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RESUMO 
 
Este paper propõe apresentar uma discussão acerca das regulamentações mais recentes na área 
da informação e da comunicação em nosso país: a Lei de Acesso à Informação e o Marco 
Civil da Internet. Defende-se aqui que as duas leis são parte indissociável da cultura digital e 
do mundo pós-moderno, uma vez que se colocam defronte com a transparência e a liberdade 
de expressão, fundamentais à democracia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cultura digital; Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Seja no semáforo ou na sala de espera do dentista, a todo momento, percebemos 

indivíduos conectados. Vidrados na tela do smartphone comunicando-se com o mundo através 

dos mais diversos aplicativos. O menor ócio parece ter sido substituído por uma vontade 

avassaladora de atualizar-se, ver-se e ver, gritar e, quem sabe, ouvir, também. Os micro-

computadores e micro-sistemas programáveis mostram-se no fogão, que desliga-se 

automaticamente, no relógio, com visor para gravarmos compromissos diários, na cama, que 

desdobra-se de dentro da parede como um transformer e dispõe-se, cuidadosamente, para o 

uso.  As tecnologias estão bastante introjetadas em nosso cotidiano, em afazeres diários, 

facilitando a comunicação, a forma como trabalhamos ou estudamos, enfim, já faz parte de 

nossa cultura, que já é digital. 

 Os meios de comunicação – quase sempre verdadeiros conglomerados midiáticos, 

sobretudo, na América Latina – por não localizarem-se numa bolha, por não estarem 

desconectados deste mundo e das coisas que nele acontecem, têm a sua sistemática de 
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funcionamento modificada. O tempo já não se reparte em horas, mas segundos. O jornalista 

não é mais o detentor da informação, antes alguém com um celular já tudo registrara e acabara 

de publicar no seu perfil do facebook. A informação é fluida como os laços humanos na pós-

modernidade, escorrendo por entre os nossos dedos e nos acenando para o potencial 

revolucionário das tecnologias. 

 Frutos de um novo tempo, carecemos de novas legislações que dêem conta da 

virtualidade do mundo e da transparência em um universo de cidadãos cada vez mais 

descrentes com a organização política clássica, mediada pelas institucionalidades e 

burocratismos. Nesse cenário, emergem a Lei de Acesso à Informação (LAI), relacionada, 

grosso modo, a transparência em se tratando de documentos públicos e o Marco Civil da 

Internet (MC), que intenta botar ordem numa casa de ninguém.  

 Busca-se, portanto, neste artigo discutir questões que estão na órbita das polêmicas e 

discussões da LAI e do MC, entendendo-as como regulamentações que brotaram em novos 

tempos: de cultura digital, de jornalismo século XXI, de pós-modernidade.  Regulamentações 

datadas. Até que ponto essas regulamentações tiveram a intenção de alargar a esfera pública, 

o debate político e a democracia e, em que medida, podem violar a liberdade de expressão?  

 Primeiro, faremos a discussão conjuntural do momento em que vivemos – a pós-

modernidade – e os rumos da profissão jornalista. Depois, teceremos considerações acerca da 

Lei de Acesso à Informação e do Marco Civil da Internet. Por último, empreenderemos uma 

reflexão sobre a emergência de tais regulamentações em nosso país. 

 
2. TUDO DIGITAL, PÓS-MODERNO E ESPETACULAR 
 
  
 De acordo com Vilches (2003, p. 37) “o controle social e a identidade são 

precisamente a pedra de toque da era digital”. A afirmativa do autor repousa no berço 

daqueles que acreditam que na atualidade os rastros comunicacionais – como o nosso 

histórico de navegação ou os cookies da internet – são facilitadores do trabalho do poder 

administrativo e policial para vigiar cidadãos. Concomitantemente, tais signos poderiam ser 

entendidos como senhas identitárias dos usuários, que buscam afirmar-se e fazer-se conhecer 

na virtualidade. 

 Marcas da modernidade, controle social e identidade convivem lado a lado: seja 

quando alguma rede social parece ter adivinhado potenciais produtos vendáveis a você, 
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mostrando-os em algum canto da tela durante sua navegação, seja quando a foto do prato 

principal do almoço de seu amigo é estampada com gosto e muito filtro fotográfico ao meio 

dia de um terça-feira qualquer. Todavia, cabe dizer que isso é coisa muito recente. Em tempos 

passados a fase pela qual passa o mundo hoje poderia ser impensável.  

 Pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, pós-modernismo, 

sociedade pós-industrial, são algumas expressões utilizadas para dar conta do período de 

revolução tecnológica, globalização, capitalismo financeiro e neoliberalismo, datado a partir 

da década de setenta do século passado. O debate contemporâneo sobre a pós-modernidade 

foi parido da percepção de que por grandes mudanças estamos passando, mudanças que nos 

afetam direta e indiretamente, estejam elas no campo da economia, das artes, da política, da 

comunicação, enfim. Essa reviravolta sistemática e global tem como referência a 

modernidade. É como se uma nova era, um novo período histórico, tivéssemos inaugurado 

(TASHNER, 1999). 

 O relógio é marco de transição da sociedade tradicional para a moderna, uma vez que 

marcava o tempo social e artificial, de forma linear e não cíclica. Tal noção moderna de 

tempo trouxe consigo o sentimento de encolhimento do mundo. O vivencial fora substituído 

pela aparência, o fato pelo simulacro, o real pelo virtual, as palavras pelas imagens. O 

figurativo é colocado no trono das experiências (LIPOVETSKY, 2004).  No comando, o 

tempo eletrônico, que modifica os comércios, os negócios, as trocas, as relações entre povos 

de distintas culturas. 

 Uma efervescente revolução tecnológica rege a orquestra da virada do milênio. Os 

aparelhos digitais mudam a maneira como vivemos, pensamos, agimos, produzimos e nos 

comunicamos. A comunicação, agora, atinge diferentes pessoas, nos mais variados pontos do 

mundo, nos grandes centros ou nos rincões. A economia é global, planetária e integra 

indivíduos e culturais em um único espaço, o ciberespaço. Tudo parece estar sob a lógica da 

produtividade, da eficácia e do lucro (CASTELLS, 2001). A práxis jornalística, como muitas 

outras, teve seus valores míticos colocados em xeque nesse período. Como poderia o sujeito 

jornalista ser objetivo, neutro, imparcial, mediador e defensor dos interesses públicos nessa 

sociedade reconfigurada, em que reinam o individualismo, o hedonismo, o narcisismo e a 

fragilidade dos laços humanos? (RUBLESCKI, 2009). 

 A profissão, então, torna-se um desafio cotidiano para o atual jornalista, uma vez que 

seus pilares, seus valores-sustentáculo, estão em constante questionamento. Vê-se um 
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contínuo alargamento da esfera privada e um triste encurtamento da esfera pública nesse 

contexto. Emergem os programas de entretenimento, a exposição do gosto e das preferências 

e a opinião das celebridades passa a ser o elemento credível para os espectadores e leitores. 

 O texto “Visibilidade e Espetáculo” de Maria Rita Kehl é um presente para os que 

desejam investigar a conjuntura social no que se refere ao consumo, à fluidez, ao hedonismo, 

à instantaneidade, ao individualismo e à desmistificação de alguns valores agregados ao 

jornalismo de outrora. Sua discussão parte de uma análise pós-moderna da sociedade e, 

consequentemente, da política empreendida nesta. A autora traz vozes de autoridade e 

magnitude para corroborar suas ideias, a saber: Arendt, Lacan, Freud e Foucault. 

 Kehl (2004) traça um percurso interessante para a classificação da atual sociedade. Ela 

seria uma sociedade proletária, como sugeriu Marx? Seria uma sociedade de massas, como 

sugeriu Adorno e Hokheimer? Como classificar uma sociedade que assujeita os seus 

indivíduos à lógica do capital e que tem como valor sumo a visibilidade? Para ela, é possível 

que a classifiquemos como a Sociedade do Espetáculo (Ver: BAUDRILLARD, 1981; 

BOURDIEU, 1997; DEBORD, 1961).  

 Segundo a autora, “a dimensão das estratégias de poder e dominação, presentes em 

qualquer sociedade, ao mesmo tempo se desloca e se apaga na sociedade do espetáculo” 

(2004, p. 142). Haveria, portanto, na Sociedade do Espetáculo, um deslocamento da esfera 

pública – o espaço de debate político onde os homens negociam decisões de interesse público 

– para o mundo das imagens que parece ser mais apropriada ao espetáculo dos jornais. A 

esfera pública, onde prevemos haver disputa política constantemente, é “silenciada” para a 

manutenção da hegemonia através de uma ideologia extremamente mercadológica: tudo é 

mercadoria, desde as notícias do telejornal até a demonstração de imagens captadas por 

câmeras indiscretas nos reality shows. 

 As pessoas, de acordo com Kehl (2004), se submetem às mais degradantes situações 

de exibicionismo porque a sociedade do consumo e do espetáculo quer que elas sonhem em 

aparecerem nas capas de revista, em serem famosas, em se tornarem ícones e terem condições 

de se definirem, de se encontrarem. A autora ainda observa que a “amostragem” do Brasil que 

candidata-se às pouquíssimas vagas dos reality shows são pessoas, predominantemente, da 

classe C. É taxativa: 

Não era o Brasil das favelas, dos meninos pardos vestidos de calção e havaianas, 
empinando pipas e levando papelotes de cocaína em vez de ir à escola. Era o Brasil 
das prestações da casa própria, das salas exíguas mobiliadas com crediário das Casas 
Bahia, das colchas de chenile e almofadas de cetim cobrindo estreitas camas de 
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casal. O Brasil da “classe C” – esta a classificação das pesquisas de mercado para a 
classe média baixa. (...) A “classe C” é o grande sucesso da empreitada colonizadora 
da televisão (KEHL, 2004, p. 145). 

 E da mesma forma que os candidatos da “classe C” sonham com a prisão de luxo, com 

as capas de revista, com as possibilidades de se adentrar em festas, entre outras banalidades, o 

expectador, também vivente nesta Sociedade do Espetáculo, espera, ansiosamente, o 

espetáculo – quase sempre ridículo – começar. Após análise conjuntural minuciosa, Kehl 

divide seu ensaio em duas partes, a saber: “Visibilidade política e visibilidade espetacular” e 

“Da identificação à identidade: o avesso dos ideais”. 

 A autora tece uma narrativa perfeita ao tratar de visibilidade política e visibilidade 

espetacular. Traz Freud e Lacan para explicar como se dá o sentimento de querer estar em 

evidência: o Outro – termo utilizado por Lacan – é uma instância pública que atesta a nossa 

visibilidade: “o que garante o ser, para um sujeito, é sua visibilidade – para outro sujeito” 

(KEHL, 2004, p. 148). O Outro se situa entre a insignificância do sujeito e a imensidão do 

espaço público. Indivíduos que inspiram autoridade encarnam o Outro para o sujeito, por 

exemplo, professores, médicos e pessoas que ocupam altos cargos no governo. Segundo a 

autora, 

 

o Outro é sempre, do ponto de vista do sujeito, uma instância do poder, se 
entendermos por poder aquilo que costura o espalho público, determina lugares, 
ordena as relações entre os homens. O Outro é, para o sujeito, uma instância que 
antecede, determina e ultrapassa sai insignificância individual. (...) Existir é, antes 
de mais nada, apresentar a própria imagem para o Outro. O que equivale dizer (...) 
que existir é apresentar a própria imagem no espaço público (KEHL, 2004, p. 150). 

  

 Esta exibição do homem no espaço público, discutindo o que é de interesse público, 

sendo visto e ouvido, segundo Arendt, trata-se da experiência política, que só é possível 

através da ação, elemento constitutivo da vida activa dos homens na pólis. A autora entende o 

conceito de vita activa como alcunha para três atividades humanas fundamentais: labor 

(biológico, unido às necessidades vitais, sua condição humana é a própria vida), trabalho 

(artifício, ligado à produção do mundo "artificial" de coisas, sua condição humana é a 

mundanidade) e ação (única atividade que se exerce diretamente entre os homens  sem  a  

mediação  das  coisas  ou  da  matéria,  sua  condição  humana  é  a pluralidade). Se existe um 

espaço público, onde os homens jogam luz à seus embates, existe, antagonicamente, um 

espaço privado. A esfera privada é o cotidiano banal, é onde vivemos com menos pudor, uma 
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vez que estamos resguardados em nossa propriedade. Contudo, a sociedade de massas 

contaria esta naturalidade e não só priva o homem do seu lugar no mundo, mas também do 

seu lar privado, de seu resguardo do mundo (ARENDT, 2004). Para ela, a sociedade de 

massas sobrepôs as esferas pública e privada: os homens utilizam a esfera pública para a 

defesa de seus interesses privados, travando uma luta individual, despreocupada com o bem-

comum. Kehl, analisando esta sobreposição de esferas, diz: 

 

A insignificância pública dos homens na sociedade de massa é compensada pelo 
mecanismo de identificação com a imagem de um líder, uma figura de projeção que 
represente ao mesmo tempo encarnação dos ideais e ideal de visibilidade. O sujeito 
não se torna mais visível ao participar da massa – pelo contrário -, mas recompensa 
sua invisibilidade identificando-se com a imagem do líder ou do ídolo (KEHL, 2004, 
p. 153). 

 

 Mas o sujeito da Sociedade Espetacular é diferente do explicitado por Arendt e 

definido acima por ela. Ele age em nome de sua singularidade, não age com a maioria e não 

busca nada referente à representatividade. É justamente o abandono e a desistência da esfera 

pública, como ocorre na Sociedade das Massas e na Sociedade do Espetáculo, que abre 

brechas para que regimes autoritários e totalitários se instalem, “a sociedade do espetáculo é 

ainda a sociedade de massas em seu estágio mais avançado” (KEHL, 2004, p. 155). 

 Kehl (2004), assumindo estarmos inseridos na Sociedade do Espetáculo, diz, também, 

que as características desta sociedade, calcadas na rapidez, na fluidez e na novidade, está 

“apagando a história e reduzindo o tempo a um perpétuo presente de onde são banidos todos 

os sinais do passado capazes de nos fazer lembrar a ação e o trabalho dos homens ocultos pela 

imagem espetacular” (p. 156).  

 Tendo como pano de fundo este contexto conturbado e, sobretudo, recente, resta saber 

se regulamentações como a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet podem 

ser instrumentos de um jornalismo voltado ao interesse público e guardião dos interesses da 

população e da liberdade de expressão, oposto ao que está em voga na sociedade pós-moderna 

e espetacular. 

 

3. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) 
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 A Lei de Incentivo à Informação está inserida nas diretrizes do chamado “Governo 

Aberto”. De acordo com Josgrilberg et AL (2012) esta expressão foi destacada no governo 

americano Barack Obama, mais precisamente em dezembro de 2009. O presidente Obama 

publicou o memorando sobre transparência e governo aberto (“Transparency and Open 

Government | The White House”, 2009) seguido de outro documento intitulado Open 

Government Directive (“Open Government Directive”, [s.d.]), este último referendo-se aos 

prazos para as tomadas de providência sobre o tema. 

 O cerne dessas publicações já tinham sido ventilados na campanha presidencial de 

Barack Obama, recebendo uma maior visibilidade após o pleito pelo blog de apoio à transição 

Change.gov. A plataforma digital experimentou outras formas de aplicação do conceito de 

governo aberto como o Citizen’s Briefing Book (canal para sugestão ao governo), Join the 

Discussion (interação com a equipe responsável pelas novas políticas do governo), Your Seat 

at the Table (agenda de reuniões com espaço específico para o envio de sugestões) e Open for 

Questions (espaço para perguntas feitas pelos cidadãos). 

 Obama destacou três princípios fundamentais no governo aberto: transparência, 

participação e colaboração.  

 
A proposta é publicar a informação o quanto antes, de maneira fácil e acessível ao 
público. A participação, no mesmo documento, aparece muito mais como a 
possibilidade de contar como o conhecimento disperso dos cidadãos e cidadãs para a 
tomada de decisão, desenvolvimento de políticas públicas e melhorias dos processos 
administrativos. Já a colaboração, seria uma maneira de envolver os cidadãos e 
cidadãs na gestão executiva do governo em si por meio de ferramentas, métodos e 
sistemas inovadores. Colaboração, aqui, aparece com um sentido muito próximo de 
cooperação (“Transparency and Open Government | The White House”, 2009) 
(JOSGRILBERG et al, 2012, p. 127). 

 
O Brasil é um dos países que aderiram à iniciativa de governo aberto do presidente 

Barack Obama, figurando como co-dirigente do projeto. Apesar de que as iniciativas de 

abertura de governo já eram sinalizadas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 

2009, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). No caráter de garantir maior acessibilidade e direito a essas 

informações públicas foi estabelecida a Lei de Acesso à Informação pública, de 18 de 

novembro de 2011, que passou a vigorar em 16 de maio de 2012. Segundo a CGU, o objetivo 

é tornar números e políticas públicas acessíveis aos cidadãos por meio de transparência e 

novas tecnologias. Assim a informação é vista como um bem público (STIGLITZ. 2002), 
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nesse sentido incrementa a cidadania, participação popular e melhor prestação de serviços 

públicos. 

O Brasil é o 90º país a aprovar uma Lei específica de acesso à informação pública. Na 

América Latina, apenas a Costa Rica e Cuba não têm este diploma.  

 

 
Fonte: http//www.acess-info.org/en/rti-trating - 

International Right to Know Day, Acess Info Europe and the Centre for Law and democracy 

 
Esta Lei é positiva para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, especialmente para a 

imprensa, que com essa nova ferramenta vislumbra novas perspectivas para a apuração 

jornalística. Em entrevista o professor da PUC-RS, Juremir Machado, disse que a lei vai 

ampliar o trabalho dos jornalistas, que terão mais facilidade para obter dados antes sigilosos 

sob o poder do governo.  

A Lei de Acesso à Informação por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão) vai possibilitar que o jornalista amplie sua fonte  Segundo o 

jornalista da Folha de São Paulo, Marcelo Soares vamos entrevistar números como se fosse 

gente. O jornalista conta que o seu modo de pensar e fazer jornalismo mudou depois que ele 

começou a fazer reportagens questionando as fontes com base nas informações que elas 

mesmas detêm. “É preciso fazer perguntas para os dados, apurar e editar assim como é feito 

em uma entrevista com um especialista”, conta. Soares afirma que isso deve ser feito de modo 

a apresentar a informação do melhor jeito ao leitor (PELUSO, 2012, p.2). 

Segundo a cartilha da Lei de Acesso à Informação disponibilizada on line pela CGU 

(http://www.acs.ufpr.br/cgu.pdf) a implementação de um sistema de acesso à informação tem 
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como um de seus principais desafios vencer a cultura de segredo que, muitas vezes, prevalece 

na gestão pública. A disponibilização de informações ao cidadão exige um exercício diário de 

cidadania e boa vontade para que o sistema seja utilizado de maneira correta permitindo a 

democracia em seu conceito pleno. 

 
4. MARCO CIVIL DA INTERNET (MC) 

 

 O Marco Civil da Internet é uma ação legislativa, criada no ano de 2009, que visa 

regular a utilização da internet no Brasil. A lei prevê princípios, garantias, direitos e deveres 

para os usuários da rede e, também, estabelece diretrizes para a atuação do Estado. Aprovado 

na Câmara dos Deputados no dia 25 de março deste ano, o MC agora será submetido à 

votação do senado federal3. In nuce, o texto do projeto versa sobre temas como a neutralidade 

da rede, retenção de dados, privacidade, liberdade de expressão e transmissão de 

conhecimento. 

 A regulamentação é composta de cinco capítulos, a saber: as disposições preliminares, 

dos direitos e garantias dos usuários, da provisão de conexão e de aplicações de internet, da 

atuação do poder público e as disposições finais. As disposições preliminares versam acerca 

da disciplina do uso da internet, dos objetivos dessa disciplina e as considerações para os 

efeitos de tal lei. No que diz respeito aos direitos e garantias dos usuários, o MC é taxativo em 

temas como inviolabilidade e sigilo das comunicações, a manutenção da qualidade do serviço 

de internet contratado e a garantia da privacidade e da liberdade de expressão. No que se 

refere às conexões e aplicações de internet, são seccionadas temáticas como a guarda de 

registros, de registros de conexões, de registros de acesso a aplicações de internet, da 

responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros e da requisição 

judicial de registros. Ademais, sobre a atuação do poder público, decide-se que este precisa 

empreender árdua batalha para que a internet chegue aos rincões e possa ser instrumento 

promotor da cidadania e da cultura. 

 A regulamentação toca em discussões primordiais para a rede mundial de 

computadores em nosso país, são elas: o princípio da neutralidade da rede, a reserva 

jurisdicional e a responsabilidade dos provedores. Logicamente, não daremos conta de toda a 

lei explicar aqui, e, por isso mesmo, decidimos escolher essas três temáticas para colocarmos 

                                                           
3 Confira reportagem sobre a aprovação do Marco Civil da Internet na Câmara dos Deputados: 
http://goo.gl/5T2rUS. 
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à baila. Temáticas, inclusive, muito exploradas pelos grandes meios de comunicação quando 

cumpria o seu dever de a população informar.  

 Levar em conta o princípio de neutralidade da rede significa tratar todas as 

informações que trafegam na rede da mesma forma. Caso esse princípio não tivesse sido 

respeitado, poderíamos ser barrados quando tentássemos acessar algum tipo de dado que o 

nosso contrato de serviço de conexão não “cobrisse”. É como se os provedores de acesso 

pudessem escolher a velocidade com que assistimos a vídeos, ouvimos músicas ou abaixamos 

algum artigo acadêmico para o nosso computador. No que diz respeito às reservas 

jurisdicionais, de acordo com o projeto já aprovado pela Câmara, a obtenção de dados 

referentes aos registros de conexões e de acesso a aplicações de internet será condicionada a 

prévia decisão judicial específica e fundamentada. Isso quer dizer que os seus dados de navegação 

e aplicações de internet só poderão ser visitados se colaborarem para alguma investigação do 

sistema judiciário. Já no que se refere à responsabilidade dos provedores, esses não serão 

responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, a não ser 

que, mesmo após ordem judicial específica, não tomar as devidas providências para tornar 

indisponível um conteúdo considerado infringente. 

 No cenário hodierno, onde ainda não vigora o MC, a navegação de qualquer usuário 

pode ser gravada, identificada e vendida, transgredindo a privacidade do usuário. Cabe dizer 

que isto é coisa grave, uma vez que as informações referentes à navegação do indivíduo são 

da esfera privada, não da esfera pública, portanto, não podendo ser manipulada por terceiros. 

A regulamentação, então, visa resolver as problemáticas que estão em órbita na sistemática 

funcional da rede mundial de comutadores. Importante avanço para a democracia tupiniquim. 

 
5. REGULAMENTAÇÕES PARA NOVOS TEMPOS 
 
 De acordo com dados da Controladoria Geral da União – CGU, a lei de Acesso à 

Informação – LAI, apresenta resultados positivos já nos seus primeiros meses de aplicação 

(período que vai de 16 de maio de 2012 a 7 de janeiro 2013), segundo o órgão, foram no 

período total de 56.164 pedidos de esclarecimentos de dúvidas ou informações feitos com 

base na Lei de Acesso à Informação, 53.217 (94,75%) foram respondidos, segundo a CGU. 

Os outros 2.947 ainda estão sendo analisados pelos órgãos, de acordo com a controladoria. 
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 Destes números apresentados foram respondidos, 85,08% sendo que o órgão 

respondeu positivamente ao questionamento dos cidadãos, segundo a CGU, e 4653 (8.74%) 

foram negados, porque se tratavam de pessoais, documentos sigilosos ou eram pedidos  

incompreensíveis. Os restantes, 3286 (6.17%), não puderam ser atendidos por não ser de 

competência do órgão. 

 Para a CGU os números do período são positivos, avaliando que realmente a lei foi 

compreendida e bem aceita pela população, tendo como base a quantidade de solicitação de 

informações dos cidadãos, comparando aos números de solicitações alcançadas em igual 

período em outros países em que a LAI foi implantada.  

 

"Nossa avaliação, em termos de implementação da lei no âmbito do governo Federal, 
é a melhor possível, porque conseguimos, em pouquíssimo tempo, que a lei de fato 
pegasse e os órgãos a cumprissem. O percentual de pedidos atendidos é altíssimo. 
Para a gente, é sinal de que a lei pegou entre os cidadãos", afirmou Vânia Vieira.Ela 
compara os números dos primeiros oito meses da lei no Brasil com os primeiros anos 
em países como o Chile e o México. "No México, no primeiro ano de uma lei parecida 
com a nossa, eles tiveram 24 mil pedidos. No Chile, foram 34 mil pedidos no primeiro 
ano. Então, nossos números são positivos", avaliou (MATOS, 2013, G1 on line).  

 

 Dados de Solicitações por Órgão Público: 

OS DEZ ÓRGÃOS MAIS REQUISITADOS (*) 

Órgão Pedidos % do total 

Susep 6.930 12,34% 

INSS 4.326 7,70% 

Banco Central 2.284 4,07% 

Caixa Econômica Federal 2.014 3,59% 

Ministério da Fazenda  1.520 2,71% 

Minist. do Planejamento 1.358 2,42% 

Ministério do Trabalho  1.352 2,41% 

Ministério da Educação  1.259 2,24% 

Ibama 1.217 2,17% 
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OS DEZ ÓRGÃOS MAIS REQUISITADOS (*) 

Correios 1.189 2,12% 

(*) Entre 16 de maio de 2012 e 7 de janeiro de 2013 

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU) 

 

 Após a implantação da LAI, outro empecilho ao acesso à informação é a falta de zelo 

dos órgãos públicos no armazenamento e conservação dos documentos para consulta. Isto já 

foi constatado em importantes cidades do Brasil, além destes órgãos públicos não contar com 

quadro de funcionários efetivos suficientes para atender a demanda das solicitações de 

informações.  

RIO, BELÉM, MANAUS, SALVADOR e TERESINA — Além de não estar 
regulamentada em 15 estados, a Lei de Acesso à Informação, sancionada em 
novembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, corre o risco de não ser totalmente 
implementada por causa do estado precário dos arquivos públicos estaduais no país. 
Muitos ficam em instalações castigadas por infiltrações e riscos de incêndio, e com 
sua capacidade de armazenagem saturada (BRUNO; etal, O Globo on line, 2013). 

  

 Neste sentido muito da história recente do Brasil vem se perdendo, fatos contundentes 

que ainda necessitam de maior clareza, e análise das documentações estão sendo mal 

armazenados. No Rio de Janeiro, há 72 km de documentos sem espaço para o armazenamento 

adequado no arquivo público municipal, em Belém, no Pará, desde 1980 não recebe mais 

documentos, pois não há espaço. Em Teresina (PI), por não ter funcionários suficientes, só 

funciona meio período, sendo que este guarda a maioria dos arquivos importantes do estado, 

como a Revolta da Balaiada, “empacotada em cima de estantes”. (BRUNO; etal, O Globo 

online, 2013). Veja a distribuição da LAI nos Estados brasileiros: 

 Apesar de o Governo Federal comemorar a aplicação da lei nos órgãos federais, nos estados e 

municípios a LAI ainda caminha a passos largos, pois segundo o CGU ainda após dois anos de 

implantação da LAI (outubro 2013), apenas 16 das 27 unidades da Federação possuíam decretos que 

regulamentavam a Lei nos estados, e 933 prefeituras aderiram ao programa da pela Controladoria-

Geral da União (CGU), o Brasil Transparente, criado para ajudar a colocar a lei em prática. 

Já na esfera federal, a legislação avança mais rápido: até 14 de outubro, havia atendido 
124.394 pedidos. Hage acredita que a norma será mais utilizada por todas as classes 
quando ela for regulamentada nos Estados e municípios. "Criamos o programa Brasil 
Transparente, que oferece (ajuda) a quem quiser. Claro, não podemos impor, porque 
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vivemos num sistema federativo. Os que quiserem aderir vão receber assessoria 
técnica. Com as boas práticas de uns, os outros podem conhecer e copiar"(TOSTA, 
2013, Estadão on line).   

 Mesmo com todos os programas criados pelo Governo Federal, a parcela mais carente 

da população, aquela que não tem acesso a internet não consegue ter suas solicitações básicas 

atendidas, muito ainda há de ser feito para garantir o acesso amplo a esta parcela de excluídos 

digitais. O ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, reconhece que a Lei de Acesso à Informação ainda 

está patinando nos governos estaduais e municipais. "Ainda falta muito para que a Lei de Acesso seja 

usada predominantemente pelas camadas populares com vistas a cobrar informação para acesso aos 

serviços públicos", disse Hage. "Como a moradora da periferia ou da cidade do interior querer saber 

por que não tinha médico no posto. Ela tem direito a usar a Lei de Acesso para pedir a relação dos 

médicos que deveriam estar ali e não estavam. A mesma coisa na agência do INSS, na escola pública, 

no posto policial" (TOSTA, 2013, Estadão on line). 

 No que se refere ao Marco Civil da Internet, nada ainda podemos dizer, uma vez que foi 

aprovado na Câmara dos Deputados, como já dito, no dia 25 de março de 2014. Agora, falta a 

apreciação do Senado Federal. Destacamos que há de nossa parte a impressão de que o MC cumprirá 

um importante papel para Estado, usuários e provedores. 

  

 

6. CONSIDERAÇÕES 
 
Lei de Acesso à Informação e Marco Civil da Internet são regulamentações de um 

tempo de cultura digital e pós-modernidade. Faz-se necessário, enfim, refletir a questão 

central aqui, que é a do acesso à internet. Apesar de muitos estarem conectados, outros nunca 

tiveram a experiência da navegação na rede, se quer conhecem um computador. E sem 

internet nenhuma dessas leis pode fazer sentido. 

Já para os que possuem o acesso à internet, tanto a LAI quanto o MC podem colaborar 

para um importante elemento da democracia, a transparência. Tais regulamentações são, 

portanto, instrumentos para o alargamento da esfera pública conectada ou não. Entendemos 

que muitas questões relacionadas ao MC ficaram em aberto, já que trata-se de uma 

regulamentação muito recente, todavia, acreditamos que a lei já deva ser colocada em debate, 

especialmente por aqueles que querem acompanhar os processos político-histórico-culturais 

pelos quais passa o mundo. 
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 Queremos ressaltar que não esgotamos tudo o que há para ser dito sobre a temática de 

nosso artigo, muitas lacunas estão aí para serem preenchidas por estudos que possam ser 

desenvolvidos a partir deste. 
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