendell Willkie. Por meio de programas e publicações, a Casa da Liberdade estimula o 
avanço da economia política e econômica. O site oferece notícias de vários países, 
relatórios e análises. 

• Comitê de Repórteres pela Liberdade de Imprensa – www.rcfp.org  
Desde 1970, o comitê oferece assistência legal para jornalistas. Além de notícias e 
arquivos de podcast, o site da organização oferece material online sobre o uso da lei de 
liberdade de informação (FOIA), como uma publicação sobre o uso da legislação e um guia 
detalhado sobre os registros abertos de todos os estados. 

México 

• Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) - http://www.ifai.org.mx/ 
É uma instituição mexicana responsável por: verificar o  direito de acesso à informação 
pública;  proteger os dados pessoais que são mantidos pelo governo federal e decidir sobre 
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as negativas de acesso a informações realizadas por departamentos ou agências do governo 
federal. 

 

Continentes: 

América 

• Aliança Regional pela Informação Pública na Internet - www.alianzaregional.org/site/ 
A Aliança Regional pela Informação Pública na Internet é uma coalizão formada pela 
América Central, México e República Dominicana para defender e promover a liberdade de 
expressão e o acesso a informação pública na região. No site da coalizão, o leitor pode 
acessar informações sobre os projetos da entidade, análises sobre os sites do governo e a 
situação e a proposta de acesso da organização. 

• Banco Interamericano para o Desenvolvimento - 
www.iadb.org/iic/english/policy/gn1293.htm 
O Banco Interamericano para o Desenvolvimento fornece, em seu site, documentos sobre 
empréstimos realizados, publicações e informações sobre o combate à corrupção na 
região. Também há um sistema de busca do catálogo de sua biblioteca. 

• Jornalismo pelo Acesso a Informação Pública - www.periodismo-aip.org 
O "Periodismo por el Acceso a la Información Pública" é uma rede regional formada por 
jornalistas e ONGs que trabalham em prol da liberdade de informação. A rede defende que 
o jornalismo, por ser comunicação social, tem a responsabilidade de encontrar fontes de 
informação apropriadas. 

Europa 

• Acesso a Informação - Europa - www.access-info.org 
A organização Acesso a Informação – Europa promove e protege o direito de acesso a 
informação na Europa e contribui para o desenvolvimento do direito em todo o mundo. A 
entidade auxilia a sociedade civil com treinamentos e parcerias, ajuda o governo no 
desenvolvimento de práticas para o acesso, luta contra legislações e práticas de segredo, 
e promove a troca de conhecimento na área. No site da Acesso a Informação – Europa, 
estão disponíveis relatórios, boletins, análises e artigos sobre o tema. 

• Observatório do Estado – www.statewatch.org  
A entidade fundada em 1991 possui uma rede de contribuidores de 15 países europeus. O 
observatório estimula o jornalismo investigativo e a pesquisa crítica no continente, 
voltando-se para os temas de Estado, justiça, relações internas, liberdades civis, 
responsabilidade e transparência. 

• Rede Européia de Liberdades Civis – www.ecln.org  
A organização visa contribuir para a criação de uma sociedade européia baseada na 
liberdade com garantia de liberdades civis e individuais fundamentais, liberdade de 
movimento e informação, e direitos iguais para minorias. 
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Organizações Internacionais: 

 

• Anistia Internacional – www.amnesty.org  
A Anistia internacional é um movimento de pessoas no mundo todo em campanha para que 
todos tenham direitos humanos reconhecidos internacionalmente. São mais de 2,2 milhões 
de membros em 150 países e regiões. O leitor pode acessar, no site da organização, textos 
sobre direitos humanos em países específicos. 
 
• Article 19 - http://www.article19.org/ 
É uma organização de direitos humanos com o objetivo de concentrar-se na defesa e 
promoção da liberdade de expressão e da liberdade de informação em todo o mundo. 
 
• Campanha Global pela Liberdade na Internet – www.gilc.org  
A campanha foi criada durante a reunião da Sociedade da Internet e possui diversos 
membros, como a União para as Liberdades Civis na América, o Centro de Privacidade 
para Informações eletrônicas e o Observatório de Direitos Humanos. A iniciativa é contra a 
censura e restrições à liberdade de expressão online. 
 
• Committee to Protect Journalists – www.cpj.org  
Fundada em 1981, a organização independente e sem fins lucrativos promove a liberdade 
de imprensa em todo o mundo, defendendo os direitos dos jornalistas de divulgarem 
notícias sem o medo de repressão. Em seu site, oferece notícias sobre a liberdade de 
imprensa em vários países, além de fornecer informações sobre o seu programa de 
assistência aos jornalistas. 
 
• Digital Freedom Network – www.dfn.org  
A rede é formada por um grupo que busca promover direitos humanos para o mundo. A 
entidade acredita na garantia dos direitos por meio da liberdade de empresa, limite da ação 
do Estado, respeito às leis e liberdade individual. O site divulga eventos dos vários 
continentes, literatura sobre liberdade e lista de violadores das liberdades. 

 
• International Center for Journalists – www.icfj.org  
A organização, criada em 1984, trabalha com mais de 40 mil jornalistas em 176 países. O 
objetivo do centro é promover o jornalismo de qualidade em todo o mundo, acreditando que 
a uma mídia independente e fortalecida é crucial para melhorar as condições humanas. 
 
• International Federation of Journalists– www.ifj.org  
A federação reúne 600 mil jornalistas em 100 países e realiza ações internacionais para 
defender a liberdade de imprensa e a justiça social por meio de sindicatos de jornalista 
livres e independentes. O site da entidade reúne informações sobre campanhas, relatórios 
e projetos, bem como dados relativos à liberdade de imprensa (terrorismo, difamação e 
mortes de jornalistas). 
 
• International Freedom of Expression Exchange ( IFEX ) - http://www.ifex.org/    
É uma rede global de cerca de 90 organizações não-governamentais que promove e 
defende o direito à liberdade de expressão. 
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• International Press Institute– www.freemedia.at  
O instituto é uma rede global de editores, jornalistas e empresários da mídia. O objetivo da 
entidade é proteger a liberdade de imprensa, promover o livre fluxo de informações e 
melhor as práticas de jornalismo. O site da organização reúne notícias, publicações e 
discursos. Na plataforma, o leitor também pode acessar observatórios da liberdade de 
imprensa, como a listagem de mortes de jornalistas. 
 
• Human Rights Watch – www.hrw.org  
A entidade protege os direitos humanos no mundo, investigando e expondo violações, 
pressionar governos e mobilizar a comunidade pública e internacional. O portal oferece 
notícias, galerias de fotos, material audiovisual e informação sobre campanhas e a situação 
em diversos países. 
 
• Pacific Media Centre - www.pmw.c2o.org/  
O observatório é uma ONG independente formada por jornalistas, editores, pesquisadores 
e advogados. A entidade apóia a liberdade da mídia e analisa temas relacionados com a 
ética, responsabilidade, censura e propriedade dos meios na região do Pacífico. 
 
• The Freedom of Information Advocates Network - http://www.foiadvocates.net/    
É uma rede internacional de organizações e indivíduos que trabalham para promover o 
direito de acesso à informação. Os membros do FOIAnet são organizações da sociedade 
civil, com programas ativos para promover o direito de saber. FOIAnet funciona também 
uma lista de discussão de notícias e debate sobre o direito de acesso à informação, com a 
participação de advogados e acadêmicos com um interesse específico em direito à 
informação. (Mantido por Alasdair Roberts). 
 
• Transparência Internacional – www.transparency.org  
A organização internacional combate a corrupção lutando por mudanças na legislação, 
regulamentação e práticas. O site da entidade oferece publicações, informações sobre 
países específicos, ferramentas contra a corrupção, textos sobre pesquisas na área e 
exemplos de boas práticas. 
 
• Open Society Institute - http://www.soros.org/  
O Instituto densenvolve o trabalho para construir democracias vibrantes e tolerantes cujos 
governos são responsáveis perante seus cidadãos. Para realizar esta missão, o Instituto 
procura apoiar políticas públicas que garantam maior eqüidade nos sistemas político, 
jurídico e econômico à favor dos direitos fundamentais e da liberdade de informação. 
 
• Privacy International - http://www.privacyinternational.org/  
É uma organização internacional que defende vigorosamente a privacidade pessoal. Eles 
realizam campanhas em todo o mundo para proteger as pessoas contra a invasão por 
parte dos governos e corporações que buscam violar esse direito.  
 
• Wikileaks - http://wikileaks.org/ 
WikiLeaks é uma organização de mídia sem fins lucrativos organização de mídia com o 
objetivo de divulgar informações importantes para o público. Nos últimos meses vem 
divulgando informações sigilosas da guerra do Afeganistão baseados em documentos do 
exército estadunidense. 
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• World Press Freedom Committee - www.wpfc.org  
Durante três décadas, o comitê, formado por 45 grupos jornalísticos, fortalece e garante um 
ambiente propício para a mídia livre e independente. No site do comitê, o leitor pode 
acessar notícias, informações sobre os eventos da entidades e publicações sobre liberdade 
de imprensa. 
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7. Declarações e convenções internacionais 
 
 
 
• Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU) – 1948   
http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php 
 
• Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (OEA) - 1948  
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeadcl.htm 
 
• Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) (ONU) – 1966 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030616104212/2003
0616113554 
 
• Convenção Interamericana de Direitos Humanos (OEA) – 1969 
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm 
 
• Declaração de Chapultepec (Associação Interamericana de Imprensa – IAPA) – 1994 
http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=4 
 
• Relatório sobre promoção e proteção do direito de liberdade de opinião e expressão (Comissão 
de Direitos Humanos da ONU pediu ao Relator Especial sobre Liberdade de Opinião e de 
Expressão) – 1997  
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/annual.htm  
 
• Convenção de Aarhus - Membros na Comissão Econômica para Europa e União Européia da 
ONU Convenção sobre Acesso à Informação, Participação Pública no Processo de Tomada de 
Decisão e Acesso à Justiça em Questões Ambientais – 1998 
http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LI_23452_1_0001.htm  
 
• Declaração Conjunta sobre Mecanismos Internacionais para a Promoção da Liberdade de 
Expressão – Documento conjunto feito pelo Relator Especial sobre Liberdade de Opinião e de 
Expressão da ONU, pelo Relator sobre Liberdade de Expressão da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e pelo Relator da Organização para Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE) – 2004 
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=1 
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8. Referências eletrônicas 

 

Brasil 

• Marco do Acesso - http://www.marco.artigo19.org/ 
A plataforma oferece mais de cem normas brasileiras sobre a liberdade de informação nas 
esferas federal, estadual e municipal. A consulta pode ser feita por município, estado, tipo 
de norma e dispositivo ou tema. Transparência, orçamento público, publicidade e 
participação política estão entre os mais de vinte temas do sistema de busca. O site reúne 
também diferentes tratados sobre direitos humanos e o acesso a informações, além de 
oferecer um modelo de lei de acesso à informação. 

 
• Portal de Atividades Legislativas - Senado Federal - http://www.senado.gov.br/sf/atividade/  

A página permite monitorar as atividades dos senadores. Na homepage, estão disponíveis 
documentos referentes a projetos de lei, medidas provisórias e relatórios. 

• Projeto Excelências - www.excelencias.org.br  
A iniciativa da Transparência Brasil divulga informações sobre os parlamentares das Casas 
legislativas na esfera federal e estadual, além dos representantes políticos das Câmaras 
Municipais das capitais brasileiras. Ao total, são informações sobre mais de 2 mil 
parlamentares.  

• Projeto Integrado Arquivo do Estado/Universidade de São Paulo - PROIN - 
http://proin.usp.br 
A iniciativa tem por objetivos resgatar a memória política nacional e a formar 
pesquisadores em nível de excelência. O banco de dados permite a consulta parcial de 
cerca de 3.000 prontuários de pessoas fichadas pelo Dops (Departamento Estadual de 
Ordem Política e Social do Estado de São Paulo) no período de 1924 a 1983. 

• Rede em Defesa da Liberdade de Imprensa - Brasil – www.liberdadedeimprensa.org.br  
A organização pretende divulgar temas relativos à liberdade de imprensa no Brasil e, 
portanto, oferece informações sobre as condições dessa liberdade no país e fatos 
atentatórios, restritivos ou contrários ao exercício do jornalismo. No site, há legislação 
brasileira e mundial sobre o tema e o internauta pode acompanhar casos específicos 
relativos à liberdade de imprensa. 

• Transparência Câmara dos Deputados - http://www2.camara.gov.br/transparencia 
A plataforma oferece informações sobre votações de cada parlamentar, presença em 
plenário e comissões, discursos feitos em plenário, proposições relatadas e de sua autoria. 
Na homepage, também é possível escolher acompanhar as atividades de um deputado por 
e-mail e pesquisar dados sobre o uso de verbas indenizatórias pelos deputados. Os dados 
estão disponíveis a partir de janeiro de 2007 e a consulta pode ser realizada por nome, 
partido ou unidade federativa do deputado. 

• Transparência Senado Federal - 
www.senado.gov.br/sf/senadores/verba/Asp/Apresentacao.asp  
A homepage mostras os gastos do Senado com verbas indenizatórias. As despesas são 
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justificadas em cinco categorias: 1) locomoção, hospedagem e combustível; 2) compra de 
materiais de escritório; 3) locação de imóvel; 4) contratação de pesquisas e consultorias; 5) 
divulgação da atividade parlamentar. A pesquisa pode ser realizada pelo nome do senador, 
mês e ano da despesa.  

 

Estados Unidos 

• Alasdair Roberts – www.aroberts.us  
Site do Prof. Alasdair Roberts da Escola de Direito e Políticas Públicas da Universidade 
Suffolk em Boston, EUA. Os temas de pesquisa do professor são a reestruturação do setor 
público e a transparência de governo. 

• Notícias do Sigilo – www.fas.org/blog/secrecy 
O blog, escrito por Steven Aftergood, é uma publicação da Federação de Cientistas 
Americanos. A plataforma se assemelha a um observatório de temas relacionados ao 
sigilo. A página divulga relatórios do secretismo governamental e oferece acesso a 
documentos sobre a inteligência, políticas nacionais de segurança e sigilo. A Federação de 
Cientistas Americanos foi criada em 1945 por pesquisadores que participaram do Projeto 
Manhattan para desenvolver a primeira bomba atômica. Para a organização, a ciência se 
tornou tema central para questões de políticas públicas. 

• Portal da Privacidade – www.privacy.org  
O portal divulga notícias diárias, informações gerais e iniciativas em relação à privacidade. 
O projeto é realizado pelo Centro de Informação sobre Privacidade Eletrônica e a 
Privacidade Internacional. O centro foi criado em 1994 para proteger a privacidade e dar 
visibilidade para a Primeira Emenda da Constituição americana. A Privacidade 
Internacional existe desde 1990 como um observatório de governos e corporações. 

• Programa de Liberdade de Informação da Sociedade Aberta de Iniciativa de Justiça - 
www.justiceinitiative.org/activities/foifoe/foi 
A iniciativa do OSI (Instituto Sociedade Aberta, por sua sigla) promove a liberdade de 
informação como parte integral de uma sociedade aberta com democracia participativa e 
de proteção de outros direitos humanos. 

• Relatórios de Acesso – www.accessreports.com 
Criada há 25 anos, a publicação online Relatórios de Acesso pode ser encomendada pela 
internet. A publicação atualiza os leitores sobre temas relacionados à liberdade de 
informação e privacidade, tendências das políticas públicas na área, bem como oferece 
análises das decisões judiciais, legislação, regulamentação e diretrizes das agências. 

• Semana "Luz do Sol" – www.sunshineweek.org 
A chamada "Sunshine Week" ocorre no mês de março e é uma iniciativa nacional nos 
Estados Unidos para estimular o diálogo sobre o governo aberto e a liberdade de 
informação. O evento é liderado pela Sociedade Americana de Editores de Jornais. Dentre 
os participantes, estão meios de comunicação online e de radiodifusão, organizações sem 
fins lucrativos, bibliotecas e escolas. O kit de ferramentas, disponível no site, inclui 
desenhos, vídeos e colunas de opinião. 
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Continentes: 

América 

• Associação Interamericana de Imprensa – www.sipiapa.org  
No site da Associação Interamericana de Imprensa, estão disponíveis relatórios e 
resoluções da entidade, contatos dos membros e notícias. 

Europa 

• Comissão Européia – http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm  
O site "Arquivos Históricos" da Comissão Européia oferece, ainda, ferramentas para a 
busca de documentos e explicações sobre órgãos que detêm informações na União 
Européia.  

• Portal da União Européia – http://europa.eu/  
Na seção de documentos de seu portal, a União Européia garante o acesso a informações 
sobre legislação, arquivos históricos, boletins, dados do Parlamento e Banco Central 
europeu. Alguns arquivos podem ser pesquisados por data e estão disponíveis no formato 
pdf. Outras publicações devem ser solicitadas por e-mail. 

 

Outros sites internacionais: 

 

• Direitos Humanos – www.derechos.org  
O site reúne documentos sobre temas como corrupção, direitos econômicos, pessoas 
desaparecidas, estados de exceção e impunidade. 

 
• Freedominfo.org - http://www.freedominfo.org 

É um portal que descreve as melhores práticas, lições aprendidas consolidadas, 
divulgação de estratégias de campanha e táticas de defensores da liberdade de 
informação ao redor do mundo. Ele contém informações importantes sobre leis de 
liberdade de informação e como elas foram elaboradas e implementadas. 

• Governo Aberto - Jornal sobre liberdade de Informação - www.opengovjournal.org  
O Governo Aberto é um jornal que publica pesquisas e textos sobre leis de liberdade de 
informação a partir da perspectiva de acadêmicos e usuários da legislação. 

• Liberdade de Troca de Informação Internacional – www.ifex.org  
O portal oferece notícias de vários países, informação sobre campanhas, assistência e 
prêmios na área. A organização surgiu em 1992 e possui três áreas principais de atuação: 
rede de alerta de abusos contra a liberdade de expressão em várias regiões, programa de 
desenvolvimento para proteger a liberdade de expressão nos países em desenvolvimento, 
e o IFEX Communiqué, uma mensagem de e-mail semanal sobre a liberdade de expressão 
no mundo. 
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• Quinta Conferência Internacional dos Chefes das Comissões de Informação -  
http://www.icic2007.org.nz 
O evento aconteceu na Nova Zelândia em novembro de 2007 e reuniu chefes das 
Comissões para o Acesso a Informação de todo o mundo.  A conferência funciona como 
um fórum para os funcionários e órgãos responsáveis por regulamentar e efetivar as leis 
de acesso. Artigos e apresentações da conferência estão disponível no site, inclusive 
registros em vídeo. 
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Anexo I – Bases de dados pesquisadas 
 
Nacionais  
 
Base de Dados Sítio 
Base de Dados Referenciais de Artigos 
de Periódicos em Ciência da Informação 
(Brapci) 

http://www.brapci.ufpr.br/index.php 

Catálogo Coletivo Nacional de 
Publicações Seriadas (CCN), 
coordenado pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf 

Portal de acesso livre da CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 

http://acessolivre.capes.gov.br/ 

Fórum de Direito de Acesso a 
Informações Públicas 
 

http://www.informacaopublica.org.br/?q=node/6 

Domínio Público http://www.dominiopublico.gov.br 
Artigo 19 http://artigo19.org/site/?page_id=157 
Transparência Brasil http://www.transparencia.org.br/index.html 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações  
 

http://bdtd.ibict.br/ 

 
 
Internacionais  
 
Base de Dados Sítio 
Article 19  http://www.article19.org/ 
Transparency Internacional http://www.transparency.org/ 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) 
 

http://www.ifai.org.mx/ 
 

UNBISnet - United Nations Bibliographic 
Information System 
 

http://unbisnet.un.org/ 

Publicações da UNESCO http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=19695&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht
ml 

Web of Science  www.isiknowledge.com/ 
Emerald (BD) 
 

http://www.emeraldinsight.com/ 

Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/ 
Gale  http://www.gale.cengage.com/ 
Universty Cambridge http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=3CA62846C

1FB26D1592125994E8C6066.tomcat1 
Duke University Press http://dukejournals.org/ 
INFORMS  http://www.informs.org/ 
JSTOR  http://www.jstor.org/ 
Directory of Open Access Journals 
(Suécia) 

http://www.doaj.org/ 

Oxford University Press  http://ukcatalogue.oup.com/ 
SAGE Journals Online http://online.sagepub.com/ 
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SciELO - Scientific Electronic Library 
Online  

http://www.scielo.org/php/index.php 

Science Direct  http://www.sciencedirect.com/ 
Springer Verlag  http://www.springer.com/ 
Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades : CLASE  

http://132.248.9.1:8991/F/9CC53H7QGY2V52J8FS4PJCE8QEM
UTMMQIRDM4LM6YQ8TH5I6R3-
02617?func=file&file_name=base-info 

Library Literature and Information 
Science Full Text  

http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php 

Social Sciences Full Text http://www.hwwilson.com/Databases/socsci.htm 
SocIndex with Full Text  http://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text 
Sociological Abstracts  http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
World Digital Library http://www.wdl.org/en/ 
Organização dos Estados americanos http://www.oas.org/columbus/ 
Conselho da Europa http://book.coe.int/EN/ 
União Africana  http://www.africa-union.org/ 
Commonwealth http://publications.thecommonwealth.org/ 
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ANEXO II – Projeto de Lei que regula o acesso a informações no Brasil. 
Redação Final da Câmara dos Deputados, aprovada pelo Plenário em 13 de 
abril de 2010. 
 
 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI Nº 219-C DE 2003 

 
Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 
e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio 
de 2005, e dispositivos da Lei nº 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a 

serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 

art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração 

direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 

Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que 

couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam, para realização de ações de interesse público, 

recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 

subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão 

submetidas as entidades referidas no caput refere-se à 

parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, 

sem prejuízo das prestações de contas a que estejam 

legalmente obrigadas. 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei se 

destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes:  

I – observância da publicidade como preceito geral 

e o sigilo como exceção; 

II – divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações; 

III – utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública;  

V – desenvolvimento do controle social da 

administração pública. 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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I - informação: dados, processados ou não, que 

podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

II – documento: unidade de registro de informações 

qualquer que seja o suporte ou formato; 

III - informação sigilosa: aquela submetida 

temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 

Estado; 

IV - informação pessoal: aquela relacionada à 

pessoa natural identificada ou identificável; 

V - tratamento da informação: conjunto de ações 

referentes à produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 

destinação ou controle da informação; 

VI - disponibilidade: qualidade da informação que 

pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos 

ou sistemas autorizados; 

VII - autenticidade: qualidade da informação que 

tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 

determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não 

modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; 

IX – primariedade: qualidade da informação coletada 

na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 

modificações. 

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de 

acesso à informação, que será franqueada, mediante 
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procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão.  

 
CAPÍTULO II 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 
 

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder 

público, observadas as normas e procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando 

amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da 

informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei 

compreende, entre outros, os direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a 

consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 

encontrada ou obtida a informação almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, 

produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 

recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa 

física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 

seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha 

cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e 

atualizada; 
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V - informação sobre atividades exercidas pelos 

órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 

organização e serviços; 

VI - informação pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de recursos públicos, 

licitação, contratos administrativos; e 

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos 

programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 

bem como metas e indicadores propostos;  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de 

controle interno e externo, incluindo prestações de contas 

relativas a exercícios anteriores. 

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não 

compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à 

informação por ser ela parcialmente sigilosa, fica assegurado 

o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato 

ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às 

informações nele contidas utilizados como fundamento da 

tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com 

a edição do ato decisório respectivo. 

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de 

pedido formulado aos órgãos e entidades referenciadas no art. 
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1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a 

medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5º Informado do extravio da informação 

solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade 

competente a  imediata abertura de sindicância para apurar o 

desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste 

artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada 

deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e 

indicar testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em 

local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere 

o caput, deverão constar, no mínimo: 

I - registro das competências e estrutura  

organizacional, endereços e telefones das respectivas 

unidades e horários de atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou  

transferências de recursos financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 

bem como a todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e 
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VI - respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os 

órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

- internet. 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na 

forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes 

requisitos: 

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que 

permita o acesso à informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

II – possibilitar a gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não  

proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;  

III – possibilitar o acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 

legíveis por máquina; 

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados 

para estruturação da informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das 

informações disponíveis para acesso; 

VI – manter atualizadas as informações disponíveis 

para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao 

interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 
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VIII - adotar as medidas necessárias para garantir 

a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, 

nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, e do art. 9º da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 

9 de julho de 2008. 

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez 

mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória 

na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade 

de divulgação, em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 

previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000. 

Art. 9º O acesso a informações públicas será 

assegurado mediante: 

I - criação de serviço de informações ao cidadão, 

nos órgãos e entidades do poder público, em local com 

condições apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a 

informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos nas 

suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de 

acesso a informações; e 

II - realização de audiências ou consultas 

públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas 

de divulgação. 

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
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Seção I 
Do Pedido de Acesso 

 
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar 

pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades 

referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, 

devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida. 

§ 1º Para o acesso a informações de interesse 

público, a identificação do requerente não pode conter 

exigências que inviabilizem a solicitação. 

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público  devem 

viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso 

por meio de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos 

motivos determinantes da solicitação de informações de 

interesse público.  

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá 

autorizar ou conceder o acesso imediato à informação 

disponível. 

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, 

na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o 

pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: 

I - comunicar a data, local e modo para se realizar 

a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da 

recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou 

III - comunicar que não possui a informação, 

indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade 

que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão 
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ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu 

pedido de informação. 

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado 

por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da 

qual será cientificado o requerente. 

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das 

informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão 

ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio 

requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. 

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se 

tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o 

requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de 

recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, 

ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 

apreciação. 

§ 5º A informação armazenada em formato digital 

será fornecida nesse formato, caso haja anuência do 

requerente.  

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível 

ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer 

outro meio de acesso universal, serão informados ao 

requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se 

poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, 

procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública 

da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 

requerente declarar não dispor de meios para realizar por si 

mesmo tais procedimentos.  

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da 

informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de 
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documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, 

situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 

necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos 

materiais utilizados. 

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os 

custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica 

não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de 

agosto de 1983. 

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação 

contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua 

integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 

certificação de que esta confere com o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de 

cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e 

sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita 

por outro meio que não ponha em risco a conservação do 

documento original.  

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro 

teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

 
Seção II 

Dos Recursos  
 

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a 

informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o 

interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de  10 

(dez) dias a contar da sua ciência.  

Parágrafo único. O recurso será dirigido à 

autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
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impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.  

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos 

ou entidades do Poder Executivo federal, o requerente poderá 

recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no 

prazo de 5 (cinco) dias se: 

I - o acesso à informação não classificada como 

sigilosa for negado; 

II - a decisão de negativa de acesso à informação 

total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar 

a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a 

quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de 

informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido 

observados; e 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros 

procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá 

ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de 

submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade 

hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão 

impugnada, que deliberá no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º Verificada a procedência das razões do 

recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão 

ou entidade que adote as providências necessárias para dar 

cumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Negado o acesso à informação pela  

Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à 
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Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere 

o art. 35. 

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de 

desclassificação de informação protocolado em órgão da 

administração pública federal, poderá o requerente recorrer 

ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências 

da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no 

art. 35, e do disposto no art. 16.  

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá 

ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à 

apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente 

superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no 

caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando. 

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que 

tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou 

ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações prevista no art. 35. 

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões 

denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de 

revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto 

de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos 

âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o 

direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.  

Art. 19. Negado o acesso à informação e improvido o 

recurso a que se refere o art. 15, os órgãos e entidades 

públicas deverão informar aos Tribunais de Contas a cuja 

fiscalização estiverem submetidos os pedidos de informação 

indeferidos, acompanhados das razões da denegação, quando se 
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tratar de matéria sujeita à fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial das referidas Cortes. 

§ 1º Quando se tratar de informações essenciais à 

tutela de direitos fundamentais, os órgãos ou entidades 

públicas deverão encaminhar ao Ministério Público os pedidos 

de informação indeferidos acompanhados das razões da 

denegação. 

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério 

Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao 

Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as 

decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a 

informações de interesse público. 

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, 

a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de 

que trata este Capítulo. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação 

necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 

fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou documentos que 

versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 

humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de 

acesso. 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais 

hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as 
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hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa 

física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o 

poder público. 

 
Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de 
Sigilo  

 
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à 

segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 

classificação as informações cuja divulgação ou acesso 

irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais 

ou a integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de  

negociações ou as relações internacionais do País, ou as que 

tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados 

e organismos internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde 

da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade 

financeira, econômica ou monetária do País; 

V - prejudicar ou causar risco a planos ou 

operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de 

pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim 

como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 

estratégico nacional; 
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VII - pôr em risco a segurança de instituições ou 

de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 

familiares; ou 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 

como de investigação ou fiscalização em andamento, 

relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e 

entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, 

poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 

reservada. 

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à 

informação, conforme a classificação prevista no caput, 

vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: 

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II - secreta: 15 (quinze) anos; e 

III - reservada: 5 (cinco) anos. 

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a 

segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e 

respectivos cônjuges e filhos (as) serão classificadas como 

reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em 

exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. 

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, 

poderá ser estabelecida como termo final de restrição de 

acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este 

ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. 

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou 

consumado o evento que defina o seu termo final, a informação 

tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. 
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§ 5º Para a classificação da informação em 

determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse 

público da informação, e utilizado o critério menos 

restritivo possível, considerados: 

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da  

sociedade e do Estado; e 

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o 

evento que defina seu termo final.  

 
Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas 
 

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a 

divulgação de informações sigilosas produzidas por seus 

órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. 

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de 

informação classificada como sigilosa ficarão restritos a 

pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam 

devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem 

prejuízo das  atribuições dos agentes públicos autorizados 

por lei. 

§ 2º O acesso à informação classificada como 

sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de 

resguardar o sigilo. 

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e 

medidas a serem adotados para o tratamento de informação 

sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração 

indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. 

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as 

providências necessárias para que o pessoal a elas 

subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as 
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medidas e procedimentos de segurança para tratamento de 

informações sigilosas. 

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade 

privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder 

público, executar atividades de tratamento de informações 

sigilosas adotará as providências necessárias para que seus 

empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 

procedimentos de segurança das informações resultantes da 

aplicação desta Lei. 

 
Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e 
Desclassificação 

 
Art. 27. A classificação do sigilo de informações 

no âmbito da administração pública federal é de competência: 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes 

autoridades: 

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas 

prerrogativas; 

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica; e 

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares 

permanentes no exterior; 

II - no grau de secreto, das autoridades referidas 

no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou 

empresas públicas e sociedades de economia mista; e 

III - no grau de reservado, das autoridades 

referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de 
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direção, comando ou chefia, de hierarquia equivalente ou 

superior ao nível DAS 101.5, do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores, de acordo com regulamentação 

específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto 

nesta Lei. 

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no 

que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, 

poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente 

público, inclusive em missão no exterior, vedada a 

subdelegação. 

§ 2º A classificação de informação no grau de 

sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas 

d e e do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos 

Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. 

§ 3º A autoridade ou outro agente público que 

classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a 

decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no 

prazo previsto em regulamento. 

Art. 28. A classificação de informação em qualquer 

grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, 

no mínimo, os seguintes elementos: 

I - assunto sobre o qual versa a informação; 

II - fundamento da classificação, observados os 

critérios estabelecidos no art. 24; 

III - indicação do prazo de sigilo, contado em 

anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 

final, conforme limites previstos no art. 24; e 

IV - identificação da autoridade que a classificou. 
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Parágrafo único. A decisão referida no caput será 

mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. 

Art. 29. A classificação das informações será 

reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade 

hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, 

nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas na 

sua desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observado 

o disposto no art. 24. 

§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá 

considerar as peculiaridades das informações produzidas no 

exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, 

deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e 

a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da 

divulgação da informação. 

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da 

informação, o novo prazo de restrição manterá como termo 

inicial a data da sua produção. 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na 

internet e destinado à veiculação de dados e informações 

administrativas, nos termos de regulamento: 

I - rol das informações que tenham sido 

desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;  

II – rol de documentos classificados em cada grau 

de sigilo, com identificação para referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a quantidade 

de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, 

bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 
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§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar 

da publicação prevista no caput para consulta pública em suas 

sedes. 

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a 

lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do 

grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. 

 
Seção V 

Das Informações Pessoais 
 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve 

ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, 

vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 

liberdades e garantias individuais. 

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este 

artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de 

classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos 

a contar da sua data de produção, a agentes públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou 

acesso por terceiros diante de previsão legal ou 

consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de 

que trata este artigo será responsabilizado por seu uso 

indevido. 

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º 

não será exigido quando as informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a 

pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para 

utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 
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II - à realização de estatísticas e pesquisas 

científicas de evidente interesse público ou geral, previstos 

em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as 

informações se referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou 

V - à proteção do interesse público e geral 

preponderante. 

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à 

vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser 

invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 

irregularidades em que o titular das informações estiver 

envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de 

fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos 

para tratamento de informação pessoal. 

 
CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam 

responsabilidade do agente público ou militar: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos 

termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento 

ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta 

ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, 

destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total 

ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou 

a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 

atribuições de cargo, emprego ou função pública; 
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III - agir com dolo ou má-fé na análise das 

solicitações de acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar 

ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou 

informação pessoal; 

V - impor sigilo à informação para obter proveito 

pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato 

ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior 

competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a 

outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, 

documentos concernentes a possíveis violações de direitos 

humanos por parte de agentes do Estado. 

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal, as condutas 

descritas no caput serão consideradas: 

I - para fins dos regulamentos disciplinares das 

Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, 

segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não 

tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou 

II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações 

administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com 

suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o 

militar ou agente público responder, também, por improbidade 

administrativa, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 

de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. 
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Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que 

detiver informações em virtude de vínculo de qualquer 

natureza com o poder público e deixar de observar o disposto 

nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - rescisão do vínculo com o poder público; 

IV - suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV 

poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 

assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será 

autorizada somente quando o interessado efetivar o 

ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso IV. 

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é 

de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou 

entidade pública, facultada a defesa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista. 
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Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem 

diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação 

não autorizada ou utilização indevida de informações 

sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de 

responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, 

assegurado o respectivo direito de regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 

à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de 

vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha 

acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a 

tratamento indevido. 

CAPÍTULO VI 
 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 35. Fica instituída, em contato permanente com 

a Casa Civil da Presidência da República, inserida na 

competência da União, a Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, composta por Ministros de Estado e por 

representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

indicados pelos respectivos presidentes, com mandato de 2 

(dois) anos. 

§ 1º A Comissão Mista de Reavaliação de Informações 

decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o 

tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá 

competência para: 

I - requisitar da autoridade que classificar 

informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou 

conteúdo, parcial ou integral da informação; 

II - rever a classificação de informações 

ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação 
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de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7º e 

demais dispositivos desta Lei; e 

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação 

classificada como ultrassecreta, sempre por prazo 

determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder 

ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à 

integridade do território nacional ou grave risco às relações 

internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do 

art. 24, limitado a uma única renovação.  

§ 2º A revisão de ofício a que se refere o inciso 

II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, 

após a revisão prevista no art. 39, quando se tratar de 

documentos ultrassecretos ou secretos.  

§ 3º A não deliberação sobre a revisão pela 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos 

previstos no § 2º implicará a desclassificação automática das 

informações.  

§ 4º Regulamento disporá sobre a composição, 

organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações, observadas as disposições desta Lei. 

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa 

resultante de tratados, acordos ou atos internacionais 

atenderá às normas e recomendações constantes desses 

instrumentos. 

Art. 37. Fica instituído, no âmbito do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo 

de Segurança e Credenciamento - NSC, que tem por objetivos: 

I - promover e propor a regulamentação do 

credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, 
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órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; 

e 

II - garantir a segurança de informações sigilosas, 

inclusive aquelas provenientes de países ou organizações 

internacionais com os quais a República Federativa do Brasil 

tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato 

internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das 

Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a 

composição, organização e funcionamento do NSC. 

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, 

de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, 

física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados 

de entidades governamentais ou de caráter público. 

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão 

proceder à reavaliação das informações classificadas como 

ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contados do termo inicial de vigência desta Lei. 

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão 

da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e 

condições previstos nesta Lei. 

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a 

reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer 

tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 

observados os termos desta Lei. 

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de 

reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação 

da informação nos termos da legislação precedente. 
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§ 4º As informações classificadas como secretas e 

ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput 

serão consideradas, automaticamente, de acesso público. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou 

entidade da administração pública federal direta e  indireta  

designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada 

para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as 

seguintes atribuições: 

I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao 

acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos 

objetivos desta Lei; 

II – monitorar a implementação do disposto nesta 

Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 

cumprimento; 

III – recomendar as medidas indispensáveis à 

implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos 

necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e 

IV – orientar as respectivas unidades no que se 

refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus 

regulamentos. 

Art. 41. O Poder Executivo federal designará órgão 

da administração pública federal responsável: 

I – pela promoção de campanha de abrangência 

nacional de fomento à cultura da transparência na 

administração pública e conscientização do direito 

fundamental de acesso à informação; 
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II – pelo treinamento de agentes públicos no que se 

refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à 

transparência na administração pública;  

III – pelo monitoramento da aplicação da lei no 

âmbito da administração pública federal, concentrando e 

consolidando a publicação de informações estatísticas 

relacionadas no art. 30; 

IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de 

relatório anual com informações atinentes à implementação 

desta Lei. 

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto 

nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

data de sua publicação. 

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 116. ................................  

....................................................  

VI - levar as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, ao conhecimento de outra 

autoridade competente para apuração; 

.............................................. "(NR

) 

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido 

do seguinte art. 126-A: 
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"Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser 

responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 

desta, a outra autoridade competente para apuração 

de informação concernente à prática de crimes ou 

improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 

decorrência do exercício de cargo, emprego ou 

função pública." 

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas 

gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, 

especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na seção II do 

Capítulo III.  

Art. 46. Esta Lei entra em vigor após decorridos 

180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

Art. 47. Revogam-se: 

I - a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e 

II – os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991. 

Sala das Sessões, em 13 de abril de 2010. 
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