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Es p e c i a l

Nos EUA, empresas respondem por 60% das solicitações
Maíra Magro
De Brasília

A ausência de uma lei de aces-
so a informações públicas no
Brasil contrasta com a onda de
promulgação dessas normas ao
redor do mundo, na última dé-
cada. Cerca de 90 países já con-
tam com leis de acesso — só na
América Latina há mais de uma
dezena. Em diversas regiões, o
setor privado é o principal usuá-
rio dessa legislação.

Com mecanismos legais defi-
nindo processos e prazos para que
funcionários do governo respon-
dam pedidos de informação, em-
presários conseguem obter dados
relevantes para seus negócios, nas
mais diversas áreas — contratos,
concorrências, licitações, obras
públicas e outros projetos.

Nos Estados Unidos, o setor
empresarial é responsável por
cerca de 60% dos pedidos de

acesso a informações públicas
feitos ao governo, segundo estu-
do feito pela Coalizão de Jorna-
listas por um Governo Aberto
(Coalition of Journalists for Open
Government) com 20 departa-
mentos e agências da adminis-
tração federal. Ao contrário do
que se esperava, os jornalistas
respondiam por apenas 6% des-
sas solicitações.

A situação se repete no Canadá,
onde o setor privado está à frente
de quase metade dos pedidos de
dados ao governo. Também no Mé-
xico, que aprovou em 2002 uma
das leis de acesso mais avançadas
da América Latina, os empresários
são autores de 57% dos pedidos de
informações, conforme estatísti-
cas do Instituto Federal de Acesso à
Informação e Proteção de Dados.

No Brasil, enquanto projetos de
lei sobre o tema tramitam no Con-
gresso desde 2003, uma mobiliza-
ção crescente da sociedade pres-

siona o governo a ser mais transpa-
rente. Sinal disso é a apresentação,
cada vez mais frequente, de pedi-
dos formais de acesso a informa-
ção às instituições governamen-
tais. “Tanto dentro do poder públi-
co, como nas organizações da so-
ciedade civil, é possível notar uma
ampliação da consciência das
obrigações decorrentes desse di-
r e i t o”, afirma Paula Martins, coor-
denadora do capítulo brasileiro da
ONG Artigo 19, que trabalha na
defesa da liberdade de expressão e
do acesso a informações públicas.

Devido à falta de regulamen-
tação legal, que defina prazos e
a responsabilização dos funcio-
nários que se negarem a prestar
informações, as respostas aos
pedidos de acesso a dados po-
dem vir a qualquer tempo — ou
mesmo serem negadas — sem
maiores consequências. Como
resultado, cidadãos começam a
entrar na Justiça para forçar o

governo a divulgar dados.
No norte de Minas Gerais, inte-

grantes da Associação dos Ami-
gos de Januária (Asajan) já entra-
ram com cerca de 15 ações judi-
ciais para obrigar prefeituras da
região a divulgar informações
sobre processos licitatórios, a re-
lação de funcionários e salários,
além de documentos sobre paga-
mento de prestação de serviços.
“Primeiro, entramos com um pe-
dido administrativo”, explica o
jornalista Fábio Oliva, um dos
fundadores da Asajan. “Se não
conseguimos as informações, en-
tramos na Justiça.”

Tantos os pedidos administra-
tivos como as ações judiciais têm
como base o artigo 5o, inciso 33
da Constituição Federal, segundo
o qual “todos têm direito a rece-
ber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral”.
A única exceção prevista no dis-

positivo é a informação “cujo sigi-
lo seja imprescindível à seguran-
ça da sociedade e do Estado”. Se-
gundo Oliva, as decisões judiciais
têm sido favoráveis aos cidadãos.
“Através delas, conseguimos fis-
calizar o poder público e desco-
brir irregularidades”, afirma.

A experiência se repete pelo
país. Em São Paulo, a ONG Ação
Educativa entrou com um proces-
so judicial para obrigar a Secreta-
ria Municipal de Educação a publi-
car, em seu site, dados atualizados
sobre a oferta e a demanda na rede
pública de ensino. A entidade ar-
gumentou que queria acompa-
nhar políticas públicas na área.

Também na capital paulista, o
movimento Voto Consciente en-
trou com um mandado de segu-
rança na Justiça para forçar a Câ-
mara Municipal a informar seus
gastos e dados sobre a presença
de vereadores nas comissões
permanentes.

Além de começar a movimen-
tar cidadãos, a pauta em torno
do direito de acesso a informa-
ções envolve hoje, no Brasil, prin-
cipalmente associações jornalís-
ticas — a Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (Abraji)
é uma das principais defensoras
da lei —, iniciativas de defesa da
memória e a verdade sobre a di-
tadura militar e organizações
que apoiam a transparência or-
çamentária, segundo Fernando
Oliveira Paulino, coordenador
do Fórum de Direito de Acesso a
Informações Públicas.

Lançado em 2004, o fórum reú-
ne atualmente 25 entidades, entre
elas a Abraji, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), a Associação
Nacional de Jornais (ANJ), associa-
ções de magistrados, arquivistas,
procuradores e ONGs. “Ainda te-
mos o desafio de envolver mais os
empresários, como em outros paí-
ses”, reconhece Paulino.

Lei brasileira de acesso à informação
será sancionada em maio, prevê relator
De Brasília

Relator do projeto de lei que
regulamenta a Lei de Acesso à
Informação, o senador Walter
Pinheiro (PT-BA) espera que a
iniciativa seja sancionada pela
presidente Dilma Rousseff, em 3
de maio, Dia Mundial da Liber-
dade de Expressão.

Pinheiro convocou audiência
pública para amanhã com a pre-
sença do ministro da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), Jorge
Hage, o diretor-executivo da
Transparência Brasil, Claudio
Weber Abramo, o embaixador-
chefe do Departamento de Co-
municações e Documentação do
Ministério das Relações Exterio-
res, Hélio Vitor Ramos Filho, e o
coordenador do Setor de Comu-
nicação e Informação da Unesco,
Guilherme Canela Godoy.

O projeto, já aprovado na Câ-
mara dos Deputados e também
na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal (CCJ),
está sendo analisado conjunta-

mente pelas Comissões de Ciên-
cia e Tecnologia, de Direitos Hu-
manos e de Relações Exteriores
do Senado. Apesar da pressa de
Pinheiro na aprovação, a trami-
tação não é tão simples.

A CGU, o Ministério da Justiça
e a Secretaria de Direitos Huma-
nos defenderam um projeto de
lei para solucionar esse proble-
ma, mas o Ministério da Defesa e
o Itamaraty não concordaram
com o texto. O grande problema
está nos documentos públicos
que podem levar a embaraços
internacionais para o país ou a
riscos para a segurança nacio-
nal. “Não estou querendo fazer
nenhuma caça às bruxas. O que
é, de fato, de interesse para a se-
gurança nacional, está com os si-
gilos mantidos”, afirmou o sena-
dor baiano.

Para Hage, as leis que trata-
ram desse assunto no Brasil re-
gulamentaram mais a ressalva
do que as garantias de acesso
aos cidadãos. “O Brasil tem vá-
rias leis sobre acesso, mas não

tem um procedimento para o ci-
dadão fazer requisições, nem
punições para servidores públi-
cos que não atenderem esses pe-
didos”, disse o ministro.

Durante a tramitação do pro-
jeto na Câmara dos Deputados ,
foi retirada a possibilidade do
sigilo eterno, lembrou o minis-
tro Jorge Hage. Os deputados
definiram um limite para as
prorrogações dos sigilos que vai
até 50 anos. São 25 anos de sigi-
lo de documentos públicos
prorrogáveis por mais 25. O pro-
blema, na Câmara, é que o texto
prevê uma comissão formada
por diversos ministérios para
definir o que poderia ficar fora
do sigilo. “Essa comissão não vai
funcionar ”, acredita Hage.

Pinheiro vê uma falsa dicoto-
mia entre o projeto e as questões
de segurança. Essa divergência
faz com que seja muito mais fá-
cil obter informações sobre a
história recente do Brasil nas bi-
bliotecas de Washington do que
no próprio país. (PTL e JB)
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Ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União: “Temos exigência constitucional para o acesso à informação, mas ela ainda não foi regulamentada”

Relações externas Brasil só cumpre
parcialmente os critérios

Acordo entre
países criará
metas para
transparênc ia
Paulo de Tarso Lyra
e Juliano Basile
De Brasília

O Brasil e os Estados Unidos
vão liderar uma estratégia inter-
nacional para a transparência
que deve envolver pelo menos
75 nações pelo mundo. O anún-
cio oficial da parceria, segundo
apurou o Va l o r , será feito du-
rante a abertura da Assembleia
Geral da ONU, em Nova York, em
setembro, em discurso conjunto
da presidente Dilma Rousseff e
do presidente Barack Obama.

Batizada de Open Government
Partnership (Parceria por um Go-
verno Aberto), o objetivo da es-
tratégia é fazer com que os países
cumpram metas para promover
a transparência de seus respecti-
vos governos. Quanto mais trans-
parente, na opinião dos países
signatários do acordo, menos es-
paço para a corrupção e maior
possibilidade para flagrar des-
vios de verbas públicas e punir
corruptos e corruptores.

Para definir quais países pode-
rão aderir à parceria, foi estabele-
cido um ranking com 16 metas a
serem cumpridas — a nota míni-
ma deve ser 12 —, definidas a par-
tir de quatro critérios: transpa-
rência e democratização finan-
ceira, abertura das informações
patrimoniais de agentes políti-
cos, acesso à informações pelo
público e participação dos cida-
dãos no acompanhamento e
controle das contas do governo.

Apesar de liderar a iniciativa
junto com os Estados Unidos, o
Brasil não cumpre todas as me-
tas. O país tirou nota 15 num to-
tal de 16. A grande lacuna do
Brasil está na falta de uma lei
que permita o acesso a informa-
ções públicas pelos cidadãos.
“Isso, para nós, é um grande
c o n s t r a n g i m e n t o”, admitiu o
ministro Jorge Hage, da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU).
“Nós temos exigência constitu-
cional para o acesso à informa-
ção, mas ela ainda não foi regu-
l a m e n t a d a .” O projeto de lei que
trata do tema está em tramita-
ção no Congresso — já foi apro-
vado pela Câmara dos Deputa-
dos e está em análise no Senado.

Os critérios de transparência
para que os países possam inte-
grar o seleto grupo foram defi-
nidos pelo Institute of Budget
Partnership (IBP), uma entidade
internacional especializada no
assunto. Segundo o IBP, os países
devem publicar a proposta orça-
mentária de maneira que as
contas do governo sejam com-

preendidas pelos cidadãos.
O Brasil, apesar dos vários es-

cândalos envolvendo a Comis-
são Mista de Orçamento, é visto
como transparente por ter a sua
previsão orçamentária votada e
explicitada nos diversos meios
de comunicação. “Ninguém tem
um portal da transparência
igual ao nosso, que mostra os
gastos do governo do dia ante-
rior ”, afirmou Hage.

Quanto aos agentes políticos,
as declarações de rendimentos
devem ser acessíveis ao público,
o que acontece principalmente
nas informações prestadas pelos
candidatos ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) quando regis-
tram as candidaturas.

O IBP também cobra a exis-
tência de mecanismos de parti-
cipação dos cidadãos na vida
pública. O Brasil cumpre essa
exigência através de audiências
e consultas públicas para discu-
tir projetos de lei de iniciativa
do governo, além da realização
de conferências e da possibilida-
de de projetos de lei de iniciati-
va da população, como a Lei da
Ficha Limpa. No caso do acesso a
informações, o IBP exige que os
países tenham procedimentos
claros para os cidadãos requisi-
tarem documentos públicos. É
esse o item em que o Brasil tem
problemas.

Segundo a CGU, há várias leis
sobre acesso a informações pú-
blicas no Brasil, mas elas não
tratam de dois pontos essen-
ciais. O primeiro é a falta de pro-
cedimentos formais para que os
cidadãos façam requerimentos
de informações públicas. O se-
gundo é a ausência de prazos
para os órgãos do governo pres-
tarem essas informações e de
punições para os servidores pú-
blicos que não atenderem aos
pedidos dos cidadãos.

A parceria Brasil-Estados Uni-
dos começou a ser negociada
ano passado. Pouco depois das
eleições presidenciais, Hage re-
cebeu uma carta da assessora es-
pecial da Casa Branca, Samantha
Power, propondo uma conversa.
Assim que foi confirmada a sua
recondução à CGU, Hage levou a
proposta à então presidente
eleita Dilma Rousseff, que ime-
diatamente aceitou o desafio.

No fim de janeiro, Hage foi à
Casa Branca reunir-se com Sa-
mantha e representantes do Mé-
xico, Reino Unido, Noruega, Ín-
dia e África do Sul, além de inte-
grantes de oito ou nove organi-
zações não governamentais que
militam no setor. Segundo Ha-

ge, esses países vão compor o
núcleo do projeto de transpa-
rência liderado por brasileiros e
americanos.

Os 75 países que foram pre-
viamente qualificados para fazer
parte da rede internacional de
transparência conseguiram
cumprir pelo menos 12 das 16
metas. A maioria está localizada
na Europa. Para obter mais ade-
sões, os países que lideraram a
iniciativa tornaram alguns crité-
rios mais flexíveis para países da
África, da Ásia e da América Lati-
na. Isso permitiu que a Argenti-
na, com 11 metas cumpridas,
fosse aceita entre os 75 países.
Bem pior foi a atuação da China,
que sequer cumpriu metade das
metas definidas pelo IBP.

Em junho ou julho, acontece-
rá uma nova reunião do grupo
que coordena a parceria. A reu-
nião estava marcada inicialmen-
te para maio, mas foi cancelada
diante da crise vivida no Norte
da África. No encontro, devem
ser anunciados os países que
aderiram à iniciativa. A expecta-
tiva é que 75 dos 200 países que
compõem oficialmente a Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) colaborem com a Rede
Internacional de Transparência.


