
1. Acesso à informação e direito à vida – o caso dos LGBT (Irã)⁵

"A homossexualidade é contra a natureza humana e humanos estão aqui para 

reproduzir. Homossexuais não reproduzem." Essa foi a manifestação oficial de um 

representante do governo iraniano durante uma reunião com um membro do governo 

britânico no ano de 2007. Durante o encontro, o representante iraniano deixou claro 

que essa era a justificativa para que homossexuais fossem torturados e condenados à 

morte em seu país.

Esta informação é de extrema relevância, posto que o governo iraniano nega de forma

veemente que homossexuais são condenados à morte no país. O Presidente do Estado

inclusive declarou publicamente que não existem homossexuais na república 

iraniana. Esta negação é aliada a uma política de condenação da homossexualidade de

maneira disfarçada. Apesar da prática de manter relações homossexuais ser 

considerada crime segundo a legislação penal nacional do Irã, o país acusa 

homossexuais de haverem cometido outros crimes – como estupro e homicídio – para

condená-los à morte sem enfrentar represálias internacionais.

Utilizando-se da lei de acesso à informação britânica, a mídia obteve detalhes sobre a 

reunião entre representantes dos governos britânico e iraniano e, assim conseguiu 

trazer ao público dados de violações oficialmente confirmados e que seriam 

impossíveis de conseguir através de pedidos de informação feitos à República 

Islâmica do Irã. A revelação rendeu ao Irã a titulação de um país barbárico  e gerou ⁶

pressão internacional para que se abolisse a prática de condenação à morte de pessoas

do mesmo sexo que se engajam em atos consensuais entre si.



2. Acesso à informação e igualdade de gênero – o caso da BBC (Reino Unido)⁷

No ano de 2006 um pedido de informação anônimo foi enviado a uma das maiores 

emissoras de notícias do Reino Unido - a empresa estatal British Broadcasting 

Corporation (BBC). O pedido requeria que a empresa divulgasse a diferença de 

salário entre seus jornalistas de sexo feminino e masculino. Na resposta, foi 

evidenciado que a BBC pagava, em média, £6500,00 anuais a menos para as 

mulheres em comparação aos homens que exerciam a mesma função .⁸

Essa informação foi endossada pela publicação de um relatório da Comissão de 

Mulheres e Trabalho no início de 2006, que apontava a necessidade de uma 

abordagem efetiva à desigualdade de pagamento. Este cenário fez com que o governo

britânico recomendasse a todos os órgãos governamentais e empresas públicas que 

adotassem um plano bianual para eliminar a diferença de pagamento entre os gêneros 

em seus âmbitos.

Devido à atenção trazida pela presença de tal desigualdade de gênero em uma das 

maiores corporações públicas do Reino Unido, a BBC publicou um plano que 

garantia que a empresa solucionaria o problema, apesar de justificar que a diferença 

de salários baseava-se em diferenças de idade e de tempo de casa.

Esse caso demonstrou a força que a liberdade de informação pode ter para comprovar

desigualdades e para impulsionar mobilizações populares que exijam melhorias que 

lhes são de direito.

7 Caso descrito em idem. 8 Importante notar que a Inglaterra vive sob vigência do 

Ato de Pagamento Igualitário (Equal Pay Act), lei que entrou em vigor no Reino 

Unido na década de 1970 e visa promover igualdade de pagamento entre homens e 

mulheres. 



3. Acesso à informação e a luta contra a tortura – o caso de Guantánamo (EUA)⁹

Os atentados aos Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001 

modificaram a reconhecida política de transparência por parte das agências 

governamentais americanas. Ao declarar guerra ao terrorismo, o governo 

estadunidense chancelou uma campanha de detenção que não possibilitava a defesa 

de presos em qualquer corte - seja nacional, estrangeira ou internacional. Ademais, 

aos suspeitos de envolvimento com atividades terroristas não negava-se somente seu 

direito de defesa; hoje há a informação de que seus direitos à dignidade e à vida 

também eram constantemente violados.

Por muito tempo não se sabia quais eram as condições de encarceramento de 

suspeitos terroristas presos em estabelecimentos espalhados pelo mundo – locais 

estes cujo paradeiro também era desconhecido. Guantánamo, em Cuba, é um desses 

locais nos quais o Departamento de Justiça considerava ser possível que 

interrogadores pudessem causar dores severas aos presos, sem que seus atos fossem 

considerados tortura. Assim, interrogatórios de oito horas por dia, ameaças de morte 

com armas de fogo apontadas para a cabeça, e o encarceramento conjunto de cerca de

200 presos em um mesmo container fechado contendo apenas buracos feitos por 

balas para a entrada de ar¹  eram práticas autorizadas e que não eram consideradas ⁰

tortura pelo governo americano.

No ano de 2006 a organização midiática Associated Press, atenta aos problemas 

associados com a "guerra ao terror", baseou-se na Lei de Acesso à Informação 

Pública americana para pedir os nomes dos encarcerados na prisão de Guantánamo. O

pedido foi negado pelo Departamento de Defesa, argumentando que essas 

informações não poderiam ser divulgadas sem que fosse violada a privacidade dos 

presos. O Poder Judiciário, no entanto, acolheu o pedido de informação por 

considerar que era de interesse público saber quem se encontrava encarcerado. Foi 

com base nesse interesse coletivo e também no interesse dos considerados suspeitos 

de envolvimento com atividades terroristas que as cortes americanas foram além e 

determinaram a divulgação de fotografias que pudessem demonstrar qual era a 



conduta do Departamento de Defesa em relação aos cuidados e alimentação dos 

presos.

O acesso a esses documentos que comprovavam uma prática violadora de direitos 

humanos por parte do governo americano foi instrumental para que se gerasse 

pressão nacional e internacional contra essa conduta legalmente proibida que era 

chancelada pela administração estadunidense. A liberação dessas informações 

também gerou uma consciência por parte dos funcionários públicos de que seus atos 

podem vir a público a qualquer momento, o que impede que muitos engajem em 

práticas ilegais por medo de serem responsabilizados no futuro.



4. Acesso à Informação e o direito à água – o caso do Banco Mundial (Índia)¹¹

No ano de 1998 o Banco Mundial concedeu um empréstimo ao território de Deli na 

Índia para que seu sistema de abastecimento de água fosse privatizado. O objetivo da 

privatização era proporcionar o abastecimento completo e por tempo integral para os 

13 milhões de residentes da região. Como para realizar tal iniciativa era necessária a 

contratação de uma empresa de consultoria, deu-se início a um processo de licitação, 

no qual a multinacional PricewaterhouseCoopers (PwC) foi contemplada como 

finalista.

Por temer que a privatização pudesse não estar sendo feita da maneira mais vantajosa 

para os residentes mais pobres da região, o que lhes tiraria a possibilidade de ter 

acesso à água por um preço razoável, uma organização não governamental se utilizou

da Lei de Acesso à Informação de Deli para requisitar a documentação detalhando 

todo o processo licitatório. Os milhares de documentos liberados revelaram que a 

empresa PwC havia constantemente tido uma performance financeira e técnica mais 

baixa que outras, além de ter falhado em um teste essencial da licitação.

Os documentos também revelavam a razão dessa empresa ter sido selecionada pelo 

grupo responsável pelo processo licitatório: o Banco Mundial, por várias vezes, 

interveio no certame, determinando que "pelo menos uma empresa consultora deveria

ser de um país em desenvolvimento". Assim justificou-se a seleção da PwC, uma 

empresa multinacional que, por ter uma subsidiária registrada em Calcutá, concorria 

no processo licitatório como se fosse uma empresa local.

Os documentos revelaram que a pressão exercida pelo Banco Mundial foi tal que a 

atuação da empresa foi revista e sua performance foi analisada de forma positiva, 

alterando-se suas pontuações de maneira arbitrária para que ela fosse então 

selecionada. Também revelou-se que o abastecimento não seria feito por período 

integral nas partes mais pobres da cidade – onde a maioria da população reside. Os 

documentos demonstraram ainda que o lucro prometido às empresas encarregadas de 

fornecer o serviço era tão exacerbado, que grande parte da população não teria 

condições de pagar pela água. O resultado da exposição dessa documentação através 



da utilização da Lei de Acesso à Informação foi uma intensa pressão da sociedade 

civil e da mídia, fazendo com que o Ministro Chefe de Deli declarasse que não iria 

seguir as recomendações do Banco Mundial - optou-se assim pela realização de 

audiências públicas para que fossem identificadas soluções alternativas para os 

problemas de abastecimento de água enfrentados.

É importante notar que o acesso às informações públicas foi necessário para evitar 

que grande parte da população indiana ficasse sem água em nome de uma 

privatização que seria lucrativa para o setor privado e extremamente prejudicial para 

a parcela pobre da sociedade. A partir do momento que empresas privadas se 

envolvem na prestação de serviços públicos, elas devem submeter-se a um regime de 

transparência que garanta os direitos humanos da população.

11 Caso descrito em BURGMAN, Cecilia e outros. Our rights our information: 

emprowering people to demand rights through knowledge. Commonwealth 

Human Rights Initiative, 2007. Disponível em: 

<http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/our_rights_our_information.p

df>. Último acesso em 05/04/2013. 



5. Acesso à informação e o direito a benefícios sociais - o caso de Horace Gee 

(EUA)¹²

"Na minha casa!" - essa foi a resposta de Horace Gee, um senhor de 87 anos de idade,

ao ser questionado sobre onde desejava passar os últimos anos de sua vida. Porém, o 

Sr. Gee era um homem que necessitava de assistência médica estatal, por ser pobre e 

portador de uma deficiência que requisitava medicação e cuidados diários, com os 

quais ele não podia arcar.

O governo de Wisconsin, onde habitava Horace, reconheceu a natureza dos 

problemas por ele enfrentados, proporcionando-lhe assistência gratuita através de um 

programa chamado “Assistência Médica”. No entanto, para que Horace pudesse ser 

atendido em sua casa, ele deveria ainda ser enquadrado em um programa de 

assistência social "especial" que possuía uma lista de espera de vários anos – ou seja, 

sua sobrevivência dependia de um tratamento que, segundo o governo, só poderia ser 

alcançado se Horace vivesse em um asilo estatal.

Não se conformando com esta opção, o Sr. Gee processou o Estado de Wisconsin, 

argumentando que por ter sido contemplado pelo programa "Assistência Médica", ele

deveria ser automaticamente incluído no programa especial que lhe permitiria receber

os cuidados necessários em sua casa. O Estado argumentou que não possuía fundos 

para prover o tratamento na casa do requerente. Foi então que os advogados de 

Horace, com base na Lei de Acesso à Informação americana, requisitaram acesso a 

documentos que, quando liberados demonstravam que o Estado possuía recursos para

arcar com o tratamento. Assim, Horace Gee realizou seu desejo e passou os últimos 

anos de sua vida em sua própria casa.

Neste caso, a Lei de Acesso à Informação foi instrumental para provar que o Estado 

mentia ao dizer que não podia arcar com o tratamento de uma pessoa pobre e com 

deficiência que apenas desejava morrer em seu lar.

12 Caso mencionado em Article 19 e ADC. Access to information: an instrumental

right for empowerment. Londres, Julho de 2007. Disponível em 

<http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf>. 



6. Acesso à informação e o direito à educação - caso das admissões escolares 

(Tailândia)¹⁸

Em meados de 1998, Natthanit, uma garota tailandesa filha da promotora Sumalee 

Limpa-Owart, foi reprovada na prova de admissão da escola pública de excelência 

Katsetsart Demonstration. Ao saber da notícia, Sumalee requereu vista das notas da 

filha ao reitor da instituição, que se negou a conceder a informação.

Sumalee então protocolou o pedido oficialmente perante a Comissão de Informação, 

órgão que regula o acesso à informação na Tailândia. O pedido desta vez foi 

concedido e as notas de Natthanit e de todos os aprovados no exame foram 

classificadas como informação pública, o que significa que a escola estaria obrigada a

atender ao pedido da promotora.

Ainda assim, a escola se negou a dar vista das notas, alegando que seria necessário 

consultar autoridades superiores - no caso o Conselho de Estado, o Advogado Geral e

o Ministério de Assuntos Universitários – para realizar a publicação de maneira 

correta e saber como proceder no futuro quanto a essa exigência da Comissão.

Além da negativa da escola, os pais de 109 dos 120 aprovados pelo processo no qual 

Natthanit havia sido reprovada, processaram a promotora, acusando-a de invasão de 

privacidade e de abuso de poder.

Contudo, a Justiça reafirmou que as notas eram informação pública e que Sumalee 

estava dentro de seus direitos ao exigir a abertura desses dados. Somente após quase 

2 anos de luta judicial, Sumalee finalmente teve vista dos resultados nominais das 

provas. Ela pôde constatar que 38 dos 120 aprovados não haviam apresentado 

desempenho suficiente para admissão. Observou ainda que todos os aprovados com 

desempenho inferior à nota de corte eram "dek sen", ou seja, pertencentes a famílias 

de notável influência econômica ou política.

Quando essa informação foi publicada, o Conselho de Estado considerou que o 

processo seletivo da Katsetsart Demonstration School feria o princípio constitucional 

de garantia de educação a todos, sem distinção econômica ou política. A decisão 



determinou que a instituição, assim como outras acusadas de práticas semelhantes, 

deveria corrigir seu processo de admissão, tendo em vista a igualdade garantida pela 

Constituição Tailandesa.

O caso evidencia que a informação, mesmo quando solicitada para suprir interesses 

individuais, tem um valor social de controle e regulação fundamentais à democracia.

19 Caso descrito em BURGMAN, Cecilia e outros. Our rights our information: 

empowering people to demand rights through knowledge. Commonwealth Human

Rights Initiative, 2007. Disponível em 

<http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/our_rights_our_information.p

df>. Último acesso em 12/04/2013. 


