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● Mas não há maiores dificulda-
des onde as instituições são
mais frágeis?
Talvez possamos analisar as di-
ficuldades não com base no
grau de democracia, mas do pró-
prio desenvolvimento dos paí-
ses. Onde há, por exemplo, al-
tas taxas de analfabetismo, exis-
te um desafio muito maior do
ponto de vista do acesso à infor-
mação.

● Quando uma gestão de gover-
no decide ser mais aberta e trans-
parente, isso fortalece seus críti-
cos e adversários políticos. Co-
mo o sr. responde ao argumento
dos que veem a abertura como
uma fraqueza?
Sem dúvida uma atitude de
abertura fortalece a crítica, mas
é um engano encarar isso como
uma fraqueza. A crítica pode
ser muito construtiva. Se você
pensar no papel da mídia na so-
ciedade, na maior parte do tem-
po ela é crítica, aponta proble-
mas, joga luz em áreas onde al-
go não funciona, onde há cor-
rupção. Isso não enfraquece a
democracia, pelo contrário, a
fortalece. Governos que são
abertos e valorizam a crítica
são os mais fortes.

● Que tipo de mudanças no equilí-
brio de poder essa legislação po-
de proporcionar? O sr. pode dar
exemplo de transformações
reais em países que adotam leis
de acesso a informações?
O exemplo mais forte é o da Ín-
dia. Não se trata apenas de mu-
dança no equilíbrio das forças
políticas. Essa lei não vai mudar
a natureza fundamental da polí-
tica, mas, se um partido se en-
volve em corrupção, e a legisla-
ção ajudar a expor esse fato, es-
se partido pode perder a próxi-
ma eleição. Isso aconteceu até
no meu país, o Canadá. Na Ín-
dia, o que mudou de verdade
foi o equilíbrio de poder entre
os cidadãos e os burocratas. A
lei de acesso a informações deu
à população uma ferramenta po-
derosa de combate aos corrup-
tos, aos desonestos, aos que en-
ganam o público.

● Quais são os grandes exem-
plos de governo aberto hoje em
dia?
É preciso fazer uma distinção
entre os países que têm leis de
acesso a informações há mais
tempo, que estão acostumados
à sua vigência, e os demais. Sué-
cia, Estados Unidos e Canadá
são bastante abertos. São paí-
ses de democracia consolida-
da, onde o governo aberto fun-
ciona muito bem porque, no
fundo, a maior parte das coisas
funciona bem. Mas há outro
grupo de países onde a abertu-
ra tem sido usada como ferra-
menta para resolver os proble-
mas. São exemplos mais inte-
ressantes para o Brasil anali-
sar, como México, Índia, Eslo-
vênia, Bulgária – nações que
abraçaram a causa da abertura
mais recentemente, onde há
maior entusiasmo e engajamen-
to por parte da população. A
Suécia pode até ser mais aber-
ta, mas duvido que lá haja tan-
tos pedidos de acesso por par-
te dos cidadãos como na Índia.

● É claro que a ideia do direito à
informação precede a internet,
mas o sr. considera que a popu-
larização do acesso à rede mun-

dial aumentou a ânsia por dados
governamentais e transparên-
cia?
Sem dúvida. Ao fazer pales-

tras sobre esse assunto, eu
identifico três fatores que têm
estimulado a demanda pelo di-
reito à informação em várias

partes do mundo. Um deles é
o crescimento da importância
dos governos participativos.
As pessoas não querem ape-

nas votar nas eleições de tan-
tos em tantos anos, querem
participar das administrações,
querem ter controle sobre as
decisões que lhes dizem res-
peito. Há 15 ou 20 anos não ha-
via esse tipo de demanda. É
um fenômeno global. No Egi-
to, essa foi uma das causas da
revolução. A tecnologia é ou-
tro fator. Com a tecnologia as
pessoas passam a entender
melhor o valor das informa-
ções, principalmente daquelas
que costumam ser retidas pe-
los governos. Por fim, há o fe-
nômeno da globalização. As
pessoas estão conectadas, in-
dependentemente de frontei-
ras, podem ver o que os cida-
dãos de outros países têm e
exigem os mesmos direitos.

QUEM É

✽ O canadense Toby Mendel
assessorou mais de 20 países
que adotaram leis de acesso a
informações públicas. Antes de
fundar a organização não gover-
namental Centre for Law and
Democracy, ele foi dirigente da
ONG Artigo 19, que atua na defe-
sa da liberdade de imprensa e
de comunicação. Também tra-
balhou em entidades de defesa
de direitos humanos e assesso-

rou entidades internacionais
como o Banco Mundial e diver-
sos órgãos da ONU. É autor do
livro Liberdade de Informação
- Um Estudo de Direito Compa-
rado, editado pela Unesco e lan-
çado no Brasil em 2009. A obra
avalia a legislação de acesso a
informações sob o controle de
órgãos públicos em países co-
mo Estados Unidos, México,
Uganda e Peru.
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– desde 2005, cidadãos podem
usar o próprio site para apontar
possíveis desvios de recursos.

Em 2011 houve 6.653 denún-
cias, pouco mais do que o total
do ano anterior e menos do que
em 2009, quando os registros
chegaram ao pico de 8.294.

Uma minoria dessas acusa-
ções foram consideradas dignas
de investigação. “De 2005 a 2011,
foram registradas 46.483 denún-
cias eletrônicas, ou seja, envia-
das pelo Portal da Transparên-
cia ou pelo site da CGU. Desse
total, 13.612 foram habilitadas, is-
to é, consideradas consistentes
o suficiente para serem encami-
nhadas às áreas responsáveis
por verificar a necessidade de
adoção de medidas de correição
e/ou controle”, informou a
CGU. A corregedoria prepara
uma reformulação para atender
às exigências da Lei de Acesso à
Informação, que entrará em vi-
gor em maio. Segundo a CGU, a
ideia é detalhar os dados atual-
mente disponíveis. “A publica-
ção de informações em formato
aberto proporcionará a pesquisa-
dores ampla liberdade para tra-
balhar as informações.” / D.B.

Opinião. Para Mendel, lei do Brasil é boa, mas não ótima




