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INTRODUÇÃO
Em 2013, quando a Lei de Acesso a Informações Públicas (Lei federal nº 12.527/2011)
completava seu primeiro ano em vigor, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo) apresentou um relatório inédito sobre o uso da regra por jornalistas para fazer
reportagens. A implementação da LAI no país ainda engatinhava, assim como o conhecimento
dos jornalistas sobre as potencialidades de utilizá-la para apurar e revelar fatos.
Dois anos depois, observam-se avanços em ambos os aspectos: a implementação da Lei de
Acesso se difundiu e sua utilidade para o trabalho da imprensa já é aproveitado nas redações
do país. De acordo com dados da Controladoria-Geral da União, 22 unidades da Federação e 20
capitais já haviam regulamentado a LAI até março de 2015, fortalecendo assim sua efetividade.
De maio de 2013 a abril de 2015, o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas – coalizão
de 25 entidades da sociedade civil coordenada pela Abraji – contabilizou 112 reportagens feitas a
partir de informações obtidas via pedidos de acesso com base na LAI.
Considerando esse contexto e o compromisso da Abraji com o tema do direito de acesso
a informações públicas expresso em seu estatuto desde 2002, foi realizado este novo
levantamento junto a jornalistas de todo o país. O objetivo foi medir se a combinação dos fatores
mencionados acima levaram a alterações no quadro observado há dois anos. Deste modo,
pretende-se estimar o ritmo do progresso rumo ao efetivo cumprimento da Lei de Acesso a
Informações e verificar os pontos sensíveis desse processo.
A experiência em outros países que adotaram leis de acesso a informações públicas mostra
que a participação da imprensa é fundamental no processo de ajuste e melhoria da regra.
Afinal, os profissionais da área são uma fonte de demanda importante e crítica. No Brasil,
não tem sido diferente, como mostram os números de reportagens recolhidas pelo Fórum
mencionados anteriormente.
Este relatório, além de apontar os problemas enfrentados por repórteres e editores na hora
de pedir acesso a informações em cada nível (federal, estadual e municipal) de cada poder
(Executivo, Legislativo e Judiciário), inclui o Ministério Público entre os órgãos auferidos.
Outra diferença em relação à edição de 2013 é a elaboração de um perfil dos jornalistas que
ainda não lançaram mão de solicitações de informação para embasar reportagens. Verificou-se
não só suas características gerais (veículos em que trabalham, cidades e estados de origem etc.),
mas também os motivos pelos quais usar a Lei de Acesso a Informações não tem sido parte de
seu repertório para apuração de pautas.
Os dados foram coletados entre 6 de março e 6 de maio de 2015 mediante a aplicação de um
questionário on-line voltado a jornalistas de todo o Brasil.
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UNIVERSO PESQUISADO
Responderam à pesquisa da Abraji 83 jornalistas brasileiros. Destes, a maioria (57%) afirmou já
ter feito pelo menos um pedido de acesso a informações com base na Lei de Acesso para uso
em reportagens.

JORNALISTAS QUE FIZERAM PEDIDOS COM BASE NA LAI PARA REPORTAGENS

43%

Não fez pedido(s)
de acesso
a informações

57%

Fez pedido(s)
de acesso
a informações

O levantamento de 2013 abrangeu apenas os profissionais que já haviam usado o mecanismo de
transparência passiva definido pela LAI e contou com 87 respondentes.

JORNALISTAS QUE USARAM A LAI
Já em seu primeiro ano em vigor, a Lei de Acesso a Informação (LAI) foi incorporada no rol de
ferramentas para a busca de informações de interesse público e produção de reportagens dos
principais veículos de comunicação do país. Neste terceiro ano, nota-se que foi adotada também
nos meios regionais, em veículos de médio porte.
Entre os citados aparecem A Cidade (Ribeirão Preto-SP), Correio Braziliense (DF), O Popular
(GO) e O Povo (CE). Os grandes jornais de circulação nacional continuam na lista, como O
Globo (RJ), Folha de S.Paulo (SP) e O Estado de S.Paulo (SP); assim como as emissoras de TV
Globo, Record e Brasil; e as revistas Época, IstoÉ e Veja. Há também jornalistas que atuam como
freelancers ou mantêm blogs.

3

DISTRIBUIÇÃO POR VEÍCULO
2% Freelancers

4% Sites

4%

O Popular

4%

Jornal A Cidade

6%

30%

TV Globo

Outros
jornais

6%

Outras Revistas

7%

Revistas Veja,
Época e Isto É

15%

11%

Não
informou

Outros
Meios

11%

Folha de S. Paulo,
O Estado de S.Paulo e O Globo

Enquanto em 2013 mais da metade (54%) dos respondentes trabalhavam em jornais, os dados
de 2015 refletem a transformação em curso no mercado jornalístico: 34% dos profissionais ainda
trabalha apenas em meios impressos (incluindo o jornal), mas 32% já trabalham em mais de uma
mídia e 17% disseram atuar apenas na internet.
Quanto à origem geográfica, o número de unidades da Federação representadas não sofreu
alteração: assim como em 2013, os jornalistas participantes da pesquisa são oriundos de 13
estados brasileiros e do Distrito Federal. O número de cidades, no entanto, diminuiu: em 2015,
são 21, frente a 27 em 2013.
Na divisão por estados, São Paulo lidera com 36% das respostas, seguido por Rio Grande do Sul
(15%) e Rio de Janeiro (9%).

DISTRIBUIÇÃO POR UF
4%
4%

MG
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Em 2013, São Paulo também era o Estado de origem da maioria dos jornalistas participantes,
mas em proporção menor (25%). O segundo lugar ficava com o DF (17%), seguido pelo Rio de
Janeiro (13%), desconsiderando os que não haviam informado seus estados de origem.
A maior parte dos jornalistas que usou a Lei de Acesso em reportagens trabalha na cidade de
São Paulo (30%). Profissionais das capitais do Centro-Oeste Goiânia, Brasília, Campo Grande
e Cuiabá somam 13%; as capitais do Nordeste Fortaleza, Natal e Salvador chegam a 11%; no
Sudeste, Rio de Janeiro e Vitória somam 6%.

DISTRIBUIÇÃO POR CIDADE

25%

Outras

30%

São Paulo

11%
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6%

4%
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Majoritariamente, os jornalistas usuários da LAI trabalham em editorias variadas como justiça,
ciência e tecnologia, educação, agronegócios (30%). Em segundo lugar estão profissionais que
atuam em mais de uma editoria (26%). A seção de política abriga 17% dos respondentes – em
2013, era a editoria com a maior proporção de representantes (24%).

DISTRIBUIÇÃO POR EDITORIA
4%

Esporte

8%

2%

Cultura

Não Informou

30%

Outros
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Política

26%

Mais de uma
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Os repórteres são maioria esmagadora do total: 64%. Em segundo lugar, aparecem os jornalistas
que exercem mais de uma função (17%), outro reflexo da mudança que se observa nas
organizações jornalísticas no último ano. Em 2013, os repórteres também eram a maioria dos
respondentes (47%), seguidos dos editores (16%).

DISTRIBUIÇÃO POR CARGO

2% Redator

2% Produtor

6%

Editor

9%

Não
informou

17%

Mais de um

64%

Repórter

TRANSPARÊNCIA PASSIVA NOS TRÊS NÍVEIS E PODERES
O questionário da pesquisa de avaliação de três anos do uso da LAI foi dividido de forma
a abranger os âmbitos federal, estadual e municipal. Como já mencionado, o foco foi a
transparência passiva, ou seja, uma avaliação da forma como os órgãos responderam ao ser
provocados pelos jornalistas. A pesquisa não abrange a disponibilização de dados em sites e
veículos próprios dos órgãos, também previstas na lei na forma de transparência ativa.
Em relação aos poderes que foram provocados pelos jornalistas, observou-se a confirmação da
tendência presente no relatório de 2013: o Executivo é o mais acionado nos três níveis (federal,
estadual e municipal). À época, era o único poder ao qual mais da metade dos jornalistas havia
solicitado informações, nas três esferas. Em 2015, mais de 90% dos respondentes disse ter
pedido informações ao Executivo, nas três esferas.

: A QUEM OS JORNALISTAS PEDIRAM INFORMAÇÕES
NÍVEL FEDERAL
O Executivo foi o poder mais acionado pelos jornalistas participantes da pesquisa. Legislativo e
Judiciário foram demandados por mais da metade deles. O Ministério Público, por sua vez, foi
alvo de apenas 48% dos pedidos.
Ainda assim, o panorama é melhor do que em 2013, quando apenas 27% dos jornalistas haviam
pedido informações ao Legislativo federal e 28% ao Judiciário;
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NÍVEL ESTADUAL
No nível estadual, observa-se novamente grande concentração dos pedidos sobre o Executivo,
enquanto Legislativo, Judiciário e Ministério Público são demandados por cerca de um terço dos
jornalistas.
Nota-se um leve aumento em relação aos números de demandas ao Legislativo observados em
2013 (33%) e um incremento importante nas demandas ao Judiciário (que eram de 26%).
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NÍVEL MUNICIPAL
Em nível municipal, observa-se que a proporção de solicitações de jornalistas ao Legislativo
municipal mais que dobrou, passando de 31% em 2013 para 68% em 2015.
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DETALHAMENTO DOS PROBLEMAS
Assim como em 2013, o levantamento buscou compreender a natureza das reclamações dos
jornalistas. Para isso, dividiu o relato de problemas em três possíveis tópicos, que seriam
aplicados em cada um dos níveis de poder:
• Problemas na requisição de informações de natureza administrativa (referente a contratos,
pagamentos e repasses, salário e outros proventos de funcionários públicos)
• Problemas na requisição de informações de fiscalização (relatórios de auditoria, processos de
correição, procedimentos de controle interno da atividade do órgão)
• Problemas na requisição de informações que expressassem o posicionamento do governo ou
órgão (notas técnicas, ofícios, e-mails, memorandos e despachos)

NÍVEL FEDERAL
A proporção de jornalistas que relataram ter enfrentado problemas para solicitar ou receber
informações de interesse público na esfera federal caiu discretamente de 2013 para 2015. No
primeiro ano, foram 60% dos respondentes; em 2015, foram 57%.
O Executivo continua sendo o principal alvo de reclamações, o que se explica em parte pelo fato
de ele ser o mais acionado dentre os três poderes e o Ministério Público.

52%

Executivo

Legislativo

13%
Relatou

9%

Judiciário
Ministério
Público

Não Relatou

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

A maior parte dos pedidos em que os jornalistas enfrentaram problemas versava sobre questões
administrativas, ou seja, contratos, pagamentos e repasses, salário e outros proventos de
funcionários públicos. Justamente um dos temas cuja transparência ativa é mais exigida no texto
da Lei de Acesso: quatro dos seis itens listados no §1º do art. 8º, que estabelece o mínimo de
informações que deve ser divulgada independentemente de solicitação, estão nesse escopo.
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NATUREZA DOS PROBLEMAS - NÍVEL FEDERAL

Executivo
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Judiciário
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Público
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11 de 12

Fiscalização
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5 de 12
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1 de 1

* As naturezas não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.

NÍVEL ESTADUAL
A grande maioria (88%) dos jornalistas que fez pedidos a poderes e órgãos estaduais esbarrou
em algum problema para pedir ou receber informações.
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No nível estadual destacam-se os relatos de problemas ao obter informações sobre fiscalização
(relatórios de auditoria, processos de correição, procedimentos de controle interno da atividade
do órgão) junto ao Judiciário e ao Ministério Público – órgãos que são associados justamente a
esse tipo de atividade.
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NATUREZA DOS PROBLEMAS - NÍVEL ESTADUAL
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* As naturezas não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.

NÍVEL MUNICIPAL
Em nível municipal, pelo menos 5 de cada 10 jornalistas que tentaram obter informações públicas
por meio de pedido de acesso relataram problemas no processo. A maioria, no Executivo.
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No nível municipal, repete-se o observado no nível federal: as dificuldades envolveram informações
cujos temas são amplamente abarcados pela transparência ativa determinada pela Lei de Acesso.
NATUREZA DOS PROBLEMAS - NÍVEL MUNICIPAL

Executivo

Legislativo

Administrativa

94%

15 de 16

Fiscalização

31%

5 de 16
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12,5%

2 de 16

Administrativa

100%

8 de 8

Fiscalização

25%

2 de 8

Posicionamento
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1 de 8

* As naturezas não somam 100%, porque em alguns casos mais de uma foi citada pelos jornalistas.
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MENÇÕES ESPONTÂNEAS
Ao fim do questionário, jornalistas foram convidados a especificar, de forma espontânea, quais
foram os órgãos onde encontraram mais problemas para obter informações de interesse público,
independentemente do poder a que pertence ou nível de atuação no território brasileiro. No
total, 54 órgãos foram citados pelos profissionais, 6 deles mais de uma vez.
Prefeituras municipais foram citadas 7 vezes, seguidas por Câmaras municipais (5 vezes) e a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP (3).

: ÓRGÃOS CITADOS MAIS DE UMA VEZ
Prefeituras Municipais

7

Câmaras Municipais

5

Secretaria de Segurança Pública - SP

3

Assembléias Legislativas

3

Exército

2

AGEL (Agência Goiana de Esporte e Lazer)

2

Em relação a 2013, apenas o Exército permanece como um dos órgãos citados mais de uma vez
no levantamento espontâneo.

SUGESTÕES
Os respondentes também foram convidados a dar sugestões para melhorar o atendimento a
pedidos de informações com base na Lei de Acesso.

1. Celeridade na resposta
Apesar da existência de prazos para resposta na Lei de Acesso, mais de cinco jornalistas
expressaram descontentamento com seu cumprimento. Um deles aponta que eles são
“constantemente desrespeitados”, enquanto outro destaca que “os pedidos sempre são
respondidos na data limite”. Um deles sugeriu que o prazo máximo para resposta seja de 15 dias.

2. Sanções em casos de descumprimento da Lei
Mais de três jornalistas sugerem que haja maior rigor na fiscalização e punição de servidores e
órgãos que descumprem itens dispostos na Lei de Acesso, em especial o prazo de resposta e a
obrigatoriedade da resposta. Dois sugerem a criação de órgãos específicos:
“Obrigatoriedade dos municípios com mais de 50 mil habitantes criarem um Conselho Municipal
de Transparência, com membros da sociedade civil e do poder público, visando a difusão da
LAI e o zelo no seu cumprimento. O Conselho deve ser criado em um prazo de dois anos, com
audiências públicas trimestrais sobre o andamento da LAI no Executivo e Legislativo local.
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Para incentivar a criação, o Executivo Federal poderia bloquear o repasse voluntário de verbas
para os entes que não se adequarem.”
“Um departamento no Ministério Público (Estadual, Federal) que tratasse estritamente da lei de
acesso à informação.”

3. Fim de tratamento diferenciado a jornalistas
Segundo um dos respondentes, existe “tratamento diferenciado” a jornalistas, “como se a lei não
valesse para a imprensa”. O profissional acaba direcionado às assessorias de imprensa, que nem
sempre respondem às demandas.

4. Qualificação de servidores
Pelo menos dois respondentes relataram terem sido atendidos por servidores que ou
desconheciam a Lei de Acesso ou não sabiam dar orientações sobre os detentores da
informação solicitada.

JORNALISTAS QUE NÃO USARAM A LAI
Entre os respondentes que disseram ainda não ter feito pedidos de informação com base na
Lei de Acesso para usar em reportagens, a maioria (45%) julgou que a prática não se mostrara
necessária até o momento. Outros 14% disseram que preferem pedir informações às assessorias
de imprensa dos órgãos públicos – o que é interessante tendo em vista o comentário de um
dos jornalistas que já usaram a Lei de Acesso, quando perguntado sobre um mau exemplo de
atendimento: “Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Assembleia Legislativa se recusam
a dar informações quando anunciamos que somos jornalistas. Passam diretamente para a
assessoria de comunicação, que muitas vezes não repassa os dados”.
MOTIVOS PELOS QUAIS JORNALISTAS NÃO USARAM A LAI
8%

Mais de um

8%

Outros

11%

45%

Teve dificuldades em fazer
pedidos com base na LAI

Não foi necessário
em meu trabalho
até o momento

14%

Não
informou

14%

Prefiro pedir informações
a assessorias de imprensa

A maioria desses profissionais são do Estado de São Paulo (25%). Quanto às cidades, a maioria é
carioca (dentre os que informaram o local).
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DISTRIBUIÇÃO POR UF
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DISTRIBUIÇÃO POR CIDADE

6%

Fortaleza

8%

São Paulo

11%
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Rio de Janeiro

Outras
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Os repórteres também são maioria entre os jornalistas que não pediram informações por meio
da Lei de Acesso para fazer.
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DISTRIBUIÇÃO POR CARGO
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8%
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25%
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Entre os que informaram a editoria em que atuam, a maioria (22%) declarou trabalhar em mais
de uma. Em segundo lugar, os jornalistas que atuam em Cidade (17%). Política, que entre os
usuários da Lei de Acesso representava 17%, é a editoria de apenas 3% dos jornalistas que não
fizeram pedido de informações.

DISTRIBUIÇÃO POR EDITORIA
3%

3%

3% Cultura
Política

3%

Esporte

Opinião

5%

Economia

25%
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17%

Outras

22%

19%

Mais de uma
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JORNALISTAS E CONHECIMENTO SOBRE A LEI
O questionário incluiu a pergunta “Você acha que os jornalistas precisam de mais formação (ou
informação) sobre a Lei de Acesso?”. Dos 47 jornalistas que já usaram a Lei de Acesso para fazer
reportagens, 41 (87%) consideram que sim. Dentre os 36 que não usaram, 29 (80%) responderam
afirmativamente.

14

www.abraji.org.br
abraji@abraji.org.br : (11) 3159-0344 : São Paulo SP
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