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LEGISLATIVO Aprovação da nova legislação influenciou o
Congresso. PT e PMDB lideram as proposições nas Casas

Lei de Acesso triplica
número de projetos
sobre transparência
LILIAN VENTURINI
Agência Estado, São Paulo

A passagem da Lei de Acesso
à Informação pelo Congresso
inspirou projetos recentemente apresentados por deputados e senadores. Em
2012, ano que a lei entrou em
vigor, triplicou o número de
proposições que abordam
mecanismos de transparência de órgãos públicos ou formas de acesso a dados do governo, assuntos raramente
lembrados até então.
No ano passado, 18 projetos
de lei ou Propostas de Emendas à Constituição (PECs) foram apresentados - cinco no
Senado e 13 na Câmara. O número é pequeno diante dos
cerca de 2,6 mil textos protocolados nas duas casas, mas
mostra que a temática da
transparência já não passa
despercebida, de acordo com
levantamento feito pela reportagem entre 2008 e
2012.
Em 2008, por exemplo, um
ano antes de o projeto da Lei
de Acesso entrar na pauta da
Câmara, apenas duas matérias relacionadas ao tema foram apresentadas. Nesse ano
e em 2009, as proposições catalogadas em critérios como
publicidade ou acesso de informações eram focadas na
área de direitos do consumidor.
Em 2012, das 18 proposições, 10 foram consideradas
relevantes para garantir o

acesso a informações ou incentivar a transparência de
órgãos públicos, na avaliação
de especialistas

Normas específicas

O deputado Jesus Rodrigues
(PT-PI) propôs normas específicas para a divulgação de
atos dos governos estaduais e
municipais, detalhamento
ainda não previsto na legislação atual.
Os partidos que mais apresentaram projetos foram o PT
(6), o PMDB (4) e o PSB (2).
DEM, PSDB, PP, PSOL, PDT e
PRB apresentaram uma matéria. Todos ainda estão em
tramitação, sem previsão de
serem votados.
Sete dos 18 projetos sugerem mais rigor na publicidade dos gastos dos governos, de
licitações e dos contratos com
ONGs.
Autor de um deles, o deputado
Mendes
Thame
(PSDB-SP) propõe alteração
na chamada Lei de Licitações
para incluir a obrigatorieda-

O deputado
Jesus Rodrigues
propôs normas
específicas para
divulgar atos
dos governos

de de publicação de contratos
firmados por órgãos públicos
também na internet e não somente no Diário Oficial.
O Poder Judiciário foi abordado em três projetos. Um deles trata da publicação de informações sobre processos
que envolverem agentes públicos.
Em 2009, dez projetos foram protocolados no Senado
e na Câmara e seis deles propuseram mecanismos de
controle de gastos do governo
e de recursos públicos do próprio Legislativo. O aumento
em relação a 2008 coincide
com a aprovação e sanção da
Lei Complementar 131, do senador
João
Capiberibe
(PSB-AP), que obrigou a publicação na internet dos dados da execução orçamentária dos governos municipais,
estaduais e da União.
Em 2010 e 2011, o número
de proposições voltou a cair,
foram cinco e seis, respectivamente - entre elas estava o
projeto que daria origem à Lei
de Acesso. Em 2011, no entanto, todas as matérias foram protocoladas quando o
projeto da futura legislação já
estava perto de ser votado no
Senado. "A discussão da Lei de
Acesso ajudou esse movimento, mas não é só isso. Vemos uma nova onda de democratização. A lei é consequência e causa disso", avalia
o pesquisador da FGV-SP Fabiano Angélico, especialista
em transparência pública.

Thame quer que contratos sejam publicados na web

“Vemos uma
nova onda de
democratização.
A lei é causa e
consequência”
FABIANO ANGÉLICO, especialista

18

é o número de projetos de
lei apresentados no ano
passado. Destes, 10 foram
considerados relevantes
para gerar acesso à
informação ou incentivar
a transparência

Dados das
estatais devem
ser divulgados,
diz especialista
Se o Congresso de fato está
mais atento ao tema da transparência, os futuros projetos
poderiam contemplar outras
questões ligadas ao Executivo. A divulgação de informações das empresas estatais,
privadas e bancos públicos
seriam um bom caminho, na
opinião do pesquisador do
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo
(CEAPG) da FGV-SP, Fabiano
Angélico.
Para ele, esse segmento ficou praticamente de fora da
Lei de Acesso à Informação e
deveria também prestar contas de compras, licitações e
justificativas de empréstimos
de dinheiro público, por
exemplo. "Empresas grandes
têm impacto social importante e atuação pública destacada e precisam prestar conta",
sugere Angélico.
O pesquisador alerta ainda
para a necessidade de regulamentação da lei nos Estados
e municípios. Apesar de estar
em vigor há oito meses, a Lei
de Acesso ainda não foi regulamentada em 15 Estados.
"A lei é muito boa, mas qualquer decreto pode enfraquecê-la", afirma. O governo do
Rio de Janeiro, por exemplo,
determinou que o cidadão assine um termo de responsabilidade ao fazer um pedido.
A exigência foi criticada por
entidades que lutam pela
transparência pública por
constranger o cidadão.
Contra esse tipo de situação
a coordenadora do Grupo de
Estudos sobre Corrupção da
Unesp de Franca, Rita de Cássia Biason, sugere uma avaliação mais cautelosa da própria Lei de Acesso por parte
dos deputados e senadores.
LÍLIAN VENTURINI, AGÊNCIA ESTADO
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ANÁLISE DE VETOS

AGU pede definição do Supremo
FOLHAPRESS
São Paulo

A decisão liminar concedida
pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
que impede o Congresso Nacional de analisar o veto sobre
os royalties do petróleo antes
da análise dos 3.210 vetos presidenciais que estão prontos
para votação, segue movimentando o Legislativo e o

Executivo. As informações
são da Agência Câmara.
A presidente Dilma Rousseff vetou o Artigo 3º da Lei
dos Royalties (Lei 12.734/12) e
manteve a atual distribuição
dos royalties para os contratos antigos de exploração de
petróleo, beneficiando principalmente o Rio de Janeiro e
o Espírito Santo.
O advogado-geral da União,
ministro Luiz Adams, observa

que o Artigo 66 da Constituição Federal estabelece que
os vetos sejam analisados no
prazo de 30 dias e, a partir daí,
a pauta de votações do Congresso ficará trancada. Segundo Adams, a decisão de
Fux gera insegurança jurídica, uma vez que milhares de
vetos sobre os mais diferentes temas ainda não foram
apreciados.
Luiz Adams quer que a aná-

lise do veto seja feita no mesmo período da aprovação da
lei a que se refere. Ele também
considera que o STF deve deliberar sobre o artigo que trata dos vetos. "Esse contexto de
insegurança impõe que o Supremo Tribunal Federal de fato delibere sobre isso também." O líder do Democratas,
deputado Ronaldo Caiado
(GO), já solicitou audiência
com os ministros do STF.

de a sociedade. Foi o caso recente de Renan Calheiros
(PMDB-AL), há pouco eleito
presidente do Senado. Abusou de ser cínico.
Um manifesto que pede o
impeachment de Renan é o
sucesso do momento nas redes sociais. Atraiu até agora
mais de um milhão e meio de
assinaturas. No dia em que for
encaminhado ao Senado, seu
destino será a lata do lixo. Milhares de assinaturas obrigam o Congresso a examinar
propostas de leis ordinárias,
mas o afastamento de um dos
seus dirigentes... Esqueça.

Não me pergunte por que é
assim. Simplesmente é.
O Congresso, que em 2007
absolveu Renan contra todas
as evidências de que prevaricara, jamais o condenará. A
cara do Congresso é igual ao
focinho de Renan. Expressiva
fatia dos votos que elegeu Renan presidente do Senado pela segunda vez tem a ver com
a tranquilidade que ele inspira aos seus pares. Quem esteve com a cabeça a prêmio
tudo fará para que seus camaradas sejam poupados de
experiência tão angustiante.
Renan governará o Senado

por dois anos. E talvez por
mais dois. Enquanto ali estiver, respirem em paz os senadores que temem ser alvo
de uma ação moralizadora de

Adams quer análise de veto juntamente à aprovação da lei

Cínico

Ricardo Noblat
Jornalista
noblat@oglobo.com.br

Há limite para tudo – até mesmo para os direitos fundamentais das pessoas. Por
exemplo: você é livre para dizer o que quiser. Mas você não
pode dizer tudo o que queira.
A lei considera crime determinadas coisas. Ela também
deveria punir quem abusa do
cinismo – e por abusar, ofen-

“Não seremos
nem oposição
nem situação
a Dilma”
MARINA SILVA, ex-ministra, sobre o
partido pelo qual será candidata a
presidente

origem interna ou externa. O
controle que Renan exerce sobre o Senado é acachapante. O
corregedor do Senado, encarregado de zelar pelo bom
comportamento dos senadores, será uma figura da inteira
confiança de Renan.
A presidência do Conselho
de Ética caberá a outro homem de confiança de Renan.
Ou do PT, o que não fará diferença. Só terá assento ali
quem representar a sólida garantia de que defenderá Renan acima de qualquer coisa,
bem como todos os que desfrutem da condição de aliados fiéis dele. No passado,
acusado de quebra de decoro,
Renan foi condenado pelo
Conselho de Ética e absolvido
pelo plenário. A história não
se repetirá.
Portanto, tudo bem até aqui
e a perder de vista - para Renan, os seus e aqueles que não
se importam com essa coisa
comezinha chamada ética.
Tudo bem, nada! Mas o que
fazer se o Congresso (Câmara
dos Deputados e Senado) está
todo dominado? Nem mesmo
isso, contudo, assegura a Renan o direito de ser cínico.
Excessivamente cínico. Abusivamente cínico. Descaradamente cínico. Insolentemen-

te cínico.
Prefiro “insolentemente”
cínico. Lembra-me um professor do curso ginasial que
bradava com os alunos: “Não
sejam insolentes”. Pois Renan
foi ao comentar o pedido de
impeachment dele. Primeiro
chamou de “lícita e saudável”
a mobilização na internet para recolher mais assinaturas
contra ele. Depois subverteu
seu significado. Disse que a
mobilização tem por objetivo
tornar o Congresso mais ágil
e preocupado com os cidadãos.
Por fim, desdenhou do movimento. “O número de assinaturas não é tão importante quanto a mensagem”. E
lembrou que fora líder estudantil. E que também se valera de todos os meios para
obter o que desejava. O número de assinaturas é tão ou
mais importante, sim, do que
a mensagem. Se não fosse
grande jamais Renan comentaria o assunto. Nada há de
estudantil na iniciativa.
O comentário atende à recomendação de assessores
para que Renan não pareça
presunçoso. Presunçoso? Taí
uma coisa que ele definitivamente não parece. Em compensação... Deixa pra lá.

