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este exato momento, todo cida

dão brasileiro goza o direito, 

regulamentado por lei, de ter 

acesso a qualquer informação 

pública, com exceção de docu

mentos classificados com algum grau de sigilo ou 

que possam prejudicar processos em andamento 

na Justiça. O governo tem 20 dias — prorrogáveis 

por mais 10 — para responder a cada solicitação 

de forma clara e precisa, seja pela internet, por 

telefone ou por cartas. Não é preciso justificar o 

pedido. Em caso de negativa, o servidor público é 

quem deve dar uma explicação, devidamente 

enquadrada na lei. Se o solicitante quiser questio

nar a decisão, pode fazê-lo em três instâncias. 

Mesmo os documentos reservados, secretos ou 

ultrassecretos, além de obrigatoriamente listados 

nos sites de cada órgão público, podem ter suas 

classificações questionadas. Funcionários que não 

cumprirem as regras estão sujeitos a demissão e 

processos por improbidade administrativa. 

O cenário descrito acima, até então pouco 

verossímil para um país que alimentou por séculos 

a "cultura do segredo" — em que o cidadão só 

podia solicitar informações que lhe diziam respei

to e cabia à chefia dos órgãos decidir sobre a libe

ração dos dados — está regulamentado por um 

instrumento inédito, a Lei n° 12.527/2011, a cha

mada Lei de Acesso à Informação (LAI), vigente 

desde 16 de maio deste ano. Considerada pelo 

governo como uma das mais modernas e abran

gentes leis de informação do mundo — qualificação 

endossada por jornalistas, especialistas e entidades 

não governamentais, justamente por contar com 

diferenciais importantes —, a LAI inclui o Brasil no 

rol das 90 nações que possuem leis similares. 

Além de englobar todos os poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) nas esferas municipal, 

estadual e federal, o período para aplicação da lei 

no Brasil foi de apenas 180 dias, prazo inédito se 

comparado a outros países. "No Reino Unido, 

foram cinco anos até a lei ser implantada, o que 

também é uma tentativa de avançar mais do que 

os outros avançaram. A maior vantagem que o 

Brasil teve por demorar a ingressar nesse clube 

da transparência foi o fato de podermos copiar 

aquilo que já tinha de melhor", comenta o secre-

tário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castello 

Branco. Países como México, Chile e Canadá 

tiveram dois anos para a aplicação. 

LEI À PROVA 
Segundo dados divulgados pela Controladoria 

Geral da União (CGU), no primeiro mês, 10 .424 
solicitações foram recebidas. Destas, 7.362 t ive

ram respostas ( 7 0 , 6 % ) , sendo 8 2 , 3 % com os 

dados requeridos [veja box na pág. 3 9 ] . "Na 

grande maioria, os pedidos foram razoáveis", 

resumiu o ministro Jorge Hage em palestra rea

lizada em final de junho pela Associação Nacional 

de Editores de Revistas (Aner), alegando que 

parte das negativas foram demandas pouco cla

ras que inviabilizavam o atendimento ou englo

bavam períodos considerados amplos demais — 

a estas, segundo ele, foram propostos calendá

rios de cumprimento. "Em 40 dias, deu-se o fim 

de uma cultura de 5 0 0 anos, o que, por isso 

mesmo, não pode acontecer em um estalar de 

dedos", afirmou com otimismo, sem adicionar 

certa cautela, que parece pertinente. 

Pois, se o modelo da lei é amplamente aplau

dido por diversos setores, o balanço do primei

ro mês de vigência não ficou imune a quest io

namentos por parte de veículos da imprensa e 

entidades não governamentais. Durante os pr i 

meiros 30 dias, a ONG Contas Abertas fez 1 0 0 
solicitações. Balanço final da entidade listou 28 
pedidos atendidos, 43 não atendidos, 14 r es 

pondidos com solicitação de prazo maior e 15 
respondidos com negativas. 

Segundo Castello Branco, os maiores proble

mas foram com pedidos de nome, cargo e salá

rios de funcionários públicos. "Pedimos de todos 

os estados e das capitais, mas as estatísticas de 

retorno foram baixíssimas." Solicitações de 

senhas de plataformas de consulta do governo, 

como o Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse (Sinconv), também encon

traram evasivas. "Pelo menos desde 2 0 0 8 , a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias autoriza esses aces

sos, e o governo só negava. Pensávamos que, 

com a lei, fôssemos conseguir", argumenta. 

Entre os resultados posit ivos, a ONG des ta

ca dados de efetivos de órgãos como o Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e 

informações sobre estatais como o Programa 

de Dispêndios Globais (PDG), que determina 

quanto estas empresas podem gastar no pró

ximo ano. "Nestes casos, não esperávamos 

nada, mas todas as estatais que solicitamos 

enviaram o PDG, exceto a Petrobras." 
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IMPRENSA A POSTOS 
Para o colunista político da Folha de S.Paulo, 

Fernando Rodrigues, que também testou as novas 

regras, a taxa de retorno ainda é variável e depen

de do órgão. "O governo federal tem demonstra

do maior preocupação em aplicar os procedimen

tos. Já nos estados e municípios, a coisa anda 

mais devagar", pondera o jornalista, que ressalta 

ainda a dificuldade de se obter dados dos minis

térios da Defesa e das Relações Exteriores. 

A grande quantidade de estados da federação e 

de municípios no país — quase 5 . 600 — é tida 

como o grande desafio da CGU para a aplicação 

célere dos dispositivos da lei. Criado em 2 0 0 3 , 
pela Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (Abraji) em coalizão com mais 25 
entidades, o Fórum de Direito de Acesso a 

Informações Públicas foi fundamental na pressão 

pela aprovação da lei. Marina Atoji, secretária 

executiva do fórum, também destaca a dificulda

de das esferas estaduais e locais em se enquadra

rem às exigências. "Por enquanto, apenas oito 

estados já editaram a regulamentação", conta. 

A Abraji solicitou as mesmas informações a 133 
cidades com mais de 2 0 0 mil habitantes - quem 

são, quanto recebem e que cargos ocupam todos os 

funcionários indicados pelo poder Executivo local. 

Apenas 1 6 municípios responderam, incluindo 

Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. 

Também o projeto Folha Transparência solicitou 

números sobre gestão e orçamentos públicos, em 

todas as esferas do poder e instâncias federativas. 

O jornal julga as respostas até aqui satisfatórias, 

apesar de observar falhas em alguns órgãos. 

Outro ponto é saber se dados da ditadura militar 

(1964-1985) - e quais deles - serão abertos. 

"Neste caso, o ministro Hage falou que já existe a 

questão de um sigilo não poder ser mais eterno. 

Além disso, não está escrito em lugar nenhum da 

lei que documentos do período não poderão ser 

abertos", comenta Roberto Muylaert, presidente 

da Aner. Ao menos, por enquanto, a CGU já anun

ciou que os salários dos efetivos militares seguirão 

a regra geral, estando disponíveis na internet ainda 

neste mês. "Não será de um dia para outro. De 

qualquer forma, a lei é uma abertura maravilhosa 

para o país", conclui o jornalista. 

Entre avanços e expectativas, que uma das 

frases usadas pelo ministro Jorge Hage — "Não 

há desinfetante melhor do que a luz do sol. O 

melhor remédio para a corrupção é a transpa

rência" — tenha a companhia vigilante de outra, 

esta, do filósofo francês Charles de Montesquieu: 

"Quando vou a um país, não examino se há boas 

leis, mas se as que lá existem são executadas, 

pois boas leis há por toda a parte". 

JORNALISMO DE DADOS 
Na esteira da aprovação da Lei de Acesso, a 

Abraji tem grande responsabilidade quanto à 

conscientização dos jornalistas no uso de dados 

em apurações investigativas. Há alguns anos, a 

entidade incentiva e treina repórteres com técni

cas e ferramentas para buscar e interpretar infor

mações que possam esconder grandes pautas. Um 

tipo de apuração que tem como desafio "entrevis

tar os dados". Veículos como o jornal curitibano 

Gazeta do Povo, O Globo, O Estado de S. Paulo e a 

Folha de S.Paulo já possuem experiências bem-su-

cedidas nesse sentido. Um gênero jornalístico que 

já é bem difundido nos grandes jornais mundiais, 

tendo como referência o The New York Times. 

O jornalista Marcelo Soares, que mantém o blog 

"Afinal de Contas" na Folha.com, traz em seu 
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currículo uma expertíse comprovada no que diz 

respeito à utilização de dados para a publicação de 

reportagens diferenciadas. Para ele, a Lei de 

Acesso é um marco que vai mudar a forma como 

se faz jornalismo de dados no Brasil. Mas para isso 

será necessário um amadurecimento por parte 

dos governos. "Parece que os governos estaduais 

estão confiantes demais na baixa demanda por 

informações, considerando que vão tirar de letra, 

'no gogó', os pedidos que vierem. Em ano eleito

ral, dificilmente eles dirão que não estão prepara

dos para dar transparência e cumprir a lei." 

Soares alerta que para sustentar a lei é necessá

ria toda uma estrutura que envolve equipe espe

cializada e canais adequados para divulgação das 

informações. "[O governo do Estado de] São Paulo 

diz que já está resolvido. Será? Eu não tenho certe

za. Tem toda uma estrutura de organização das 

informações e de treinamento dos funcionários 

que dá trabalho deixar em dia. O melhor jeito de 

testar isso é levantar algumas informações de 

importância jornalística e enviar pedidos de infor

mação idênticos para diversos governos e secreta

rias para comparar a forma do atendimento, a 

rapidez e quanto a informação é completa". 

CULTURA DA TRANSPARÊNCIA 
País de referência na prática da Lei de Acesso, a 

Suécia é vista como exemplo no trato com dados 

públicos. "Na Suécia, levou 1 5 minutos para eu 

ter em minhas mãos o livro original com o regis

tro da entrada da minha tataravó no navio e o 

livro com o registro da baixa dela no hospital. 

Dificilmente será tão rápido no Brasil, até porque 

os arquivos não estão necessariamente organiza

dos, os funcionários não estão necessariamente 

treinados. Os suecos têm 2 5 0 anos de experiência 
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à nossa frente." No Brasil existe, inclusive, uma 

dificuldade de linguagem digital, a maioria dos 

arquivos é oferecida em formato PDF o que invia

biliza qualquer cruzamento de dado que é feito 

com eficiência no formato XLS. 

Soares acredita que ainda vai levar um tempo 

para que os jornalistas brasileiros amadureçam 

para lidar com os dados disponíveis, mas pelo 

menos não poderão mais receber as negativas 

costumeiras. "Com a lei, deverá acabar a pergun

ta favorita dos assessores 'Pra que você quer 

saber?'. Não interessa para que eu quero saber, eu 

exijo saber porque essa informação é pública e se 

for negada deve haver sanções a quem negar." Ele 

acredita que ainda vai levar um tempo para 

mudar essa cultura, e o uso que a imprensa fizer 

da lei vai ser crucial para que ela pegue. Além do 

"Afinal de Contas", a Folha fechou em maio uma 

parceria com o Knight Center para explorar pos

sibilidades e inovação no jornalismo por meio do 

uso de bases de dados abertos. Gustavo Faleiros, 

jornalista escolhido pelo Knight, está hospedado 

na redação do jornal para desenvolver a equipe de 

projeto de jornalismo de dados. 

FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO 
No caso do Estadão, o recém-lançado Basômetro 

nasceu com o objetivo de oferecer ao leitor e aos 

pesquisadores políticos uma ferramenta que 

possa mostrar as relações existentes entre situa

ção e oposição na Câmara dos Deputados. Daniel 

Bramatti, um dos repórteres do núcleo, explica 

que o Basômetro foi criado para medir, de acordo 

com critérios do próprio usuário, qual é o tama

nho da base do governo na Câmara e no Senado. 

"Dada a falta de coesão interna nos partidos, essa 

é uma informação que ninguém tinha, nem o pró

prio governo. Outra funcionalidade é a visualiza

ção do comportamento dos partidos e parlamen

tares em cada uma das votações nominais reali

zadas desde o início de 2011." 
Bramatti destaca que o principal desafio do 

projeto foi desenvolver os códigos utilizados no 

software e o tratamento dado às bases de dados. 

"Foi preciso coletá-las, uniformizá-las e adequá-

-las à ferramenta. Tanto os códigos quanto os 

dados estão abertos ao público e podem ser reu

tilizados. Nada impede que alguém os tome 

como ponto de partida para construir um 

Basômetro da Assembleia Legislativa de seu 

estado, por exemplo — se isso acontecer, vamos 

comemorar." Para o jornalista, a Lei de Acesso é 

fundamental para se ter acesso a dados que o 

governo não divulga por iniciativa própria. 

Outra iniciativa do jornal foi realizar o 

"Hackatão", a primeira maratona hacker promo

vida por um veículo brasileiro. O centro do 

evento foi justamente a utilização de dados dis

ponibilizados pelas mais diversas entidades. O 

objetivo é trazer hackers — sejam profissionais, 

sejam não profissionais — para transformar 

dados incompreensíveis em informações palpá

veis. Segundo Cláudia Belfort, jornais como o 

The New York Times e o The Guardian já servem 

como exemplos nesse tipo de iniciativa. "Eles já 

estão avançando nesse modelo, têm uma posição 

consolidada no jornalismo de dados; tanto que já 

realizaram maratonas desse tipo." Da maratona 

foram criados projetos e aplicativos para serem 

utilizados de forma prática. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 281, p. 36-40, ago. 2012.




