
 

 
 

 

Seminário Direito de Acesso a Informações Públicas e  

Liberdade de Expressão 

 
O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, a Abraji – Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo e a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos convidam para o seminário Direito 

de Acesso a Informações Públicas e Liberdade de Expressão, a ser realizado no dia 16 de maio 

de 2012 na ESPM São Paulo (Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana). 

 

No dia em que a Lei de Acesso a Informações Públicas entra em vigor no Brasil, o seminário 

apresentará o panorama da liberdade de expressão e do direito à informação nas Américas, 

bem como o texto da Lei de Acesso e suas consequências práticas. O programa completo está 

nas páginas seguintes. 

 

 O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas é uma coalizão de 25 entidades da 

sociedade civil sem vínculo partidário fundada em 2003, após o Seminário Internacional sobre 

Direito de Acesso a Informações Públicas, promovido pela Abraji. Fomentamos e 

acompanhamos todo o debate em torno da tramitação de uma lei de acesso ampla para o 

país. Desde a aprovação e subsequente sanção da Lei nº 12.527/2011, o Fórum se dedica a 

monitorar sua implementação e a promover seu conhecimento por parte dos cidadãos e 

jornalistas, para consolidar o direito de acesso a informações previsto na Constituição Federal. 

 

A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos foi criada em 1997 para promover o respeito do direito à liberdade de expressão e 

informação no hemisfério, considerando o papel fundamental desse direito no fortalecimento 

e desenvolvimento do sistema democrático e na proteção dos demais direitos humanos. 



 

 
 

 

Programação 

 

Welcome coffee (9h – 9h30) 

 

Abertura (9h30 – 10h) 
Lei de Acesso a Informações Públicas: a sociedade consolida o direito de acesso à informação 

Convidados:  

Michael Camilleri (membro da Relatoria Especial para Liberdade de Expressão da CIDH - OEA) 

Thiago Herdy (O Globo/Abraji – a confirmar) 

Na mesa de abertura, será feita uma breve introdução ao tema do direito de acesso a 

informações e da liberdade de expressão, abordando a relação entre eles. O representante da 

Abraji exporá o histórico do direito de acesso no Brasil (o marco legal da Constituição de 1988; 

o vácuo até a sanção da Lei de Acesso; as perspectivas pós-vigor da Lei). O representante da 

Relatoria Especial, por sua vez, dará ênfase à importância do direito de acesso a informações 

na consolidação da democracia e garantia da liberdade de expressão. 

 

Painéis 
Liberdade de expressão no Brasil: como está e o que pode melhorar com a Lei de Acesso 

(10h-11h) 

Convidados:  

Michael Camilleri (Relatoria Especial para Liberdade de Expressão da CIDH-OEA) 

Martim de Almeida Sampaio (coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP) 

Camilleri discutirá os padrões interamericanos no que diz respeito ao acesso à informação, 

especialmente as obrigações que os países da OEA devem observar na implementação de uma 

lei de acesso.  

Sampaio, por sua vez, complementará a apresentação do status do Brasil no que diz respeito à 

liberdade de expressão e comentará as possíveis melhorias que a Lei de Acesso a Informações 

Públicas trará ao quadro, com sua entrada em vigor.



 

 
 

 

Os principais pontos da Lei de Acesso a Informações Públicas; 1ª parte (11h – 11h30) 

Convidados:  

Inês Virgínia Soares (Procuradora da República em SP, coordenou grupo de estudo sobre o 

então projeto de lei na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão) 

Marlon Weichert (Procurador da República em SP, apresentou em 2008 ADIN contra legislação 

que instituiu o sigilo eterno de documentos) 

Neste primeiro momento de apresentação dos detalhes da Lei de Acesso, serão abordados 

pontos relativos à transparência pública e o direito de acesso: 

- A institucionalização da transparência ativa 

- Tipos de informações que podem ser solicitadas por qualquer cidadão 

- Prazos para obtenção de respostas do órgão público 

- Responsabilização de agentes públicos 

 

Coffee break (11h30 – 11h45) 
 

Os principais pontos da Lei de Acesso a Informações Públicas; 2ª parte (11h45 – 12h15) 

Convidados:  

Inês Virgínia Soares (Procuradora da República em SP, coordenou grupo de estudo sobre o 

então projeto de lei na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão) 

Marlon Weichert (Procurador da República – PRR3, apresentou ADIN contra sigilo eterno de 

documentos) 

Neste segundo momento de apresentação da legislação, serão detalhados os aspectos 

relativos a documentos sigilosos e classificação deles: 

- Restrições à divulgação de documentos oficiais: que dados podem ser mantidos em 

sigilo, por quanto tempo e por quem? 

- A Comissão de Reavaliação de Informações 

 

Lei de Acesso: essencial no controle social e no combate à corrupção (12h15-13h05) 

Convidados: 

 José Chizzotti (vice-presidente da ONG Amarribo) 

Gustavo Ungaro (presidente da Corregedoria-Geral da Administração de SP – a confirmar) 

O membro de uma das organizações não-governamentais mais proeminentes no tema do 

combate à corrupção no Brasil e o representante da CGE-SP apresentarão suas perspectivas 

para as ações na área, a partir da vigência da Lei de Acesso, bem como as expectativas de 

mudança no cenário com o qual trabalham. 


