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A lei brasileira de acesso a infor-
mações públicas está entre as
30 melhores do mundo, em um

ranking de 90 países feito pela
organização não governamen-
tal Centre for Law and Demo-
cracy. A revelação foi feita por
Toby Mendel, dirigente da orga-
nização e consultor da Unesco,
braço da ONU voltado à educa-
ção, à ciência e à cultura.

Em entrevista ao Estado,
Mendel considerou “boa” –
mas não ótima – a lei que, a par-
tir de maio, obrigará os gover-
nos e órgãos públicos brasilei-
ros a abrir seus dados e atender

a pedidos de informações dos
cidadãos. Para ele, um dos pro-
blemas é a falta de um órgão in-
dependente a quem o público
possa recorrer quando suas re-
quisições não forem devidamen-
te respondidas.

● Como o sr. avalia a legislação
brasileira em comparação com a
de outros países?
A organização em que trabalho
criou uma ferramenta para ava-
liar a qualidade das leis de aces-

so a informações públicas nos
países. Lançamos um ranking
em setembro de 2011, com a
avaliação de 89 leis, todas as
existentes na época. Depois
que o Brasil aprovou a sua lei,
em novembro, nós a avaliamos
e demos a nota 94, numa escala
que vai de zero a 150. Com isso,
ela se situa entre as 30 melho-
res do mundo. Não é uma lei
ótima, mas é boa. Levamos em
conta apenas o texto, não a im-
plementação da legislação.

● Segundo a lei, quando algum
pedido de informações ao gover-
no federal não é respondido, o
público pode recorrer à Correge-
doria-Geral da União, um órgão
do próprio governo. Segundo os
críticos, esse aspecto pode afe-
tar a efetividade da lei. O sr. con-
corda?
Sim, esse é um dos problemas
da lei. Em primeiro lugar há
uma instância interna de recur-
sos, o que é bom. Trata-se de
uma instância superior no mes-

mo órgão público em que a in-
formação é solicitada. E, por
fim, se pode recorrer a uma es-
pécie de ombudsman, mas ain-
da dentro do próprio governo.
Creio que o ideal é haver um ór-
gão de fiscalização independen-
te do governo, como os que
existem em vários países. Esse
seria um modelo muito mais ro-
busto. Mas temos de ver, com o
passar do tempo, como esse ór-
gão de recursos se comportará.

● Hoje há leis de acesso a infor-
mação em países como Paquis-
tão, Bulgária e África do Sul, com
democracias recentes ou precá-
rias. Os governos de fato levam a
sério a aplicação desse tipo de
legislação?
Eu diria que, das cerca de 90
leis de acesso a informações
em vigor no mundo, a vasta
maioria é de países que são ao
menos parcialmente democrá-
ticos. A África do Sul é uma de-
mocracia, com eleições livres.
O Nepal, que também tem
uma lei, é uma democracia mui-
to mais frágil. Essa legislação
faz parte do pacote do regime
democrático, por assim dizer.
Uma exceção é a China, que
tem uma lei de acesso apesar
de não ser uma democracia.
Em casos assim, é muito difícil
que a lei funcione. Na China,
independentemente da lei, no
final das contas são as autorida-
des do governo quem têm total
controle sobre a liberação ou
não de uma informação. Não
há nada parecido com um ór-
gão de fiscalização independen-
te na China. Não é uma lei para
países não democráticos. Por
outro lado, não é preciso ter
uma democracia de estilo suí-
ço em vigor para adotar esse ti-
po de legislação. É uma boa lei
para países em transição para a
democracia.

● Em países onde não há familia-
ridade com a democracia, as pes-
soas percebem a importância
desse tipo de legislação?
Creio que, nos países onde
não há plena democracia, os ci-
dadãos entendem melhor a im-
portância da transparência do
que em nações como a minha,
o Canadá. Às vezes, nas demo-
cracias, as pessoas veem as coi-
sas como garantidas, por não
ter de lutar por direitos. Em al-
guns dos países com os princi-
pais casos de sucesso desse ti-
po de legislação, as pessoas
realmente abraçaram a ideia.
O México, por exemplo, virou
uma democracia de verdade
muito recentemente, e por
causa disso os cidadãos valori-
zam muito o acesso à informa-
ção pública. Na Europa do Les-
te, países aprovaram leis de
acesso a informações 10 ou 15
anos atrás, quando estavam
dando seus primeiros passos
como democracias. Lá as pes-
soas sabem a importância da
informação.

Portal do
governo tem
recorde de acesso

ENTREVISTA

O Portal da Transparência, site
do governo federal que publica
dados sobre o Orçamento e fun-
cionalismo público, teve 3,4 mi-
lhões de visitantes em 2011, um
recorde de acessos desde sua
criação, há sete anos. Mas o uso
da ferramenta ainda está concen-
trado no eixo São Paulo-Rio-Bra-
sília – metade das consultas tem
essas cidades como origem.

A capital paulista, maior cida-
de do País, aparece em primeiro
lugar no ranking, mas é seguida
de perto por Distrito Federal e
Rio – principais sedes de órgãos
públicos no País, um indício de
que parcela significativa dos
acessos parte de funcionários do
próprio governo.

Dados fornecidos ao Estado
pela Corregedoria-Geral da
União (CGU) mostram que o
crescimento da audiência não
foi acompanhado pelo aumento
de denúncias de irregularidades

Toby Mendel, especialista em legislação sobre direito a informações públicas

‘Lei de acesso está entre as 30 melhores’
Consultor da Unesco
elogia iniciativa do Brasil
de abrir dados a cidadãos
e vê aumento da demanda
global por transparência




