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Classificação de Documentos Sigilosos e
Regulamentação da Liberdade de Informação 

SUÉCIA

A  Suécia apresenta o regime mais liberal de informação pública. Atos
sucessivos regularam o acesso por parte do cidadão a documentos governamentais. O
primeiro foi o ato de liberdade de imprensa de 1776, ainda em vigor. Seguiram-se as revisões
de 1810, 1812 e 1949. Lei de 1937, permite ao governo classificar alguns de seus atos como
secretos. Entretanto esta classificação não pode ser feita de maneira prévia à consulta do
cidadão. A lei tão somente enumera os assuntos passíveis de justificar a classificação dos
documentos como secretos.

O cidadão ou cidadã pode requerer ao governo qualquer documento
público que julgue conveniente. Cabe ao governo responder afirmativamente ou, no caso de
negativa, justificar porque o específico documento não se enquadra no ato de 1776 e sim na lei
de segredo de 19371. Caso a justificativa não seja aceita em termos legais, a agencia
governamental que implementou o ato de recusa é passível de responsabilização penal pelo
ombudsman (defensor público). O ônus da prova está com quem recusa a informação e não
com quem a requer. 

Com efeito, ao pressionar por uma justificativa legal na recusa de
informação por parte da administração pública, o sistema sueco incentiva a deliberação aberta
e contínua sobre questões de estado. Em realidade, abrangência da deliberação política e sua
publicidade são garantidas já no processo de formação das leis. Em sua constituição, o regime
sueco estabelece que decisões governamentais devem ser examinadas previamente pelas
agências públicas competentes, as quais submetem publicamente seus pareceres para a decisão
do gabinete de governo. As respostas aos pareceres elaborados para a consideração do
governo também são tornadas públicas por meio dos canais oficiais. Desta forma, o governo,
quer no processo de elaboração de leis, quer no atendimento das demandas dos cidadãos por
informação, é obrigado a realizar amplo processo de consulta pública.

                                                          
1 Regulamentações posteriores do ato de 1937 listam, por exemplo, entre os assuntos passíveis de serem
classificados como secretos os relativos a defesa nacional e os relacionados com o controle de atividades
econômicas e industriais.
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FINLÂNDIA

Por ter sido parte do reino sueco até 1809, a Finlândia incorporou o
código liberal de informação de 1776 entre os seus regulamentos. Vicissitudes políticas
contribuíram, no entanto, para limitação do seu escopo no contexto finlandês. Em realidade,
sua anexação ao império russo, tornou a vigência do ato inócua, uma vez que as ordenações
russas impunham severos limites à liberdade de informação. Logo depois de sua
independência, o governo finlandês promulgou em 1919 um ato de liberdade de imprensa. Tal
ato, o qual rege a liberdade de informação naquele país, partilha com as regulações suecas uma
predisposição à abertura de informação, embora os limites sejam definidos de forma mais
ampla do que no caso sueco, o que garante maior discricionariedade ao agente público na
classificação de documentos. Além disso, a liberdade de acesso à informação é estabelecida
exclusivamente por legislação infra-constitucional, o que não é o caso da Suécia onde a
liberdade de informação tem também amparo constitucional.

NORUEGA

A Noruega regulou o acesso a informações públicas   somente em
1971, com a lei de publicidade da administração pública. Com efeito, os ordenamentos
noruegueses regulamentam o acesso à informação  de forma mais restritiva. De acordo com a
citada lei, o cidadão deve demandar a informação específica dos casos sobre os quais deseja
informação. Demais, a mesma lei permite por parte do servidor público a restrição ao acesso a
documentos públicos, caso os documentos demandados gerem uma imagem distorcida do
assunto em tela. Além disso, a referida lei permite discricionariedade ao administrador público
na definição da maneira e prazo de entrega dos documentos demandados, assim como na
classificação dos documentos e no estabelecimentos de salvaguardas para o governo. 

DINAMARCA

A Dinamarca partilha com a Noruega as mesmas condições
restritivas de acesso  a documentos públicos. Os casos devem ser definidos previamente pelo
requerente, o prazo e maneira de cessão dos documentos estão sujeitos às conveniências da
administração, assim como é garantida grande margem de manobra aos servidores públicos na
definição dos assuntos considerados secretos.
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GRÃ-BRETANHA

A regulação do direito à informação na Grã-Bretanha é de natureza
bem recente. Somente em 2002 entrou em vigor o Data Protection Act de 1998, aprovado de
modo a adequar a legislação interna sobre liberdade de informação com as regulamentações
vigentes sobre o assunto na União Européia. Legislações anteriores caminharam, na verdade,
na direção contrária, diminuindo a capacidade da cidadania em se informar sobre assuntos de
governo, ao impedir divulgação de assuntos de estado por parte de servidores públicos civis e
militares

Limites à capacidade do governo em censurar previamente
informação pública são estabelecidas por decisões de casos legais que ganham status de
constitucionalidade. Assim os casos Attorney General v. BBC e Sunday Times v. United
Kingdom estabelecem limites á capacidade censura prévia do governo britânico no que
respeita a documentos de estado. Entretanto, tais casos cobrem somente uma parte diminuta
de situações de censura prévia, pois ao governo britânico ainda é facultado amplo escopo no
controle da informação.

Com efeito, o processo decisório do parlamentarismo britânico
contribui de forma adicional à opacidade das instituições britânicas com respeito ao controle
político. Em primeiro lugar, as deliberações do gabinete são mantidas em segredo. Em
segundo lugar, o papel subordinado do judiciário britânico, submetido à supervisão do Lord
Chancellor, membro do Gabinete, contribui para uma grande autonomia do governo na
classificação de documentos com respeito à sua acessibilidade. Isto se torna bastante claro nos
assuntos de segurança nacional. Decisões judiciais como Attorney General v. Jonathan Cape
delegam ao governo ampla autoridade na restrição ao acesso de documentos de segurança
nacional. Censura na divulgação de assuntos de governo é imposta aos militares. Demais, o
órgão regulador de telecomunicações, a Independent Broadcasting Authority tem autoridade
para limitar informação sobre assuntos de estado. 

ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos exibem um regime de liberdade informação
comparável ao Dinamarquês e Norueguês. De acordo com Freedom of Information Act de
1966, cidadãos podem ter acesso a documentos públicos. Esta demanda é restrita no entanto
aos casos identificados previamente pelo requerente. Contudo, o ato americano determina que
as autoridades públicas devem tornar o documento acessível da maneira mais imediata
possível, ao contrário dos casos norueguês e dinamarquês. O prazo é inclusive definido por
lei. Uma agência governamental deve atender ou recusar o pedido de informação no prazo de
dez dias. Casos que permitem recusa são listados na lei. Entre eles o mais importante refere-se
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à permissão  ao executivo de restringir informações no interesse da defesa nacional e da
política externa. 

Com efeito, limites na divulgação de assuntos de governo são
estabelecidos pela doutrina do privilégio do executivo. Tal doutrina é implicada pelo artigo 2º
da Constituição Americana e pode ser definida como o direito do executivo em negar
informação sigilosa ao Congresso e às Cortes Superiores. 

A partir da presidência de Eisenhower a doutrina foi
consideravelmente expandida. Por outro lado, membros do Congresso por meio de
requerimentos de informações, tendem a impor limites ao uso desta prerrogativa. De fato,
prática costumeira restringe-a ao uso exclusivamente pessoal do presidente. Nixon abusou do
privilégio executivo para tentar mascarar sues atos ilegais, com respeito ao escândalo de
Watergate. Tais abusos inibiram presidentes posteriores no uso da prerrogativa.

Em 1978, o Presidential Records Act restringiu a abertura de
documentos presidenciais somente após doze anos do término do mandato. Assuntos
envolvendo segurança nacional podem ser restringidos ao exame público por prazo
indefinido.  Durante o governo Reagan, ordens executivas       (decretos presidenciais na
terminologia americana) tentaram regular a questão, restringindo o uso do privilégio executivo
somente em questões da mais alta importância. Tais situações abrangiam casos de segurança
nacional, de execução de lei e de deliberação interna ao executivo. 

O atual presidente Bush, por meio da Ordem Executiva 13233 de
2001ampliou as circunstâncias de uso do privilégio executivo. Aos casos definidos pela ordem
executiva de Reagan, Bush adicionou os direitos dos ex-presidentes ao segredo de seus
documentos. Suas regulações mudaram o viés em favor da manutenção dos segredos do
executivo, ao contrário de regulações anteriores que tentavam garantir o acesso público aos
documentos.
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