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Transparência. Após norma entrar em vigor, ministérios usam exceções previstas no texto para reclassificar papéis que antes eram
de livre consulta; entre as justificativas mais utilizadas para negar pedidos está o risco à “segurança da sociedade ou do Estado”

Governo carimba documentos como
‘secretos’ para driblar Lei de Acesso
Alana Rizzo
Rafael Moraes Moura
Fábio Fabrini / BRASÍLIA

Para driblar a obrigação de divulgar dados públicos, imposta pela Lei de Acesso à Informação, o governo está reclassificando documentos como
sigilosos. Antes de livre consulta, os papéis estão ganhando carimbo de reservados
após a entrada em vigor da
norma, em 16 de maio, sem
justificativa legal, com o propósito de adiar a divulgação
por até 25 anos.
Os ministérios baseiam-se
nas exceções previstas no texto
legal, apesar de a Lei de Acesso
ressaltar que a transparência é
regra. Entre os argumentos mais
usados está o risco à “segurança
da sociedade ou do Estado”, à
qual os órgãos públicos se apegamatéparanegar dadosde convênios prosaicos, firmados diariamente pela administração.
O Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) usou essa
justificativa para que o Estado
não tivesse acesso a dados de
parceria firmada com entidade
sem fins lucrativos do Rio de
Janeiro, cujo objetivo era a simples realização de palestras e
cursos de acessibilidade para facilitar a inclusão de pessoas
com deficiência.
O processo requisitado contém dados da contratação, que
custou R$ 1,5 milhão ao erário. A
decisão de negá-los partiu da diretora do Departamento de
Ações Regionais para Inclusão
Social, Renata Maria Gonzatti,
que impôs ao processo sigilo de
três anos, renovável por mais
três– alei,no entanto, prevê prazo mínimo de cinco.
Numa resposta lacônica, ela
não explica qual seria, no caso, a

UM MÊS DEPOIS

PRESTE ATENÇÃO

Governo respondeu quase 70% dos 10 mil pedidos
de informação recebidos desde a vigência da Lei de Acesso

Regras de
classificação

●

10.023

pedidos de informação*

1.
2.
3.

Órgãos públicos têm
dois anos para reavaliar
todas as informações
de documentos
classificadas

6.964 foram respondidos (69%)

A classificação do sigilo divide-se em ultrassecreto (25 anos), secreto (15 anos) e reservado (5 anos).

6.255

709

respostas permitiram acesso a
informações, mesmo que parciais (90%)

Em todos os casos, é
permitida uma única
renovação por igual
período. Anualmente, a autoridade máxima do órgão público terá de publicar o
rol de todas as informações
classificadas

pedidos foram
recusados (10%)

Recursos
346
pedidos

201
respondidos

Órgãos públicos
mais demandados
11%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
60%

Superintendência de Seguros Privados 1.110
722
Instituto Nacional do Seguro Social
466
Banco Central
394
Ministério do Planejamento
268
Ministério da Fazenda
264
Correios
198
Ministério da Saúde
193
Controladoria-Geral da União
192
Ibama
191
Banco do Brasil
6.025
Outros
*DADOS ATUALIZADOS ATÉ QUINTA-FEIRA (14/6/2012)
FONTE: E-SIC/CGU
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ameaça à integridade social ou
do Estado. Na prática, a medida
igualou o convênio aos documentos que tratam de questões

relativas à soberania nacional, às
relaçõesinternacionais ouàsatividades deinteligência do Brasil.
“É uma resposta picareta, tão

patentemente absurda que beira
ao cinismo”, critica Cláudio Weber Abramo, diretor executivo
da ONG Transparência Brasil,
entidade que participou da elaboração do texto que, após discussões no governo, deu origem
à nova legislação.
Finalidade. Para ele, o abuso
do mecanismo de reclassificaçãocontraria oquea leiestabelece e as diretrizes que o próprio
Planalto afirma, oficialmente,
ter dado aos seus organismos:
“Esse tipo de comportamento
tem a finalidade de esconder informação e quem esconde tem,
geralmente, um motivo para isso. Podemos não saber qual é,
mas tem”.
Vinculado ao Ministério da

Educação(MEC),oInstitutoNacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais(Inep)negouacesso ao resultado de uma auditoria
já concluída. O documento foi
classificado como reservado em
4 de junho deste ano, 20 dias
após o Estado ter solicitado cópia da auditoria e prazo final para que o órgão respondesse ao
pedido.
O auditor chefe do órgão, Lúcio Meira de Mesquita, alegou
que o resultado da investigação
internaéconsideradaimprescindível à segurança da sociedade e
do Estado por comprometer atividades de inteligência. O presidentedoInep,LuizCláudio Costa, aceitouo argumento e estipulou emcinco anos o prazo de restrição ao documento, que trata
de irregularidades em contratos
públicos.
Estranhamento. Questionada,

a Controladoria-Geral da
União (CGU), guardiã da Lei de
Acesso no governo federal, diz
que não pode se pronunciar sobre casos específicos, por ser
instância de recursos relativos
aos pedidos. Mas, nos bastidores, auditores do órgão, consultados sobre as negativas do
MCT e outros órgãos, demonstraram estranhamento.
A Lei de Acesso completou ontem um mês em vigor. Balanço
da CGU mostra que, até a última
quinta-feira, mais de 10 mil pedidos foram apresentados. Desse
total,6.964ou69%foramrespondidos. Em cada dez respostas,
umafoifavorávelaospedidos,segundo a estatística. Contudo,
nem sempre a informação solicitadaéapresentadanaintegralidade.Em todas as situações em que
oatendimentonãoésatisfatório,
o pleiteante pode recorrer em
duas instâncias administrativas.

MPF vai rastrear
cumprimento
nos Estados
● Um mês após a Lei de Acesso

à Informação entrar em vigor, o
Ministério Público Federal (MPF)
prepara a instalação de inquéritos para apurar aplicação e cumprimento da legislação nos Estados e municípios. O texto abrange a administração direta e indireta de todos os poderes e de todos os entes federativos.
Na Bahia, o MPF quer saber se
as prefeituras dos municípios
com mais de 10 mil habitantes
estão cumprindo a obrigação de
divulgar na internet dados relativos à administração municipal,
como repasses e transferências
de recursos, despesas, procedimentos licitatórios e contratos.
Para Cláudio Weber Abramo,
da ONG Transparência Brasil, o
desenvolvimento da Lei de Acesso dependerá muito do controle
social exercido por setores como
imprensa, academia e ONGs. Enquanto o governo federal criou
um sistema na internet, muitas
prefeituras não têm sequer site
para atender à demanda. “A situação nos municípios é grave.
Uma grande quantidade de casas legislativas nem sequer publica seus projetos de lei”, comenta
Abramo. /A.R. e F.F.

“Esse comportamento tem a finalidade de esconder informação”
Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil
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Nº de questões
do Enem vira
‘reservado’
Coordenador-geral da
Campanha Nacional Pelo
Direito à Educação diz
que governo está receoso
em admitir falta de itens
O Ministério da Educação
(MEC) decidiu classificar como
“reservado” até o número de
itens do Banco Nacional de Itens
(BNI), espécie de armazém de
questões dos exames realizados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
AnísioTeixeira(Inep),autarquia
do MEC responsável pelo Enem,
Enade e outras avaliações.
“Essainformaçãodeviaser pública. O Inep vem enfrentando
um problema grave de falta de
transparência nas informações”, diz o coordenador-geral
da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, Daniel Cara.
“Ogovernoestáreceosodeadmitir que o banco é insuficiente.”
AreportagemdoEstadoquestionou quantos itens diziam respeito a cada uma das avaliações
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sob a responsabilidade do Inep.
Especialistas afirmam que o BNI
deveria contar com pelo menos
30 mil questões – especula-se
que o número atual gire em tornode10mil.Nofimdoanopassado, haveria cerca de 6 mil.
Segundo o Estado apurou, o
BNI fica numa sala do prédio do
Inep, em Brasília, com câmeras
de vigilância e acesso restrito.
Umbancomaisrobustononúmero de questões daria mais segurança na aplicação dos exames – no ano passado, alunos de
um colégio de Fortaleza tiveram
acesso antecipado a questões
pré-testadas do Enem.
No último dia 11, o MEC enviou uma resposta ao novo pedido do Estado, comunicando
que a informação foi classificada
como de “interesse estratégico”
pelo diretor de avaliação da educação básica, Alexandre André
dos Santos. Assim, o dado ficará
escondido por cinco anos.
“Considera-se que a divulgação de informações relativas ao
Banco de Itens do Exame NacionaldoEnsinoMédio(Enem), assim como de seus elementos in-
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Promulgada pela presidente
Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (n.º 12.527)
entrou em vigor em 16 de
maio e obriga todos os órgãos
públicos da União, de Estados e municípios, a informar
a qualquer cidadão, dentro de
um prazo definido em lei, sobre qualquer coisa que lhe
seja solicitada.
A LAI é complementada
pela Lei de Transparência,
que obriga os poderes a divulgar na internet todas as despesas feitas com verba pública.
Estão excluídos dessa obrigação dados considerados secretos, numa escala definida em
lei. Se negado o pedido, o cidadão pode recorrer – mas um
dos limites da lei é que ele recorre ao próprio governo, que
é parte interessada na preservação do segredo.

Segurança. Para Mercadante, o banco de questões é um cofre essencial para o sucesso das provas
●

COORDENADOR-GERAL DA
CAMPANHA NACIONAL PELO
DIREITO À EDUCAÇÃO

“O Inep enfrenta um problema
grave de falta de transparência. O
governo receia admitir que o
banco (de questões) é insuficiente”

trínsecos (itens, parâmetros pedagógicos, estatísticas dos mesmos, estruturas e processo de
funcionamento), pode comprometer o desenvolvimento da
ação, que se constitui em elemento estratégico da política
educacional em sua dimensão
de avaliação”, diz a justificativa.
O próprio ministro Aloizio
Mercadante sustenta que se tratade informação reservada. “Va-

mos dizer que o Banco Nacional
deItenséuma informaçãoestratégica para a segurança do sistema, por isso é uma informação
que classificamos de sigilosa.
Não haverá possibilidade de
acessar pela Lei de Acesso à Informação”, afirmou. “(O banco)
É um cofre fundamental para o
sucesso das provas.”
As últimas três edições do
Enem foram marcadas por uma

sucessão de problemas (vazamentoda prova,trocade cabeçalho, falhas na encadernação. Logo após a adoção da lei, o Estado
utilizou o Serviço de Informações ao Cidadão para questionar
o MEC sobre o número de itens
do BNI. A pasta respondeu que
se devia “especificar o(s) exame(s) sobre o qual requer informações do Banco Nacional de
Itens”. / A.R., F.F. e R.M.M.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.

