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RESUMO 

O art. 5º, XXXIII da Constituição assegura o direito fundamental de acesso a informações em 
poder de órgãos e entidades públicas, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. A premissa é que o Poder Público não produz, nem 
guarda informações em seu próprio interesse, mas no interesse da coletividade. Portanto, 
toda informação sob controle estatal deve ser acessível por quaisquer cidadãos, a menos 
que exista uma justificativa superior de interesse público para que este acesso seja negado. 
Este direito é regulamentado pela Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI). O 
presente trabalho analisa o tratamento dado pela LAI às informações classificadas como 
sigilosas, sob o fundamento da proteção da segurança nacional. Sob pena de que o sigilo 
sirva como instrumento de ocultação arbitrária de irregularidades ocorridas no seio da 
administração pública, qualquer restrição imposta ao direito de acesso deverá ser motivada 
pela proteção a interesses legítimos, donde. a necessidade de limitar a discricionariedade 
das autoridades públicas na classificação de informações. Observou-se que o regime de 
informações sigilosas da LAI é progressista, se comparado às melhoras práticas 
internacionais, e à legislação anterior, vez que não mais permite a manutenção indefinida da 
restrição ao acesso às informações sigilosas, o “sigilo eterno”, outrora consagrado pelo 
revogado Decreto 4.533/2002. Assim, informação sigilosa é aquela temporariamente sob 
restrição de acesso público, durante os prazos fixados na Lei para cada grau de 
classificação. Viu-se também que a Lei 12.527/2011 estabeleceu como diretriz que a 
publicidade da informação é a regra, sendo a sigilo uma exceção, controlada por um rol 
taxativo de hipóteses legais que justifiquem a restrição ao acesso. A clara identificação das 
autoridades legitimadas a classificar as informações de acordo com o respectivo grau de 
sigilo é outro aspecto positivo, que traduz o cuidado do legislador ao estruturar o regime de 
exceções em harmonia com um sistema de máxima divulgação. No entanto, a pesquisa 
detectou problemas na Lei que a afastam das melhores práticas internacionais. Estas 
recomendam a criação de uma autoridade administrativa independente, competente para 
decidir em última instância, a classificação e desclassificação de informações. A Comissão 
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Mista de Reavaliação de Informações, que deveria desempenhar esse papel, é constituída 
por autoridades públicas, faltando-lhe, portanto, independência. Outra falha é que a Lei nº 
12.527/2011 preservou as hipóteses de sigilo previstas em outras leis específicas, as quais 
não foram formuladas de forma suficientemente restritiva, nem visavam promover a 
transparência da administração, sendo fruto de uma cultura de sigilo. Outro fator preocupante 
é que a redação das hipóteses de sigilo confere à autoridade classificadora uma considerável 
margem de discricionariedade na aplicação da lei ao caso concreto. Observou-se ainda que 
a lei poderia ter sido mais cristalina ao explicitar a necessidade de ponderação entre o 
interesse público na divulgação da informação e o risco de dano ao interesse protegido pelo 
sigilo. A literatura na área recomenda que se faça esse juízo de proporcionalidade quando 
das solicitações de acesso a informação. Uma legislação cuidadosa de acesso a informação 
deve reduzir ao máximo a possibilidade de que o sigilo de Estado seja utilizado de forma 
indevida, desvirtuando o sistema de exceções estabelecido no âmbito de uma democracia. A 
pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo. Suas fontes foram a LAI, material bibliográfico 
sobre direito à informação pública, especialmente os relatórios da Organização dos Estados 
Americanos, e recursos administrativos decididos pela Controladoria-Geral da União. 
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