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1 INTRODUÇÃO 

Inicialmente, é preciso esclarecer que a América Latina com-
preende os países com idiomas originados no latim e que estão 
situados no território americano, desde o Canadá (região fran-
cófona) até o Uruguai. Porém, os países latino-americanos que 
têm entre si maior afinidade jurídica são apenas aqueles cuja 
história de colonização remonta à Península Ibérica [Portugal 
e Espanha]. Quanto à Convenção Americana de Direitos 
Humanos, ela apenas deixa de alcançar, dentre os países de 
origem Ibérica, Cuba e Venezuela. Portanto, ao referir-me aos 
países latino-americanos, limito-me aos seguintes: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana e Uruguai. 

A Corte Interamericana, na decisão Claude Reyes e outros 
v. Chile de 2006, reconheceu a existência de um direito de 
acesso a informações oficiais – buscar e receber informações 
– com base no art. 13 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, o qual dispõe sobre a liberdade de pensamento e 
de expressão (CORTE INTERAMERICANA...., 2006). Em 2008, 
o Comitê Jurídico Interamericano (CJI) da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) declarou alguns princípios sobre o 
direito de acesso à informação1. Em 2010, a Assembleia-Geral 
da OEA aprovou a Lei Modelo Interamericana sobre Acesso à 
Informação Pública. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS ...., 2010). 

Com efeito, a América Latina vive uma euforia quanto ao 
direito de acesso à informação. Na maioria dos seus Estados, 
em harmonia com a jurisprudência da Corte Interamericana, as 
Constituições e as cortes constitucionais dispõem expressamente 
sobre o acesso à informação. Também as leis - sob a forma de 
código - estão presentes em quase todos os países latino-ameri-
canos, e externam o sentimento de que o melhor desinfetante é 
a luz do sol (Louis Brandeis)2, e a publicidade é a chave para os 
governos distanciarem-se das amarguras da corrupção.

No entanto, são as leis latino-americanas realmente efetivas e 
eficazes ou não passaria de uma breve euforia esse arrojado desen-
volvimento do direito de acesso à informação naquele continente?

A propósito, nos rankings internacionais, as dez leis mais co-
tadas são as dos seguintes países: Sérvia, Eslovênia, Índia, Croácia, 
Libéria, El Salvador, Serra Leoa, Sudão do Sul, México e Maldivas. 
Entre as dez últimas: Áustria, Alemanha, Itália e Bélgica. De um 
total de 102 leis sobre acesso à informação, a lei da França foi ava-
liada em 88o lugar e a do Japão em 84o lugar. (CENTRE..., 2016). 

Por que países menos desenvolvidos, como a Libéria, figu-
ram entre os que detêm leis mais bem elaboradas e países mais 
desenvolvidos, como França, Japão e Alemanha, figuram dentre 
os que possuem leis menos elaboradas? 

De fato, é necessária uma análise que considere fundamental-
mente a distinção entre a qualidade das normas sobre acesso à in-
formação e a qualidade da implementação dessas normas, que, no 
afã de prometerem o melhor dos mundos, não raro são aplicadas e 
interpretadas sem considerar concepções jurídicas tradicionais. 

Dessa forma, discorrerei criticamente sobre a implemen-
tação no território latino-americano das principais declarações 
acerca do direito de acesso à informação formuladas pelo 
Comitê Jurídico Interamericano da OEA, a partir da jurisprudên-
cia da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que foram 
consolidadas na Lei Modelo Interamericana da OEA. 

Após suscitar questões sobre cada uma dessas declarações 
de princípios, responderei a elas apresentando quatro consi-
derações gerais, na esperança de instigar um debate em uma 
perspectiva comparada com sistemas jurídicos de outros conti-
nentes, originados tanto no common law quanto no civil law. 

2 O ACESSO À INFORMAÇÃO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 

DE PRESTAÇÃO 

Segundo o Comitê Jurídico Interamericano, o acesso à in-
formação é direito humano fundamental de buscar e receber 
informações do Estado3, ou seja, na jurisprudência da Corte 
Interamericana, trata o direito à informação de uma liberdade 
positiva e não somente de uma liberdade negativa 4. 

Mas qual a extensão desse dever de prestação do Estado? 
Quais são os recursos públicos necessários? Detém o Estado von-
tade política de criar leis de acesso à informação tanto quanto de 
instituir um orçamento público indispensável à implementação 
dessas leis? São exigíveis (justiciáveis) os deveres do Estado para 
prestar informações que não tiverem previsão clara em lei ou que 
não contiverem lastro em recursos orçamentários? Em caso afir-
mativo, a quem competiria o exercício de tamanho poder, a uma 
autoridade administrativa, a um juiz, a um constitucional?5

São questões difíceis, e um bom exemplo a respeito 
é o que vem se sucedendo em matéria de direitos sociais à 
luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC)6 e do Protocolo de São Salvador adicional à 
Convenção Americana de Direitos Humanos7, levando os tribu-
nais nacionais na América Latina a decisões judiciais polêmicas, 
até injustas, porque beneficiam somente os demandantes, em 
ofensa ao princípio da isonomia que rege o direito administra-
tivo, e outras vezes consideradas nada além de uma simples 
promessa, porque não suscetíveis de cumprimento em face de 
um Estado cada vez mais falido.

A despeito das recomendações do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações 
Unidas (ONU)8, acerca da judicialização das políticas públicas 
para satisfação de direitos fundamentais sociais mínimos [ao que 
se procederia mediante uma jurisdição de inconstitucionalidade 
por omissão (no caso concreto ou em abstrato)] (PERLINGEIRO, 
2015a, nt. 50), o fato é que lei e orçamento público encontram 
o seu habitat na arena política e não nos tribunais. 

Nesse contexto, tratando o direito à informação de um direito 
de prestação, é condição sine qua non para a sua efetividade (1) 
que os Estados destinem o orçamento necessário para atender 
progressivamente às demandas, (2) que adotem normas, políticas 
e práticas que permitam conservar e administrar adequadamen-

Com efeito, a América Latina vive uma euforia 
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te a informação (ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS...., 2004), e (3) que incorporem 
uma política sistemática de treinamento e 
capacitação de funcionários públicos. 

Portanto, como corolário lógico, 
é igualmente fundamental que as leis 
gerais de acesso à informação, ao se-
rem criadas, venham, simultaneamente, 
acompanhadas das referidas políticas pú-
blicas, sob pena de o direito à informa-
ção não passar de uma euforia efêmera. 

3 O ACESSO À INFORMAÇÃO COMO 

INSTRUMENTO DA DEMOCRACIA

A Assembleia-Geral da OEA, em 
diversas resoluções, considerou que 
o acesso à informação pública é um 
requisito indispensável para o próprio 
funcionamento da democracia, maior 
transparência e boa gestão pública, e 
que, em um sistema democrático repre-
sentativo e participativo, a população 
exerce seus direitos constitucionais me-
diante ampla liberdade de expressão e 
livre acesso à informação9. 

A Corte Interamericana considera es-
treita a relação entre democracia e liber-
dade de expressão ao estabelecer que [...] 
a liberdade de expressão é uma pedra 
angular na própria existência de uma 
sociedade democrática. É indispensável 
para a formação da opinião pública. É 
também conditio sine qua non para que 
os partidos políticos, os sindicatos, as 
sociedades científicas e culturais e, em 
geral, quem deseje influir sobre a coleti-
vidade, possa se desenvolver plenamen-
te. É, enfim, condição para que a comu-
nidade, na hora de exercer suas opções, 
esteja suficientemente informada. Desse 
modo, é possível afirmar que uma socie-
dade que não está bem informada não 
é plenamente livre10. 

Na verdade [em uma democracia 
representativa e participativa], o exercí-
cio pleno do direito ao voto é facilmente 
conectado ao acesso à informação e ao 
conhecimento de fatos que sejam sig-
nificantes para um processo político de 
decisão direta [como em um referendo 
popular] ou de escolha dos representan-
tes parlamentares.

Conforme preceitua a Corte 
Interamericana, o direito à informação 
tem dupla dimensão (dimensão indi-
vidual e dimensão coletiva) 11, da qual 
se reafirma o seu caráter universal e o 

fato de que a qualquer pessoa se facul-
ta o acesso a informações em poder de 
órgãos públicos, independentemente 
da existência de um interesse específi-
co na informação: basta a indicação de 
um “controle social” para ter acesso à 
informação 12. De fato, a entrega da in-
formação a uma pessoa permite que a 
mesma transite na sociedade e seja co-
nhecida, acessada e avaliada 13. 

Entretanto, valendo-se da democra-
cia como fundamento da universalidade 
do direito à informação [sobre qualquer 
assunto oficial], é preciso ter em vista que 
a circulação da informação leva apenas à 
formação da opinião pública ou à atua-
ção dos órgãos de controle 14. 

Não se deve alimentar a ilusão de 
que os cidadãos detêm legitimidade para 
controlar a juridicidade de uma atuação 
administrativa sem relação com seus in-
teresses individuais. Ademais, ainda que 
se tratasse de uma tomada de decisões 
políticas, o poder que se ampara na de-
mocracia participativa é o exercido pelo 
povo [e não por um indivíduo].

4 O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES 

PELOS PODERES JUDICIÁRIO E 

LEGISLATIVO 

Assinala o Comitê Interamericano 
que o direito de acesso à informação 
se estende a todos os órgãos públicos 
em todos os níveis de governo, incluindo 
aos pertencentes ao Poder Executivo, ao 
Legislativo e ao Judiciário, aos órgãos 
criados pelas constituições ou por outras 
leis, órgãos de propriedade ou controla-
dos pelo governo, e organizações que 
operam com verbas públicas ou que 
desenvolvem funções públicas15.

A finalidade com que se incluem o 
Judiciário e o Legislativo como destina-
tários do dever de prestar informações, 
obviamente, não se refere às decisões 
judiciais e às leis em si, pois elas sempre 
foram exemplo maior de publicidade. A 
propósito, o reconhecimento da publici-
dade dos debates parlamentares e das 
audiências judiciais [sobre questões jurí-
dicas] se fundamenta na possibilidade de 
a opinião pública influenciar tomada de 
decisões políticas [como função inerente 
à democracia participativa]. (ZIPPELIUS, 
2009, p. 179-180). 

Tampouco seria imprescindível con-
siderar a divulgação das atuações admi-

nistrativas [não jurisdicionais e não legis-
lativas] do Judiciário e Legislativo como 
mens legis do preceito em questão, isso 
porque a elas a publicidade não passaria 
de uma extensão do dever de abertura 
de qualquer gestão pública: seja ente 
público ou privado, seja órgão oriundo 
do Executivo, Judiciário ou Legislativo, é a 
existência de recursos públicos que leva 
aos seus gestores o dever de abertura e 
sujeição à pressão da opinião pública.

5 O DEVER DE INFORMAÇÃO PROATIVA [E 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM GERAL]

Na opinião do Comitê Jurídico 
Interamericano, os órgãos públicos de-
vem difundir informações sobre suas 
funções e atividades – incluindo sua 
política que afete o público, orçamentos, 
subsídios, benefícios e contratos – em 
uma base de rotina proativa, mesmo na 
ausência de um pedido específico, de 
modo a garantir que a informação seja 
acessível e compreensível16. 

Ademais, segundo a Lei Modelo 
Interamericana, ninguém poderá sofrer 
prejuízo algum devido à aplicação de 
uma política pública que não tenha sido 
divulgada, como forma de compensação 
ao déficit democrático de que pade-
cem as políticas públicas editadas pelo 
Executivo17. 

Em vista da segurança jurídica e da 
confiança legítima dos cidadãos, o início 
de eficácia das políticas públicas é condi-
cionado ao prévio conhecimento daque-
les que por ela seriam atingidos. 

6 A RESERVA DE LEI NAS EXCEÇÕES AO 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

A Corte Interamericana entende 
que as exceções ao direito à informação 
devem ser previamente fixadas em lei, 
como garantia de não se sujeitarem ao 
arbítrio do poder público, e, nesse con-
texto, uma norma qualquer, como um 
regulamento, não corresponde à expres-
são “lei”18.

Entretanto, a realidade nos indica o 
oposto: são frequentes as leis com cláu-
sulas genéricas ou vagas, como as que 
se referem à “segurança nacional” e ao 
“interesse público”, as quais se tornam 
uma espécie de permissão geral às au-
toridades para manterem em segredo 
qualquer informação que discricionaria-
mente considerarem adequada19.
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7 A DELIMITAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

Para o Comitê Jurídico Interamericano, o direito de acesso 
à informação refere-se a toda informação significativa, cuja de-
finição deve ser ampla, incluindo toda informação controlada e 
arquivada por qualquer formato ou meio 20. 

As duas técnicas de proteção dos cidadãos contra os peri-
gos dos direitos fundamentais (ingerência mediante limitações 
e conformação mediante autolimitação)21 estão igualmente 
subordinadas ao princípio da reserva da lei. Porém, à luz do 
referido preceito do Comitê Interamericano, extrai-se ser uma 
autoridade que tem competência administrativa para delimitar 
o acesso à informação ao concretizar o conceito vago de “infor-
mação significante”. 

8 OS LIMITES DOS LIMITES AO ACESSO À INFORMAÇÃO

Consta da Lei Modelo Interamericana que o segredo de 
uma informação somente prevalece se o dano a ele causado 
for maior do que o dano causado ao interesse público de ob-
ter acesso à informação 22. Tampouco se protege o segredo de 
uma informação que tenha relação com uma grave ofensa aos 
direitos humanos, conforme reiterada jurisprudência da Corte 
Interamericana 23.

Com efeito, trata-se de um limite de limite ao acesso à in-
formação (PIEROTH; SCHLINK, p. 66-67), ou seja, em geral, o 
acesso à informação é excepcionado ante a existência de inte-
resses privados ou comerciais (primeiro limite), salvo se o dano 
causado ao interesse na divulgação for maior do que o dano 
causado ao interesse na proteção do sigilo (limite ao primeiro 
limite). Trata-se de um caso típico de interesses em colisão su-
jeito à ponderação exercida pela proporcionalidade stricto sen-
su 24. Também se exige uma valoração constitucional acerca do 
que se considera grave ofensa a direitos humanos, para divulgar 
informações que inicialmente são consideradas sigilosas. 

Entretanto, como em ambos os casos compete a uma auto-
ridade administrativa a decisão sobre o que deve ser divulgado, 
convém questionar quais seriam as características esperadas 
daqueles que exercem tamanho poder. 

Na dicção da própria Corte Interamericana, é uma atitude 
vulneratória do direito de acesso à informação o despreparo 
dos ocupantes de cargos ou funções públicas para lidar com 
o tema, em especial para incorporar os parâmetros interna-
cionais [ou convencionais] a respeito do regime de exceções, 
devendo, portanto, os Estados promover, em tempo razoá-
vel, a capacitação jurídica dos órgãos, autoridades e agentes 
públicos25. 

9 OS ÓRGÃOS EXTRAJUDICIAIS DE CONTROLE DO ACESSO À 

INFORMAÇÃO

Prescreve a Lei Modelo Interamericana ser necessária a ins-
tituição de um órgão extrajudicial autônomo e independente, 
destinado à promoção do acesso à informação e à função juris-
dicional (extrajudicial), para decidir sobre impugnações contra 
denegações de pedidos de acesso à informação 26. 

Entretanto, no território latino-americano, são poucos os 
Estados em que os órgãos de controle do acesso à informação 
são dotados de prerrogativas para atuar com independência 
(Chile27, El Salvador28, Honduras29 e México30), isso devido à 

cultura jurídica europeia-continental enraizada no direito admi-
nistrativo latino-americano ser incompatível com o sistema dos 
quasi-judicial administrative bodies ou administrative tribunals, 
típicos de um direito administrativo vinculado ao common law 
(PERLINGEIRO, 2016). 

Na verdade, a busca por um sistema de acesso à informa-
ção eficaz não depende, necessariamente, da opção por um 
modelo preestabelecido no Brasil, na América Latina, nos EUA 
ou na Europa. 

É possível que o controle do direito de acesso à informação 
seja tão efetivo perante órgãos administrativos quanto em face 
de tribunais judiciais. Poderão igualmente atender à efetividade 
do processo tanto um controle prévio [com base no common 
law], quanto um controle a posteriori [típico do civil law] dos 
efeitos da decisão administrativa inicial 31. O fundamental é estar 
ao alcance dos interessados um processo efetivo - materialmen-
te jurisdicional - que lhes traga garantias de que o direito de 
acesso à informação será observado, exceto quando o sigilo for 
necessário e justificado em parâmetros internacionais de direi-
tos humanos. Para tanto, contudo, é indispensável que sejam 
imparciais, independentes e dotados de capacidade técnica os 
órgãos ou tribunais responsáveis pela condução de um pro-
cesso destinado ao controle do direito de acesso à informação 
(PERLINGEIRO, 2015c). 

10 OS PROCESSOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL PARA PROTEÇÃO 

DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

A Lei Modelo Interamericana prevê três meios distintos ao 
alcance do indivíduo para proteção do direito à informação: a) 
uma apelação interna ou pedido de reconsideração ante a pró-
pria autoridade que negou o direito à informação, como uma 
medida prévia facultativa em relação aos demais meios de im-
pugnação; b) uma apelação externa em face de outro órgão 
que não coincida com aquele que negou o direito à informação, 
como medida prévia e obrigatória à revisão judicial; c) uma re-
visão judicial 32.

Estabelecer que haja uma apelação externa, perante um 
órgão extrajudicial, como medida obrigatória e prévia a uma 
revisão judicial, no sistema latino-americano pode representar 
uma total negativa de acesso do direito à informação. Isso por-
que, na América Latina, com tradições europeias do civil law, 
como mencionado, os órgãos extrajudiciais não são dotados de 
independência e imparcialidade e, não raro, um procedimento 
extrajudicial não passa de “uma tentativa de tirar água de um 
poço seco”, portanto, um atraso injustificável ao acesso a uma 
tutela judicial para proteger o direito à informação. 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A associação do direito à informação a um direito fundamen-
tal encontra-se consolidada nos sistemas jurídicos latino-america-
nos e é chave essencial para os legisladores, autoridades e juízes 
implementarem os princípios preconizados pela OEA. Entretanto, 
uma chave que ainda não foi plenamente utilizada. 

É dever dos Estados promover uma cultura de acesso à infor-
mação, adotar medidas para implementação adequada deste, e 
ajustar as normas jurídicas às exigências do direito à informação. 

De fato, a eficácia das normas de acesso à informação está 
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associada à consolidação de uma cultura 
de acesso à informação, tanto do ponto 
de vista das autoridades administrativas, 
quanto dos cidadãos, sendo importante 
dizer que a criação de confiança da so-
ciedade acerca da capacidade de obter 
informações das autoridades depende 
de estarem estas constantemente sub-
metidas à pressão das entidades admi-
nistrativas de supervisão ou de tribunais 
judiciais (SNELL, 2007, p. 14). 

Nesse contexto, quatro questões rela-
cionadas com a faceta procedimental do 
direito à informação merecem destaque.

Em primeiro lugar, é importante saber 
se os direitos e deveres instituídos pela le-
gislação são factíveis de acordo com a rea-
lidade social, econômica e política de um 
Estado. Aos olhos da sociedade, sempre 
fica a imagem de engodo, impulsionando 
o descrédito generalizado das instituições, 
a criação de uma enumeração de direitos 
individuais e de deveres de prestação sem 
o correspondente lastro orçamentário ou 
sem alternativas jurisdicionais que assegu-
rem sua implementação. 

A segunda questão impõe uma re-
flexão sobre o real alcance de uma lei 
de acesso à informação que, como ins-
trumento de controle social do poder 
público, não é capaz de oferecer mais do 
que alimentar a liberdade de imprensa e a 
opinião pública. Não é realista supor que 
os cidadãos individualmente considerados 
detenham instrumentos para levar a fren-
te, em nome de toda uma população, os 
efeitos jurídicos que possam ser extraídos 
das informações obtidas. É importante 
que se tenha consciência dessa limitação, 
de modo a evitar frustrações e o desestí-
mulo do exercício do direito à informação. 

A terceira consideração envolve o 
dever dos Estados de concretizarem 
adequadamente o acesso à informação, 
mediante empregados públicos com for-
mação jurídica especializada e com ga-
rantias para uma atuação imparcial. Não 
seria surpresa uma estatística, nos casos 
em que ocorre a negativa de acesso à 
informação, de que, em 100% deles, os 
cidadãos não se conformam e interpõem 
recursos, isso porque empregados pú-
blicos sem formação jurídica não detêm 
capacidade cognitiva nem credibilidade 
para uma atuação que dependa da va-
loração da primazia dos direitos funda-
mentais e que, eventualmente, precise 

contrariar ou suprir a ausência ou insu-
ficiência de regulamentos ou leis sobre 
acesso à informação. 

A quarta e última anotação corres-
ponde às prerrogativas de independên-
cia dos órgãos administrativos extrajudi-
ciais e responsáveis pelos recursos contra 
as decisões que negam o acesso à infor-
mação. O modelo proposto pelo sistema 
interamericano de direitos humanos não 
é compreensível em uma América Latina 
de tradições jurídicas de civil law e não 
tem como ser importado automatica-
mente. O risco de adotar um sistema tí-
pico do common law em uma cultura de 
civil law é o de unificar as fragilidades de 
cada sistema de direito administrativo, ao 
invés das suas qualidades: de um lado, 
como no common law, a ausência de 
especialização em direito administrativo 
dos juízes, seus limitados poderes de re-
visão (the closed judicial review) e defe-
rência em favor das autoridades adminis-
trativas; de outro lado, como no civil law, 
a ausência de independência dos órgãos 
extrajudiciais de controle. Isso realmente 
seria uma lástima! 

Grande parte dos questionamen-
tos que trago se aplicam aos países do 
chamado Brics, no que diz respeito à 
realidade econômica, política e social, 
especialmente quanto à necessidade de 
estabelecimento de uma cultura de in-
formação simultaneamente à criação de 
leis de acesso à informação. No entanto, 
imagino que Índia e África do Sul, com 
origens de common law, melhor assimi-
lem um modelo de revisão extrajudicial 
independente e especializado do que 
Brasil e Rússia. 

De uma forma ou de outra, espero 
alimentar o debate, não apenas no âm-
bito dos Brics, mas perante os sistemas 
jurídicos de outras partes, tanto vincula-
dos ao common law quanto ao civil law, 
na busca constante de uma evolução na 
cultura da informação e de normas que 
sejam cada vez mais sensíveis às especi-
ficidades do acesso à informação. 

NOTAS
1 Comitê Jurídico Interamericano. Principles on 

the right of access to information. CJI/RES. 
147 (LXXIII-O/08). Rio de Janeiro, 7 de agosto 
de 2008. Ver também Mendel (2009, p. 13). 

2 Publicity is justly commended as a remedy 

for social and industrial diseases. Sunlight is 
said to be the best of disinfectants; electric li-
ght the most efficient policeman. (BRANDEIS 
UNIVERSITY, 2016).

3 Principles on the right of access to information. 
Ponto Resolutivo 1.

4 Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH). Caso Claude Reyes e outros v. Chile, São 
José, Costa Rica, 19 setembro de 2006. § 77.

5. Consultar, em geral, Perlingeiro (2015a). 
6. Art. 12 do Pidesc (Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
adotado pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas em 16 de dezembro de 1966).

7 Art. 10 do Protocolo de São Salvador de 1998, 
adicional à Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos.

8 Cf. ONU (Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais). General comment 14: the 
right to the highest attainable standard of he-
alth (article 12 of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. 

9 Organização dos Estados Americanos. 
Resolução AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 
de junho de 2003 sobre “Acesso à Informação 
Pública: Fortalecimento da Democracia”; 
Resolução AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) de 8 
de junho de 2004 sobre “Acesso à Informação 
Pública: Fortalecimento da Democracia”; 
Resolução AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 
de junho de 2005 sobre “Acesso à Informação 
Pública: Fortalecimento da Democracia”; e 
AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junho 
de 2006 sobre “Acesso à Informação Pública: 
Fortalecimento da Democracia”.

10 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 
Ricardo Canese v. Paraguai, São José, Costa 
Rica, 31 de agosto de 2004. Série C N° 111, § 82; 
Ibid. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, São José, 
Costa Rica, 2 de julho de 2004. Série C N. 107. 
§112; Ibid. Parecer Consultivo OC-5/85 de 13 de 
novembro de 1985. Série A N° 5. §70.

11 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do 
Araguaia) v. Brasil, São José, Costa Rica, 24 
de nov. de 2010. 

12 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, São José, 
Costa Rica, 19 setembro de 2006. § 157. 

13 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, São José, 
Costa Rica, 19 setembro de 2006. § 77. 

14 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Caso Claude Reyes e outros v. Chile, São José, 
Costa Rica, 19 setembro de 2006. § 89.

15 Comitê Jurídico Interamericano. Principles 
on the right of access to information. Ponto 
Resolutivo 2. Ver também o art. 3 da Lei 
Modelo Interamericana sobre Acesso à 
Informação Pública.

16 Principles on the right of access to information. 
Ponto Resolutivo 4.

17 Art. 13 da Lei Modelo Interamericana sobre 
Acesso à Informação Pública.

18 Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
La expresión “leyes” en el artículo 30 de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinião Consultiva OC-6/86, de 9 
de maio de 1986. §§ 26-29. 

19 Veja, em geral, Perlingeiro (2015b). 
20 Principles on the right of access to information. 

Ponto Resolutivo 3.
21 Cf. Pieroth; Schlink (2012. p. 56-57, 145). A 

delimitação no âmbito de proteção não se 
confunde com a intervenção no âmbito de 
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proteção. Sobre os limites imanentes, ver Silva 
(2011. p. 130).

22 Organização dos Estados Americanos. Lei 
Modelo Interamericana sobre Acesso à 
Informação Pública. AG/RES. 2607 (XL-O/10), 
8 de junho de 2010, Capítulo IV, art. 44. 

23 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso 
Myrna Mack Chang v. Guatemala. Sentença de 
25 de novembro de 2003. §§ 180-182.

24 Casal H. (2010, p. 254). Ver também Stern 
(1994. p. 836). Cf. ainda os Arts. 101, III, 
104, II, e 149, III da Ley Mexicana General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. O art. 149, III, define “proporcionalida-
de no sentido estrito” como El equilibrio entre 
perjuicio y beneficio a favor del interés públi-
co, a fin de que la decisión tomada represente 
un beneficio mayor al perjuicio que podría 
causar a la población. (Grifos nossos) 

25 Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH). Caso Claude Reyes e outros v. Chile, 
São José, Costa Rica, 19 setembro de 2006, 
§§ 164 e 165.

26 Arts. 54-63 da Lei Modelo Interamericana so-
bre Acesso à Informação Pública. Ver Mendel 
(2007. p. 9) e Snell (2007, p. 29).

27 Arts. 31-44 da Lei Chilena n. 20.285/08 (Ley 
sobre acceso a la información pública).

28 Arts. 51-60 do Decreto de El Salvador n. 534/11 
(Ley de Acceso a la Información Pública). 

29 Arts. 8-11 do Decreto Legislativo de Honduras 
n. 170/06 (Ley sobre Transparência y Acceso a 
la Información Pública). 

30 Arts. 8, III e IV, 30, 37-42 da Lei Mexicana 
(Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública).

31 Cf, em geral, Perlingeiro (2015c). 
32 Arts. 46-52 da Lei Modelo Interamericana so-

bre Acesso à Informação Pública. 
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