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Em tais casos, será preciso fazer uso da ponderação para buscar, no 
caso concreto, a melhor solução a ser aplicada com base nas situações 
jurídicas e fáticas, não se podendo estabelecer de antemão a proteção 
ambiental como princípio de primazia absoluta, embora como já destacado, 
possua primazia prima facie sobre outros princípios constitucionais, quando 
em situação de colisão. 

Deveras, nem sempre a proteção do meio ambiente deverá prevalecer 
necessariamente, quando se mostre colidente com outros princípios 
protetivos de outros bens jurídicos relevantes. Em verdade, a afirmativa no 
sentido que o interesse na proteção do meio ambiente deverá, em razão de 
sua natureza pública, sempre prevalecer sobre quaisquer outros interesses, 
ainda que legítimos, constitui afirmativa perigosa, que não se coaduna com 
a ideia de Estado Democrático de Direito. 

Desta forma, caberá ao operador do direito, promover o exercício de 
ponderação, com parcimônia, para compatibilizar não só a proteção do 
meio ambiente, dada sua importância para a humanidade nos tempos atuais, 
mas também resguardar outros interesses que possuem igual valor. 

Em tais casos, muito embora haja a precedência prima facie do 
princípio de proteção ao meio ambiente como interesse coletivo, a fim de 
não ferir os ditames constitucionais e ocasionarmos inúmeras injustiças, 
somente por meio da ponderação é que com base nas situações jurídicas e 
fáticas do caso concreto, poderemos encontrar a solução mais justa. 

                                                                                                                 
311- 2. apud GUIDO FERNANDO SILVA SOARES. A Proteção Internacional do Meio 
Ambiente; Barueri: Manole, 2003, p. 174-175. 
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MPD E JORNALISTAS: UMA LUTA POR LUZ 

Claudio Julio Tognolli 
Jornalista, repórter especial da revista Consultor Jurídico e professor titular 

da ECA-USP. 

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) tem 
como uma de suas missões a aprovação de uma lei de acesso à informação 
pública no Brasil. É de interesse dos poderosos que documentos com 
informações de interesse público não cheguem ao cidadão pagador de 
impostos. E o MPD, marcando a tradição de defesa da cidadania (talvez a 
face mais insinuante do Parquet), tem lutado todos esses anos justamente 
para que o cidadão possa exercer seu acesso à cidadania. A luta do MPD 
não é diferente daquela dos jornalistas investigativos de todo Brasil: fazer 
com que a transparência seja uma característica brasileira. Talvez seja por 
isso que, nos primeiros meses de sua existência, o Governo Federal atual 
quis criar um conselho para regular jornalistas, da mesma forma que o ex-
ministro José Dirceu quis limitar o poder de investigação do MP. Afinal, 
como notou o juiz da corte suprema dos EUA, Hugo Black, a luz do sol é o 
mais poderoso detergente da democracia. 

O aumento da eficiência da administração pública, em qualquer 
nível, depende de uma série de mecanismos, acompanhamentos e controles. 
A própria estruturação do Estado em poderes independentes (Legislativo, 
Executivo, Judiciário) estabelece o arcabouço básico para esses controles. 
Na retaguarda está o mecanismo de acompanhamento fundamental, 
exercido pelo cidadão por meio do voto. 

Nenhum acompanhamento ou controle pode dar-se na ausência de 
informação. Ninguém pode acompanhar o funcionamento do Legislativo 
municipal, por exemplo, sem ter acesso aos dados que derivam desse 
funcionamento. Como saber a taxa de comparecimento de vereadores às 
sessões da Câmara se as listas de presença não são tornadas públicas? 

A informação é o combustível sem o qual nenhuma das peças do 
sistema de acompanhamento e controle consegue se mover. É por isso que o 
esforço por desenvolver gestões mais efetivas, mais eficientes, menos 
sujeitas a desvios – incluindo-se a corrupção -, confunde-se com o esforço 
de maximizar a oferta de informação sobre o Estado, e aperfeiçoar a 
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qualidade dessa informação. Essa é uma das razões de ser tanto da 
Transparência Brasil quanto da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo, que representamos. 

Nesse sentido, causou grande surpresa que, no final de 2003, a 
prefeita paulistana Marta Suplicy tenha vetado o projeto de lei promulgado 
pela Câmara Municipal de São Paulo que obrigava a prefeitura a publicar 
na internet e nas subprefeituras informações sobre o orçamento da cidade e 
sobre sua execução (ou seja, quanto se gastou e em quê). 

O projeto, de autoria do vereador e economista Odilon Guedes (PT), 
buscava ampliar o acesso de analistas, jornalistas, formadores de opinião, 
etc. (daí a internet) e da população em geral (por meio da afixação de 
quadros nas sedes das subprefeituras) a informações fundamentais sobre 
como o Executivo municipal gerencia a vida da cidade. 

Afirmava a prefeita que, ao obrigar o Executivo a publicar dados 
sobre seu desempenho, o Legislativo infringiria a independência entre 
poderes (daí a pretensa inconstitucionalidade). De acordo com a prefeita, 
caberia ao Executivo, e apenas a ele, dispor sobre como divulgar as 
informações sobre seu próprio desempenho. Claramente, trata-se de 
argumento falacioso, uma vez que não cabe à Prefeitura exercer o controle 
externo sobre si própria, mas à Câmara de Vereadores – conforme estipula 
o Art. 31 da Constituição. 

O jornalista Fernando Rodrigues, um dos diretores da Abraji, revelou 
que não bastasse o Brasil não ter uma lei de direito de acesso a informações 
públicas, o Congresso se prepara agora para aprovar uma legislação que 
deve “tornar sigilosos todos os documentos públicos que envolvam 
planejamento e execução de operações policiais”. É o projeto de lei 4.004, 
de 2001, mas que agora foi desencavado por causa da recente crise de 
segurança pública em São Paulo – o texto final ficou liberado em 28 de 
junho e pode ser votado a qualquer momento pela Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. 

Diz Fernando Rodrigues que o relator do projeto é o deputado 
Moroni Torgan (PFL-CE). Ele é policial de formação e concorre em 
outubro a uma vaga ao Senado, com amplo e declarado apoio do PSDB, 
sobretudo do presidente nacional tucano, o empresário Tasso Jereissati (ele 
também um senador, mas pelo PSDB cearense). Segundo Rodrigues, “esse 
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projeto de lei é supostamente uma tentativa de garantir aos órgãos policiais 
estaduais o necessário resguardo em ações que requerem sigilo. Nada 
contra. O problema é quando começa a descrever de maneira vaga aquilo 
que pode ser mantido em sigilo. São passíveis de classificação como 
ultrassecretos, dentre outros, dados ou informações referentes à soberania e 
à integridade territorial nacionais, planos e operações militares ou de 
segurança pública, às relações internacionais do País, projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e 
programas econômicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar 
dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do Estado”. Em 
resumo, qualquer coisa pode ser ultrassecreta. 

Por essa definição, podem ficar classificadas como ultrassecretas, por 
exemplo, as circunstâncias em que foram mortas as dezenas de pessoas na 
recente crise de segurança pública em São Paulo, certo? 

Para Rodrigues,  

eis o que significa quando um documento é classificado como 
ultrassecreto no texto substitutivo de Moroni Torgan, que acaba de 
ser apresentado: ficará guardado em total sigilo por 50 anos, podendo 
esse prazo ser renovado ao seu final. Isso mesmo: até 100 anos de 
sigilo. Quer mais? Se alguém tiver acesso acidental aos dados, aí dele 
ou dela se o divulgar. 

Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de documento 
sigiloso, nos termos desta lei fica, automaticamente, responsável pela 
preservação do seu sigilo. 

Caso contrário, será punido nos termos da lei. 

Foi em 16 de março passado que os deputados aprovaram a medida 
provisória (MP 228), que trata do acesso a documentos sigilosos do 
governo com uma alteração no texto remetido ao Congresso Nacional pelo 
Executivo. O relatório do deputado Sérgio Miranda (PC do B/ MG) permite 
que a Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, criada 
no âmbito da Casa Civil, estipule um prazo superior a 60 anos – prazo 
limite atualmente – para que documentos “no mais alto grau de sigilo” que 
ameacem “a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações 
internacionais do país tenham o acesso vedado”. 
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Na prática, a aprovação da MP deixa margem para que o governo 
mantenha sigilo de determinados documentos pelo tempo que achar 
conveniente. 

O texto da medida provisória define ainda que qualquer pessoa que 
tiver interesse em estudar o documento sigiloso poderá recorrer à comissão 
para que reveja a ressalva. Nessa hipótese, a comissão poderá autorizar o 
acesso livre, acesso a partes do documento ou a permanência do sigilo. 

O relatório do deputado definiu também que documentos públicos 
que contenham informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra 
e imagens de pessoas que tenham o prazo de sigilo vencidos terão livre 
acesso por meio de certidão ou cópia, desde que retirada a parte polêmica 
do texto. A MP segue agora para o Senado. 

Em 21 de novembro de 2004, dezoito entidades de vários setores da 
sociedade civil — de jornalistas, magistrados, procuradores, parentes de 
vítimas da ditadura, arquivistas, entre outros — lançaram nesta quinta-feira, 
25 de novembro de 2004, o Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas. O lançamento ocorreu em solenidade na sede do Conselho Federal 
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Brasília. 

Além das entidades que constituem o fórum, estiveram presentes os 
deputados federais Fernando Gabeira (Sem partido/ RJ), João Herrmann 
(PDT/SP), Reginaldo Lopes (PT/ MG), Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS) 
e Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Também compareceu o diretor geral do 
Arquivo Nacional, Jaime Antunes da Silva. 

O objetivo da criação do Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas é unir esforços para que o debate sobre o tema seja mais presente 
na sociedade e no Congresso Nacional, onde vários projetos de lei tratam do 
assunto. Representantes das 18 entidades constituintes do Fórum assinaram 
uma Declaração de Objetivos e Princípios e passam a se reunir em uma lista 
de discussão na internet para coordenar seus esforços. 

Reginaldo de Castro, ex-presidente da OAB e representando o 
presidente atual, Roberto Antonio Busato, abriram o encontro ressaltando a 
importância do tema na consolidação da democracia no país e lembrando 
que, apesar de previsto pela Constituição Federal de 1988, o direito de 
acesso a informações públicas nunca foi regulamentado. “Temos que 

78 
 

continuar essa obra inacabada, que é a democracia brasileira”, disse, 
representando os advogados brasileiros no apoio à iniciativa. 

Ao final do evento, Castro sugeriu que as entidades que constituem o 
Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas analisem a legislação 
existente e entrem com pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) contra o decreto 4.553/2002 (que instituiu o sigilo eterno sobre 
determinados documentos públicos), e outros trechos da legislação 
brasileira contrários ao livre acesso à informação. Apenas entidades de 
classe, centrais de trabalhadores e partidos políticos podem questionar, 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a constitucionalidade de leis e 
atos normativos federais e estaduais. Algumas das entidades constituintes 
do Fórum de Direito de Acesso à Informação atendem a essa exigência. 
Com a declaração de inconstitucionalidade dos textos legais contestados, 
seria aberto espaço para que novas iniciativas de legislação criem 
mecanismos para garantir o acesso dos cidadãos a informações públicas. 

Para Fernando Rodrigues, que também é coordenador do Fórum de 
Direito de Acesso a Informações Públicas, “a ideia de mover uma Adin é 
bem-vinda e deve ser debatida por todas as entidades que constituem o 
fórum, que poderão apoiar a medida de maneira consensual”. Para 
Rodrigues, também é necessário levar em conta que, além de derrubar o 
decreto do sigilo eterno, é também importante disseminar a relevância de 
uma cultura de acesso a informações públicas. “Será muito mais complexo 
o trabalho de conscientizar a população sobre a importância do direito de 
acesso e efetivamente garantir o acesso a documentos públicos a todo e 
qualquer cidadão”, disse. 

O deputado Reginaldo Lopes, autor de um projeto de lei que prevê o 
acesso a informações públicas, disse que a conquista de uma lei de acesso 
vai radicalizar a busca da transparência do Estado brasileiro. Mendes 
Ribeiro Filho, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, afirmou que “informação sigilosa é redundância – se é sigilosa, 
não é informação”. Segundo ele, alguns casos de documentos ultrassecretos 
que presenciou na condição de membro da Comissão de Assuntos Sigilosos 
eram ou incompreensíveis, ou injustificáveis para o sigilo. 

Rebatendo declaração dada pelo secretário de Segurança 
Institucional, Jorge Armando Félix, em entrevista há duas semanas, o 
deputado João Herrmann disse que não quer ficar constrangido pela falta de 
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transparência. Félix afirmou que “não há nada bonito” nos arquivos da 
ditadura e que “Tem gente que naquela época estava na clandestinidade, 
tinha outra mulher e hoje está com a antiga. Se isso aparecer, você pode 
destruir uma família”. 

Ana Miranda, representante do grupo Tortura Nunca Mais, lembrou 
que não apenas os documentos produzidos pelo Estado, mas os documentos 
de caráter público em poder do Estado devem ser abertos. Ela também 
defendeu que se enfatize a preservação dos documentos. Daise Apparecida 
Oliveira, do Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais, 
afirmou que qualquer iniciativa legal deve ser complementada por medidas 
locais. “Não adianta uma lei garantir o direito de acesso se, quando chega à 
prefeitura, o cidadão não puder encontrar o documento ou este estiver 
inacessível por falta de informação”, disse. 

Nicolao Dino, presidente da Associação Nacional de Procuradores da 
República, aproveitou o mote do encontro para criticar a chamada “lei da 
mordaça”, que tramita no Congresso e que tiraria dos procuradores o direito 
de divulgar a imprensa resultados de suas investigações. “A lei da mordaça 
é uma espada de dâmocles sobre o direito à informação”. 

Claudio Weber Abramo, secretário executivo da Transparência 
Brasil, propôs que se inste o Governo Federal a instalar um mecanismo 
como o conselho instituído no México, que supervisiona a implantação de 
medidas de acesso em todos os órgãos estatais. Jaime Antunes, do Arquivo 
Nacional, sugeriu que o arquivo deva ser a instância para implementar a 
política de abertura. 

A decisão de criar o Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas foi tomada em 30 de setembro de 2003, em Brasília, ao final do 
Seminário Internacional sobre Direito de Acesso a Informações Públicas 
promovido pela Abraji. 

Para Fernando Rodrigues, o Fórum representa a conjugação dos 
esforços que surgiram nos últimos anos a respeito da legislação que falta ao 
país para permitir o acesso a informações públicas. “É uma iniciativa 
pioneira porque coloca junto diversos setores da sociedade civil a favor de 
uma causa que vai beneficiar o país”, diz Rodrigues. Segundo ele, o Fórum 
de Direito de Acesso a Informações Públicas pretende tornar o assunto 
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conhecido e acompanhar, no Congresso Nacional, a tramitação de projetos 
de lei que se vinculam à matéria. 

Leia abaixo a íntegra da declaração de objetivos e princípios: O 
Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas: 

1) Promove e incentiva o debate sobre direito de acesso a 
informações públicas no Brasil – e sobre temas correlatos, como 
alterações na lei de arquivos públicos. 
2) Atua sem conotação político-partidária nem fins lucrativos. 
3) Defende uma lei que garanta e facilite o acesso do público no 
Brasil a documentos públicos produzidos pelos Três Poderes da 
República, bem como aos documentos de governos estaduais e 
municipais. 
4) Desenvolve campanhas de divulgação a respeito da necessidade 
de uma lei de acesso a informações públicas no Brasil. 
5) Defende que os governos, em todos os seus níveis, tenham a 
preocupação de corretamente arquivar qualquer documento público 
de forma a facilitar o seu acesso futuro, bem como de manter 
sistemas permanentes de gerenciamento e preservação desses 
documentos. Isso inclui também a unificação dos critérios de 
registros em cartórios e juntas comerciais de todo o país. 
6) Desenvolve iniciativas voltadas para o tratamento, agregação e 
disseminação de informações em poder do Estado e sobre o Estado. 

A decisão de criar o Fórum de Direito de Acesso a Informações 
Públicas foi tomada em 30 de setembro de 2003, em Brasília, ao final do 
Seminário Internacional sobre Direito de Acesso a Informações Públicas, 
promovido pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). 
O lançamento oficial ocorreu em Brasília, no dia 25 de novembro de 2004, 
na sede do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 
quando assinaram como membros constituintes do fórum esta Declaração 
de Objetivos e Princípios as seguintes entidades: 

• Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) 
• Abrat (Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas) 
• Abong (Associação Brasileira de Organizações Não 
governamentais) 
• Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) 
• Alal (Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas) 
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• Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão Bonito) 
• Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho) 
• ANJ (Associação Nacional dos Jornais) 
• ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) 
• APJ (Associação Paulista de Jornais) 
• Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) 
• Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais 
• Grupo Tortura Nunca Mais – RJ 
• Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) 
• Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) 

Ribeirão Preto já dispõe de um projeto de acesso, de autoria do 
vereador Beto Cangussu. Para ele “o projeto tem como objetivo dar 
efetividade ao princípio constitucional da publicidade dos atos da 
Administração Pública na cidade. Apesar de ser um preceito constitucional, 
na maioria das vezes, os administradores não facilitam o acesso às 
informações, criando uma série de entraves burocráticos. Isso não só em 
Ribeirão, mas em todos os lugares. Nas pesquisas realizadas para 
elaboração do projeto, tivemos como base a Legislação Estadual do Rio de 
Janeiro e a Legislação Municipal da cidade de São Paulo com adaptações 
próprias. No Brasil, como em qualquer lugar, tudo que diz respeito à 
administração pública é de interesse do povo e, portanto, deveria ser de 
conhecimento de todos. È dever do agente público prestar contas de seus 
atos. Quem não gosta de fazer isso não deveria nem entrar na vida pública. 
Somente através do conhecimento total dos atos administrativos é que 
conseguiremos eliminar as relações promíscuas existentes nos mais 
variados governos”. 

A maior autoridade latino-americana em leis de acesso é o jornalista 
Rosental Calmon Alves, que é professor da Universidade de Austin, no 
Texas. Eis os pontos levantados por Rosental: 

Introdução: 
Na ordem jurídica que herdamos, o Estado e o Governo estão no centro. 
Na ordem jurídica anglo-saxônica, o indivíduo e a sociedade estão no 
centro. 
Na ordem jurídica que herdamos, a autoridade tem privilégios/ proteção em 
relação à imprensa. 
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Na ordem jurídica que as democracias modernas constroem, a autoridade (a 
figura pública em geral) tem menos privilégios/ proteção que o cidadão 
comum em relação à imprensa. 

Introdução: 
Na ordem jurídico-administrativa que herdamos, a autoridade se exerce 
frequentemente em segredo, quase tudo nos governos é secreto, a começar 
pelos documentos oficiais. Na ordem jurídico-administrativa que avança 
rapidamente nas democracias modernas, a palavra de ordem é transparência 
– menos segredos, mais acesso a processos de decisão e documentos 
governamentais. 

Rosental salienta o seguinte: 
“Informação pública” geralmente se refere a toda a documentação em poder 
de funcionários públicos relativa a atividades oficiais: relatórios, 
regulamentos, gastos, processos decisórios e tudo mais que não esteja nas 
exceções legais. 
Em geral, as exceções cobrem casos de segurança nacional, vida privada de 
funcionários, modus operandi de órgãos policiais ou de inteligência, 
segredos industriais ou financeiros e levantamentos geológicos ou 
geofísicos. 

Introdução: 
A garantia legal de acesso à informação pública é um seguro contra a 
corrupção e o mau uso da coisa pública. 
A imprensa costuma estar a frente das campanhas por leis de acesso, mas 
acaba sendo a parte que menos a utiliza. 
A lei se torna uma conquista da sociedade civil, pois qualquer pessoa passa 
a ter direito a conhecer/fiscalizar a administração pública. 

Sobre a história do acesso, diz Rosental: 
Conceito de direito de acesso à informação pública aparece na Lei de 
Liberdade de Imprensa da Suécia, em 1766. 
Em 1949, o princípio do acesso à informação pública é adotado 
explicitamente pela constituição sueca. 
A Finlândia é o segundo país a adotar esse princípio, em 1951. 
Nos EUA, uma longa campanha iniciada em 1954 (caso da contaminação 
com testes nucleares no Pacífico Sul) leva a Freedom of Information Act 
(FOIA), em 1966. 
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Breve história: 
A campanha pela FOIA nos EUA foi liderada por jornalistas e empresas 
jornalísticas, que se uniram a sindicatos e outros setores. 
Seguem a Dinamarca e a Noruega, em 1970, e a França, em 1971. 
Canadá, Nova Zelândia e Austrália adotaram em 1983. 
Mas a Inglaterra, embora tenha alguns dispositivos de acesso, discute lei 
específica desde 1911 e após 11/09 deixou decisão para 2005. 

FOIA 
Em nenhum país o acesso à informação pública é tão amplamente usado 
quanto nos Estados Unidos. 
A FOIA faz parte de um arsenal jurídico que garante um “governo aberto”. 
Johnson assinou a FOIA sem entusiasmo, em 4 de julho de 1966 (exclui 
Judiciário e Legislativo). 
Por quase uma década a burocracia de Washington não deixou que a lei 
funcionasse. Os papéis do Pentágono e Watergate são decisivos para 
reverter a situação: emenda de 1974 amplia a FOIA, apesar do veto de 
Gerald Ford. 

FOIA 
Após a emenda de 1974, destaques da FOIA: 
Órgãos federais devem publicar o máximo possível de informações sobre 
suas atividades. E devem responder prontamente a quem pedir,com base na 
FOIA, informações não publicadas. 
O solicitante pode ser qualquer pessoa ou organização, até mesmo 
estrangeira. 
O solicitante não precisa saber o nome do documento que procura; basta 
descrição sumária. 

FOIA 
Custos da cópia e/ou busca são pagos pelos solicitantes, mas devem ser 
públicos e razoáveis. A resposta à solicitação tem que ser em dez dias no 
primeiro pedido e 20 na apelação. As repartições federais têm 30 dias para 
responder ao tribunal no caso de recurso. 
Na dúvida sobre isenção, o juiz federal deve ter acesso ao documento para 
decidir se o libera. 
Cada repartição tem de informar o congresso sobre todos os documentos 
que se negou a liberar no ano e explicar os motivos em cada caso. 
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FOIA 
Se o solicitante ganha um recurso, o governo paga o custo processual e de 
advogados. Os tribunais podem punir funcionários que maliciosamente 
ocultem informações solicitadas. 
Isenção por segurança nacional se refere apenas a documentos previamente 
classificados “secretos”. 
O gabinete do Attorney General apresenta todo ano relatório ao congresso 
sobre uso da FOIA. 
Ninguém precisa explicar o motivo do pedido. 

FOIA 
Em 1984, nova emenda amplia os direitos da CIA a negar acesso a certas 
informações. Em 1996, Clinton assina E-FOIA, adaptando a legislação à 
revolução tecnológica, principalmente as bases de dados eletrônicas. 
Quando Johnson assinou a FOIA em 1966, o governo americano tinha 45 
computadores... 
...quando Clinton a emendou com a E-FOIA, tinha 2 milhões de 
computadores e a revolução da Internet tinha começado. 

FOIA 
E-FOIA exige a entrega de documentos arquivados em qualquer forma 
Antes da E-FOIA, repartições se negavam a compartilhar informações 
eletronicamente ou a aceitar cruzamento de listas. 
A repartição tem de se antecipar aos pedidos, colocando na Internet o 
máximo possível de dados em “salas virtuais de leitura”. 
Ministérios e grandes agências têm seus departamentos de FOIA e web sites 
especiais 

FOIA 
Repartições já aceitam pedidos através de formulários eletrônicos na 
Internet, em lugar da tradicional carta em papel. 
As repartições passaram a ter que publicar (na Internet) informações 
liberadas através da FOIA 
E-FOIA cria prioridades nas respostas: 
Primeiro, casos de informações cujo atraso ameace vida de pessoas; 
Segundo, pedidos de jornalistas e de outros que divulguem informações 
para o público. 
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FOIA 
A Lei da Privacidade (1974) se sobrepõe a FOIA, ao proteger informações 
sobre pessoas específicas... 
E dá acesso aos cidadãos a informações que o governo tenha sobre elas, 
com direito a exigir que sejam corrigidas. 
Neste caso os estrangeiros não se beneficiam com este direito. Só cidadãos 
norte- americanos ou residentes permanentes. 

FOIA 
A FOIA é uma lei federal e só se refere a órgãos federais, mas foi seguida 
por milhares de leis específicas em Estados, condados e cidades. 
A FOIA se insere na tradição das “Sunshine Laws”, as leis que obrigaram a 
abrir reuniões de comissões e outros foros da administração pública que 
antes eram a portas fechadas (a Sunshine Law federal e de 1976). 
Constantes ameaças as leis de acesso à informação pública resultam em 
associações locais e estaduais para defendê-las. 
Sobre o Foia, esclarece Rosental: 
Muitas repartições ainda fazem de tudo para resistir, não respeitam prazos 
(a CIA às vezes leva anos ou meses para responder). 
Mas o uso e cada vez maior: estimavam-se os pedidos em 1991 em menos 
de 600.000... ...em 1999, foram 1.965.919... 
...e em 2000 foram 2.235.201. 

FOIA 
Os inimigos da FOIA reclamam dos custos para administrá-la, mas os 
defensores acham barato: “um dólar por cidadão”, diz o National Security 
Archive. Em 1999, custou 286.546.488 dólares e em 2000, 253.049.517 
dólares. 
“Mais baixo que o orçamento anual do Pentágono com a marchinha de 
bandas militares” 

FOIA 
Jornalistas estão entre as categorias que menos usam a FOIA. 
Heritage Foundation (dez. 2001) estudou os requerimentos de informações 
com base na 

FOIA: 
5% são jornalistas; 
40% empresas 
25% advogados 
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16% são indivíduos que não se identificaram 

FOIA 
Depois dos ataques de 11 de setembro, FOIA virou alvo do governo Bush. 
Memorando de Ashcroft enviado a todo o governo em outubro foi 
interpretado como uma advertência para mais rigor na aceitação de pedidos 
baseados na FOIA. 
Depois disso, jornalistas reclamam que piorou muito a atitude dos 
funcionários em relação a qualquer requerimento baseado na FOIA. 

Tendência mundial: 
No inicio da década de 80, apenas uma dúzia de países tinha alguma lei de 
acesso à informação pública. 
Hoje, segundo David Banisar (Harvard), mais de 40 países já adotaram este 
princípio legal e outros 30 têm projetos de lei pendentes. 
Os ventos democráticos das últimas duas décadas levaram o conceito do 
acesso a informações públicas a todo o mundo. 
Eis as tendências levantadas por Rosental Alves: 
Organizações como FMI e Banco Mundial e ONGs incentivam a adoção de 
leis de acesso Na www.article19.org, por exemplo, há até um modelo de 
projeto de lei para ajudar países que queiram seguir esse caminho. 
Esse direito já é visto em muitos países como indispensável para dar 
transparência a administração pública e aperfeiçoar a democracia. 
Na América Latina, uma dúzia de países discute atualmente a necessidade 
de leis de acesso. 

Tendência mundial 
A Colômbia foi o primeiro da região a adotar na Constituição garantias de 
acesso a informação pública. 
O conceito vem desde a Constituição de 1888. 
Lei específica e de 1985. 
Consta da Constituição de 1991. 
Na Argentina, a cidade de Buenos Aires adotou uma lei específica em 1998, 
mas o projeto de lei federal emperrou no Congresso. 
No México, o estado de Sonora aprovou este ano sua lei, pouco antes de a 
lei federal entrar em vigor, mês passado. 

Tendência mundial: 
O Conselho Europeu e a União Europeia adotaram os princípios de acesso à 
informação pública e passaram a pedir os países membros a fazer o mesmo. 
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Na França, a lei de acesso a documentos administrativos de 1979 foi revista 
em 2000. No Japão, lei de acesso vigora desde 2001. 
Na África do Sul, lei aprovada em 2000 serve de exemplo para vários 
países africanos. 

Exemplo Mexicano 
Democratização no México levou a liberdade de imprensa, mas governo 
continuou fechado. “Para que liberdade de imprensa se não temos acesso a 
informação pública?” Imprensa foi vanguarda de um movimento cívico por 
lei de acesso e os candidatos presidenciais em 2000 tiveram que adotar o 
tema. 
Depois de debates, seminários, artigos... Nasce o “Grupo Oaxaca”: 
mobilização cívica de jornalistas (77 jornais), advogados, acadêmicos. 

Exemplo Mexicano 
Do Grupo Oaxaca, saiu um comitê de 11 jornalistas, advogados e 
acadêmicos, encarregados de elaborar um projeto de lei. 
O governo Fox respondeu convocando foros populares em várias cidades e 
depois elaborando um projeto de lei. 
“Para que um foro popular se nem mesmo 98% dos professores de direito 
não sabem o que e o direito sabem o que e direito a informação?” Prof. 
Ernesto Villanueva (do Grupo Oaxaca). 

Exemplo Mexicano 
Fox fez os foros e mandou ao congresso seu projeto de lei, considerado 
mais restritivo que as condições existentes. 
O Grupo Oaxaca mandou seu projeto de lei que foi aprovado em tempo 
recorde e entrou em vigor no mês passado. 
Falta muito: regulamentação, divulgação, treinamento, novas leis, 
adaptação do Judiciário... 
Foi considerada a primeira grande vitória da sociedade civil organizada 
nesta etapa de democratização do México. 

Exemplo Mexicano 
A lei mexicana foi baseada no seguinte decálogo elaborado pelo Grupo 
Oaxaca:  
1. Uma lei de acesso protege um direito humano universal. 
2. A informação que o Estado possui pertence às pessoas. 
3. É indispensável garantir que os poderes do Estado (Executivo, 
Legislativo, Judiciário) respeitem uma lei de acesso. 
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4. É obrigação do Estado publicar e entregar as informações que possui. 

Exemplo Mexicano 
5. Esta obrigação deve estar submetida a procedimentos ágeis e simples, de 
custo mínimo. 
6. Pode haver exceções a esta norma, mas só em casos referentes à vida 
privada, segurança nacional, segurança pública, política externa, e segredos 
científicos, industriais ou bancários. 
7. É necessário que exista um organismo autônomo responsável por treinar, 
divulgar e oferecer assessoria sobre esta matéria, assim como resolver 
controvérsias e impor sanções administrativas eficazes a quem desrespeitar 
as normas. 

Exemplo Mexicano 
8. Todos os órgãos do Estado devem ser obrigados a informar sobre o 
exercício do gasto público, inclusive sobre aquele cujo gerenciamento tenha 
sido passado à instância privada. 
9. Devem ser corrigidas as leis que sejam necessárias, para permitir 
consistência jurídica com uma lei de acesso à informação pública. 
10. A proposta de lei prevê um alcance federal. Não obstante, se buscará 
que cada um dos estados debata e regulamente esta matéria no âmbito das 
unidades federativas e municípios. 

Conclusão 

Uma lei de acesso à informação pública tornou-se ferramenta 
indispensável para o exercício de uma democracia moderna e eficaz. 

Os jornais podem estar na vanguarda de um movimento pela lei de 
acesso, mas será necessário o apoio de partidos políticos, OAB e outros 
representantes da sociedade civil. 

Não basta a lei... depois de consegui-la, há muito trabalho para sua 
implementação. 

Estados e municípios podem estar na vanguarda e sair com suas leis 
de acesso antes da administração federal 

É possível conseguir ampla ajuda internacional, se necessária, para a 
elaboração de um projeto de lei. 
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A lei de acesso será um “seguro” contra a corrupção e o desperdício 
dos recursos públicos... 

...e o exercício de um direito humano fundamental, o direito à 
informação. 

É este o quadro que jornalistas e membros do Parquet devem 
conhecer: lutam pela mesma causa, mais luz para o cidadão. E, nesse 
sentido, o Brasil parece querer permanecer nas trevas. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO: ADVOGADO DO POVO 

Dalmo de Abreu Dallari 
Advogado e professor da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo – USP. 

A Constituição brasileira de 1988 é, sob vários aspectos 
fundamentais, a mais democrática de todas as que o Brasil já teve. Além de 
ter sido elaborada com intensa participação popular, a atual Constituição 
brasileira integra a nova corrente do pensamento constitucional que hoje é 
reconhecida como novo constitucionalismo. Entre as inovações de maior 
importância teórica e prática introduzidas por essa corrente inovadora estão 
a concepção da Constituição como norma jurídica fundamental, dotada de 
plena eficácia jurídica. Para aqueles que não se aprofundaram na história do 
constitucionalismo essa afirmação pode parecer estranha, mas o fato é que 
desde o aparecimento da Constituição escrita, a dos Estados Unidos da 
América, em 1787, e, sobretudo a partir do constitucionalismo francês, que 
nasceu com a Constituição de 1791 e exerceu enorme influência no mundo 
ocidental, a Constituição foi concebida e usada mais como verdadeiro 
manifesto político, expressão do pensamento liberal, que com mais 
propriedade deve ser identificado como liberal-burguês, dando-se também à 
Constituição, quando muito, o caráter de diretriz de natureza moral, cuja 
obediência era desejável, mas que não se impunha como lei. 

Segundo os parâmetros das revoluções burguesas, iniciadas no século 
XVII, a liberdade do indivíduo era a aspiração máxima e a lei deveria, tão 
só, garantir essa liberdade, vedando qualquer interferência do Estado ou de 
quem quer que fosse na esfera dos direitos individuais. Do ponto de vista 
formal, o governo era o governo da lei, que declarava formalmente os 
direitos, deixando cada indivíduo livre para gozar seus respectivos direitos, 
respeitando os de outros indivíduos. A par disso, deu-se extraordinária 
ênfase aos direitos patrimoniais, declarando-se como sagrado o direito de 
propriedade. Com o advento do Código Civil francês, em 1804, o famoso 
Código Napoleão, este passou a ser concebido e utilizado como a lei 
fundamental, cujos termos deveriam ser rigorosamente respeitados, porque 
isso representava o respeito ao direito. Mais do que isso, o Código Civil 
passou a ser a expressão do direito, de todo o direito. Foi assim, em linhas 




