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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
A busca por informações sobre a administração pública tem crescido gradualmente, provavelmente 

impulsionada pelos inúmeros escândalos de corrupção, ampliando discussões sobre transparência 

governamental (Heald, 2003). Nesse contexto, a mídia, como um dos grupos de stakeholders da 

informação contábil, passa a ter o papel fundamental de traduzir os dados sobre como estão sendo 

aplicados os recursos públicos (Adut, 2005), instrumentalizando o controle social. Assim o objetivo 

dessa pesquisa foi analisar a utilização da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela mídia brasileira, a 

partir de uma análise de conteúdo das matérias jornalísticas publicadas pela mídia eletrônica dos 

jornais de maior circulação digital do país. Os resultados evidenciaram que a LAI é subutilizada 

enquanto fonte de informações, dos 12 jornais eletrônicos de maior circulação do país, apenas dois a 

utilizam com frequência (Folha de São Paulo e Estado de São Paulo). A análise evidenciou que casos 

de grande repercussão na mídia, como o relativo ao não cumprimento do teto constitucional por 

servidores do executivo federal, geram efetivo controle social e podem ter como resultado a economia 

de recursos públicos, justificando a importância da discussão do tema. Além disso, verificou-se 

também que a transparência ainda apresenta resistências em seu processo de implementação, tendo 

em vista a identificação de recusas na disponibilização de informações solicitadas as quais não 

estavam cobertas por algum tipo de sigilo. 
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RESUMO  

A busca por informações sobre a administração pública tem crescido gradualmente, 

provavelmente impulsionada pelos inúmeros escândalos de corrupção, ampliando discussões 

sobre transparência governamental (Heald, 2003). Nesse contexto, a mídia, como um dos 

grupos de stakeholders da informação contábil, passa a ter o papel fundamental de traduzir os 

dados sobre como estão sendo aplicados os recursos públicos (Adut, 2005), 

instrumentalizando o controle social. Assim o objetivo dessa pesquisa foi analisar a utilização 

da Lei de Acesso à Informação (LAI) pela mídia brasileira, a partir de uma análise de 

conteúdo das matérias jornalísticas publicadas pela mídia eletrônica dos jornais de maior 

circulação digital do país. Os resultados evidenciaram que a LAI é subutilizada enquanto 

fonte de informações, dos 12 jornais eletrônicos de maior circulação do país, apenas dois a 

utilizam com frequência (Folha de São Paulo e Estado de São Paulo). A análise evidenciou 

que casos de grande repercussão na mídia, como o relativo ao não cumprimento do teto 

constitucional por servidores do executivo federal, geram efetivo controle social e podem ter 

como resultado a economia de recursos públicos, justificando a importância da discussão do 

tema. Além disso, verificou-se também que a transparência ainda apresenta resistências em 

seu processo de implementação, tendo em vista a identificação de recusas na disponibilização 

de informações solicitadas as quais não estavam cobertas por algum tipo de sigilo. 

 

Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação; Transparência Pública; Controle Social; Mídia 

Eletrônica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por informações acerca da administração pública tem se expandido 

gradualmente ao longo dos anos, tendo como uma hipótese para esse crescimento os inúmeros 

escândalos de corrupção ao redor do mundo, dessa forma ampliando as discussões sobre a 

transparência governamental (Heald, 2003). 

No que tange a legislação brasileira, pode-se citar a previsão do tema transparência 

pública desde a Constituição Federal (CF), em 1988, passando pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), em 2000, a Lei da Transparência, em 2009, e pela Lei de Acesso à Informação 

(LAI), em 2011, quando o tema ganha força como instrumento para o controle social na 

administração pública, regulamentando o direito de solicitar e receber informações de 

entidades e órgãos públicos sem que o demandante incorra em custos e na necessidade de 

apresentação de justificativa para o pedido. 

Dessa forma, a LRF enfatizou a transparência ativa, ou seja, a divulgação de 

informações de interesse público pela administração pública de sem a necessidade de prévia 

solicitação pelos cidadãos, enquanto que a LAI, além da transparência ativa, trouxe a 

obrigatoriedade de implementação da transparência passiva, a qual assegura o direito de 

resposta à solicitação direta do interessado de informações relativas à gestão pública.  

O acesso à informação é um direito de todos cidadãos e possibilita a 

instrumentalização do controle social, que consiste na utilização das informações acerca da 

administração pública para o acompanhamento e fiscalização para garantir o bom 

funcionamento da gestão pública (Stiglitz, 1993). No entanto não se verifica por parte da 
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população em geral uma grande demanda pela mesma, exemplo disso, em 2017 o total de 

pedidos de acesso à informação recebidos pelo Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União (CGU, 2018), foi de 121.536, o que dividido pela população brasileira 

estimada do mesmo ano, de 207.660.929 habitantes (IBGE, 2017), fornece um percentual de, 

aproximadamente, 0,05% da população que realizou algum tipo de demanda referente à 

informações para a administração pública, respaldando a afirmação de que, a população, de 

modo geral, não utiliza a LAI. 

Essa baixa procura por informações pode ocorrer por vários fatores, um deles é a 

participação da mídia na administração pública que realiza o papel de buscar essa informação 

e disseminá-la enquanto a sociedade aguarda essa divulgação. Então, parte do controle social 

é fruto da participação da mídia na administração pública. 

Com isso verifica-se a importância de entidades organizadas (como os Observatórios 

Sociais) e da mídia na disseminação de informações solicitadas com base na LAI para a 

realização do controle social, de forma a estimular, utilizar e divulgar ferramentas como a 

LAI, assim, esses agentes passaram a dispor de mais um instrumento para corroborar com a 

sua atuação como agente ativo no processo de desenvolvimento da cultura da transparência no 

Brasil. 

Portanto, a utilização da LAI torna-se de suma importância para a democracia plena da 

sociedade, tendo em vista que algumas características das notícias divulgadas pela mídia 

podem impactar na perspectiva dos cidadãos em relação à administração pública vigente 

(Christofoletti, 2003). Com isso, destaca-se o papel da mídia no processo de acesso à 

informação, o que poderia ser considerada como uma pré-condição para o exercício do 

controle social e consequentemente da accountability como forma de responsabilização do 

gestor (Voltmer, 2010).  

A atuação da mídia no controle social pode ser encontrada de forma efetiva na geração 

de economia aos cofres públicos, por exemplo, que pode ser observada em reportagens como 

a de Dimmi Amora, em julho de 2012, publicada na Folha de São Paulo. A reportagem teve 

acesso, via LAI, a folha de pagamento de servidores públicos do executivo federal, e 

identificou que aproximadamente 500 deles recebiam, entre salários e outros benefícios, 

acima do teto constitucional. Após a reportagem, o governo federal informou que os 

servidores que recebiam acima do teto constitucional tiveram o teto aplicado, propiciando 

uma economia de R$1,9 milhões com o desconto aplicado, após a repercussão da matéria.  

O exemplo reforça a importância da mídia no controle da gestão pública tendo como 

ferramenta a LAI, justificando-se, a partir dessa constatação, a importância do estudo, o qual 

objetivou analisar a utilização da LAI como instrumento de controle social sob a ótica da 

mídia eletrônica brasileira. A partir da pesquisa, pode-se inferir se a LAI tem contribuído ou 

não para o controle social de forma efetiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2 Transparência Governamental 

 

Ao longo das últimas décadas observou-se um esforço do poder público, 

principalmente no âmbito federal, para a implementação da transparência na administração 

pública, contemplada desde a CF, tendo como marco nesse processo a criação do Portal da 

Transparência do Poder Executivo Federal, em 2004. 

Dessa forma, a sociedade passa a poder usufruir do direito básico de ser informada 

sobre a condução da gestão pública no que se refere ao planejamento e execução de seus 

programas e políticas de governo, podendo acompanhar a utilização dos recursos públicos a 

fim de garantir a sua boa utilização, tomando força, com isso, o processo de responsabilização 

dos gestores (Stiglitz, 1993). 
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No entanto, cabe ressaltar que a transparência governamental vai além da divulgação 

de informações sobre gastos públicos, contemplando também a disponibilização de 

informações sobre procedimentos administrativos, processos de decisões das questões 

políticas e orçamentárias (De Fine Licht, 2014; A. J. Meijer, Curtin, & Hillebrandt, 2012; 

Pina, Torres, & Royo, 2010). 

Desse modo, para o alcance da real transparência pública não basta a publicação de 

informações, faz-se necessário que o que for divulgado possua as seguintes características: 

objetividade, clareza, acessibilidade, compreensibilidade, deve ser completa e estar disponível 

em meios de comunicação adequados (Santiago, Duque, & Santos, 2017).  

Dessa forma, discute-se que a transparência melhora o governo já que existe uma 

percepção da sociedade de que ela coagia a corrupção e, consequentemente, melhora a 

qualidade da administração pública (Benito & Bastida, 2009; Bertot, Jaeger, & Grimes, 

2010), tendo passado a fazer parte do normativo legal de diversos países como, por exemplo, 

Estados Unidos da América, em 1966; Peru, em 2003; Chile e Uruguai, em 2008 (Lopes, 

2012). 

No caso brasileiro, está previsto na legislação o Princípio da Publicidade, presente no 

artigo 37º da Constituição Federal, destacado pelo inciso XXXIII do artigo 5º da CF, que já 

determinava que os órgãos públicos deveriam prover informações de interesse particular, ou 

de interesse coletivo em geral a todos cidadãos, no prazo estipulado pela lei, com exceção das 

informações de cunho sigiloso (Brasil, 1988), além de tratar o direito à informação como 

fundamental para a sociedade. 

A LAI insere mecanismos e regulamenta os dados que devem ser publicados em meios 

eletrônicos de acesso público, indo além da obrigatoriedade de divulgação sobre receitas e 

despesas contemplados anteriormente na LRF, buscando, com isso, ampliar a transparência do 

setor público. 

Por sua vez, a publicação da LAI, Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito do cidadão 

de solicitar e receber informações, exceto aquelas classificadas como sigilosas, de entidades e 

órgãos públicos, sem precisar justificar o pedido e sem custos, estabelecendo normas que 

devem ser seguidas por todos os entes da Federação (Brasil, 2011). 

Diante disso, a LRF, alicerçada pela CF, inicia a regulamentação da transparência 

governamental e estabelece sanções em caso de descumprimento, de forma que a LAI 

regulamenta o acesso do público à transparência. Dessa maneira, a transparência está 

diretamente relacionada à responsabilidade dos gestores públicos em prestar contas 

(accountability) dos recursos utilizados e na disposição dos Entes em fornecer informações a 

sociedade. 

Portanto, a transparência deve envolver as informações referentes às atividades 

realizadas pelos gestores públicos, de modo que os cidadãos tenham acesso e consigam 

compreender o que tem sido feito pelos gestores após o poder de representação que lhes foi 

assegurado no processo democrático (Silva, Segatto, & Silva, 2016). 

Dessa forma, podemos dizer que o cidadão é o usuário principal da LAI, assim, como 

instrumento da transparência pública é uma maneira de diminuir a assimetria informacional 

existente entre a sociedade e a administração pública. Logo, a teoria da agência, que busca 

identificar a relação entre os membros de uma entidade onde cada parte envolvida age de 

acordo com os seus interesses, também pode ser aplicada ao setor público.  

Segundo Bairral, Coutinho e Alves (2015) o cidadão é considerado o principal e o 

gestor público o agente, considerando a teoria clássica da agência em que o principal delega 

uma função de seu interesse ao agente, contudo o agente possui seus próprios interesses, o que 

pode divergir do interesse do principal, o que poderá acarretar em assimetria informacional 

entre os agentes.  
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Dessa forma, a linha de pesquisa deste estudo adota como premissa a participação da 

sociedade como ator principal da relação, devido ao entendimento de que os cidadãos são os 

financiadores diretos e indiretos da máquina pública (Naurin & Fellow, 2007), devendo dessa 

maneira monitorar e ser informado pelos agentes públicos da forma de utilização do montante 

público em detrimento dos interesses da sociedade. 

Assim, partindo-se do pressuposto, sugerido por Niyama e Silva (2013), de que não 

existe uma relação direta e clara, na administração pública, entre o pagamento e o 

recebimento do serviço, evidencia-se a necessidade de agentes fiscalizadores nesse processo, 

de maneira que o controle social se torna uma importante ferramenta de fiscalização e 

controle.  

Além disso, os autores afirmam que pelo fato de o principal usuário da contabilidade 

pública ser o cidadão, deveria existir uma maior preocupação com a compreensão e o acesso a 

informações produzidas pela administração pública, de modo que este possa estar ciente da 

sua forma de utilização e comprovar a sua eficiência. 

 

2.2 Lei de Acesso à Informação e a Mídia 

 

Dentre as consequências da transparência governamental pode-se citar que há o 

reforço da accountability por meio do controle social proposto, ou seja, com a presença do 

cidadão no conhecimento dos processos decisórios de interesse público (Gurgel & Justen, 

2013), o que gera maior cobrança quanto às decisões tomadas. 

Não há dúvidas de que o cenário político brasileiro é diferente daquele no qual foi 

aprovada a chamada “Constituição Cidadã”, estando, de modo geral, a sociedade mais atenta 

a gestão pública, estimulada pelas discussões presentes nos meios de comunicação, fazendo 

com que esses assumam papel de destaque para o auxílio ao controle social. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, tem em seu 

artigo 19 o texto de que “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 

transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

Dessa forma, a administração pública brasileira se compromete com a transparência desde 

1948, ano em que a declaração foi adotada pelo governo federal. 

Também é valido ressaltar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 

vigor no Brasil desde 2006, que possui no artigo 10, que trata da informação pública: “Cada 

Estado-parte deverá [...] tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua 

Administração Pública [...]” 

E no artigo 13, participação da sociedade: 

Cada Estado-Parte adotará medidas adequadas [...] fomentar a 

participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao setor 

público, [...] na prevenção e na luta contra a corrupção [...]. Essa 

participação deveria esforçar-se com medidas como as seguintes: a) 

Aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania aos 

processos de adoção de decisões; b) Garantir o acesso eficaz do 

público à informação[...]; d) Respeitar, promover e proteger a 

liberdade de buscar, receber, publicar e difundir informação relativa à 

corrupção[...]. 

Contudo, existem barreiras que não permitem que a transparência pública seja absoluta 

uma vez que essa transparência não é benéfica, por isso, a LAI regulamenta que todos têm 

direito a solicitar qualquer informação de interesse público, exceto aquelas em que o sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade ou à segurança da soberania nacional. Desse 

modo, a transparência não é irrestrita, existem informações específicas que se referem a dados 
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pessoais e às classificadas como sigilosas pelas autoridades, que necessitam de um prazo de 

tempo determinado para se tornarem acessíveis ao público. Decorrido o prazo de restrição de 

acesso, a informação torna-se, imediatamente, disponível ao público (Lopes, 2012). 

A LAI normatiza os mecanismos de transparência presentes na CF e regulamenta a 

restrição ao acesso à informação, reforçando a transparência no setor público, ampliando os 

procedimentos de obtenção de informações de interesse público, além de trazer o princípio da 

publicidade como forma obrigatória e do sigilo como exceção, competindo à Administração 

Pública atender às solicitações da população (Pires, Scherer, Santos, & Carpes, 2013), pois 

existe a premissa que sem informação a sociedade não tem capacidade de exercer plenamente 

a sua participação política. 

Dessa forma, a LAI (Brasil, 2011) apresenta cinco princípios, presentes no art. 13°, 

que devem ser seguidos para a divulgação de informações, sendo eles:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração 

pública.  

Fica claro que a transparência pública está sujeita a uma série de fatores, com isso, 

grande parte do debate sobre o papel da transparência na prática da administração pública 

pode ser atribuída à confusão sobre o que a transparência pode ou não fazer, se ela é capaz de 

garantir a realização efetiva do que deve ser feito (MEIJER, 2009), ou seja, até que ponto a 

divulgação de informações é efetiva? De acordo com Freire e Batista (2016), a efetividade 

relacionada à transparência pode ser entendida como a publicação e divulgação de 

informações públicas, de maneira que elas sejam facilmente acessadas e compreendidas, 

permitindo que a sociedade possa utilizá-las, para o controle social e, consequentemente, para 

a accountability da gestão e dos gestores públicos. 

Dessa forma, a mídia tem o papel fundamental de “simplificar” as informações 

(muitas vezes de difícil entendimento para o cidadão) divulgadas pelos Entes da federação e 

divulgá-las, ou seja, a mídia possui participação ativa na sociedade (Adut, 2005), podendo 

influenciar diretamente no controle social.  

Os autores Castells (2007) e Rui Barbosa (2002) apud (Bucci & Augusto Jr, 2012) 

apontam a mídia como os olhos de uma nação, pois aquilo que é divulgado por ela impacta 

toda sociedade e as informações que não viram notícia, de modo geral, não existem no 

imaginário de uma nação. 

Portanto, a liberdade de imprensa é fundamental para uma sociedade democrática 

(Goldstein, 2014; Hughes & Lawson, 2005), segundo a Declaração Interamerica de Princípios 

de Liberdade de Expressão, no seu item 4° consta que: “O acesso à informação mantida pelo 

Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigação de 

garantir o pleno exercício desse direito”, o que se deve principalmente em razão dos regimes 

autoritaristas que existiram na região da América Latina.  

Assim, a LAI representa um marco para o controle social ao impor normas a serem 

seguidas por toda a esfera da administração pública, estabelecendo a obrigatoriedade de um 

canal na internet onde os cidadãos possam buscar as informações sem custos. Portanto, a LAI 

termina por estimular o conhecimento e controle do uso dos recursos públicos, de forma a 

preservar uma administração pública ética e baseada nas leis nacionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para o alcance do objetivo da pesquisa, que foi analisar a utilização da LAI como 

instrumento de controle social sob a ótica da mídia eletrônica brasileira, realizou-se um 

levantamento das matérias jornalísticas publicadas nas mídias eletrônicas de jornais de maior 

circulação digital no país, o qual foi realizado em três etapas: (1) seleção dos jornais; (2) 

seleção das matérias; e (3) análise de conteúdo para identificação da forma de utilização da 

LAI. 

Para a seleção dos jornais eletrônicos a serem analisados utilizou-se a listagem 

disponibilizada pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), elaborada pelo censo de 

circulação digital dos jornais com a maior circulação eletrônica do Brasil, cuja relação mais 

recente é datada de 2015. Desse modo, os jornais selecionados para a amostra do estudo 

foram os dez jornais que possuíam maior circulação digital nacional.  

Desse modo, os jornais selecionados para a amostra do estudo foram os dez jornais 

que possuíam maior circulação digital nacional, a saber: Folha de São Paulo, O Globo, Estado 

de São Paulo, Super Notícia, Estado de Minas, O Tempo, Zero Hora, Extra, Valor Econômico 

e Correio Brasiliense. Além disso, como nenhum dos jornais das regiões norte e nordeste 

constavam na lista da ANJ, para tais regiões foi utilizado como critério o ranking de 

circulação impressa da ANJ para a definição do maior jornal de cada região, o que levou a 

inclusão dos jornais Correio da Bahia (nordeste) e Dez Minutos (norte).  

Quanto ao período de análise, foram selecionadas as matérias publicadas desde o 

início da vigência da LAI (16 de maio de 2012) até o final do ano de 2017 (31 de dezembro 

de 2017), buscando averiguar a evolução na utilização do normativo pela mídia eletrônica, 

bem como, indiretamente, o cumprimento da LAI no que concerne a divulgação de 

informações solicitadas aos órgãos e entidades públicas brasileiras. 

Quanto ao critério de seleção das matérias que compuseram o escopo da pesquisa, foi 

adotado como palavras chaves o termo “lei de acesso à informação”, o qual deveria estar 

presente na reportagem a ser analisada como fonte de dados. Foram excluídas da análise as 

matérias que citavam a LAI mas que não a utilizavam como fonte de dados para a reportagem 

(exemplo: uma matéria que tratasse da implementação da LAI em determinado estado não 

faria parte do estudo). 

Quanto a coleta de dados, após serem selecionadas as reportagens, realizou-se a coleta 

de dados com base na construção do formulário extração de dados de elaboração própria, o 

qual continha: nome do jornal eletrônico; forma de acesso à informação (transparência ativa 

ou passiva); data de publicação; caderno do jornal que publicou a reportagem (distinção de 

qual setor do jornal utilizou as informações); tema da reportagem; objetivo das notícias; órgão 

que divulgou a informação base para o artigo ou ao qual a informação foi solicitada; 

informações sobre o pedido (para avaliar se os dados foram fornecidos na sua totalidade, 

parcialmente ou se não foram disponibilizados); prazo de atendimento; e nome do jornalista 

responsável pela notícia. 

Após a aplicação do filtro relacionado ao termo chave de pesquisa nos jornais 

eletrônicos selecionados na amostra, “lei de acesso à informação”, identificou-se 3.987 

reportagens, das quais 19,34% das notícias coletadas integram a amostra final do estudo, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

Ressalta-se que esse após a aplicação do filtro de pesquisa com o termo chave foi 

realizada uma análise de conteúdo para verificar quais reportagens utilizavam a LAI como 

fonte de dados. Assim, as reportagens que citavam a lei, mas não a utilizavam efetivamente 

foram excluídas da amostra final da pesquisa.            
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TABELA 1 – ARTIGOS JORNALÍSTICOS SELECIONADOS PARA O ESTUDO, COM DADOS PARA 

O PERÍODO DE 2012-2017 

Jornal eletrônico Região Quantidade de 

artigos da 

amostra inicial 

Quantidade de 

artigos da 

amostra final 

Participação do 

jornal na 

amostra final 

Folha de São Paulo 

Estado de São Paulo 

O Tempo 

Extra 

Valor Econômico 

O Globo 
Correio Braziliense 

Dez Minutos 

Sudeste 

Sudeste 

Sudeste 

Sudeste 

Sudeste 

Sudeste 
Centro-Oeste 

Norte 

804 

1.083 

399 

63 

399 

213 
728 

5 

361 

308 

76 

48 

39 

37 
13 

5 

40,7% 

34,7% 

8,6% 

5,4% 

4,4% 

4,2% 
1,5% 

0,6% 

Zero Hora (GauchaZH) 

Super Notícias 

Estado de Minas 

Correio da Bahia 

 

Sul 

Sudeste 

Sudeste 

Nordeste 

3 

399 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

 

0,1% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Total de notícias  3.987 888 100,0% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Destaca-se como limitação do estudo a falta de recursos disponíveis nos jornais 

Correio Braziliense, Zero Hora e Estado de São Paulo relativos a utilização da ferramenta 

“filtro”, o que prejudicou a seleção dos artigos pertencentes a amostra a serem analisados. No 

jornal Zero Hora, cujo nome mudou para GauchaZH, foi identificado que o filtro aplicado 

restringia a identificação de termos que estivessem contemplados apenas na primeira página 

do jornal, ou seja, caso houvesse a uma reportagem que tenha utilizado como base a LAI e a 

mesma não estivesse na primeira página do jornal a mesma não teria como ser identificada.  

Quanto aos jornais Super Notícia e O Tempo é importante ressaltar que por 

pertencerem ao grupo “Sempre Editora” as pesquisas eram direcionadas para a base de 

notícias do jornal O Tempo, assim, ele foi o único jornal do grupo incluso na pesquisa. E os 

jornais Estado de Minas e Correio da Bahia não possuíam notícias com o termo chave 

pesquisado.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O estudo aponta que o Jornal Folha de São Paulo é o maior usuário da LAI dentre a 

mídia eletrônica do país sendo seguido pelo Jornal Estado de São Paulo ambos pertencentes a 

região sudeste do país, como pode ser observado na Figura 1, assim podemos inferir que a 

utilização da LAI é concentrada nessa região tendo como uma hipótese para isso a relevância 

econômica da região o que vai ao encontro da classificação da Folha de São Paulo como o 

jornal com maior circulação digital do país. 
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FIGURA 1 – UTILIZAÇÃO DA LAI PELOS MAIORES JORNAIS ELETRÔNICOS DO PAÍS (2012 A 

2017) 

Correio Braziliense; 
1,5%

Correio da Bahia; 
0,0%

Dez Minutos; 
0,6%

Estado de Minas; 
0,0%

Estado de São Paulo; 
34,7%

Extra; 
5,4%

Folha de São Paulo; 
40,7%

O Globo; 
4,2%

O Tempo; 
8,6%

Super Notícia; 
0,0%

Valor Econômico; 
4,4%

Zero Hora 
(GaúchaZH); 

0,1%

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Por outro lado, é perceptível a inexpressiva utilização da LAI pelas mídias eletrônicas 

das outras regiões do país, cabendo destacar que das 5 reportagens identificadas da região 

norte, jornal Dez Minutos, 3 delas referem-se a reportagens elaboradas com base no pedido de 

acesso, mas que presentam reedição de notícias divulgadas por terceiros em nível nacional, ou 

seja, não houve um pedido de acesso direto do jornal. 

O mesmo se aplica aos jornais: O Tempo, sendo 42% das reportagens reproduções de 

outras notícias ou com o pedido realizado por terceiros, e consequentemente, o jornal Super 

Notícias possui a mesma característica.  

A Figura 2 evidencia que a utilização da LAI pelas mídias eletrônicas tem enfoque na 

transparência passiva, ou seja, os jornais recorrem a ela para terem acesso às informações de 

interesse público, o que reforça a relevância da existência da LAI ao normatizar a 

transparência passiva. Outro ponto a ser destacado remete ao fato de que os dados relativos a 

gestão pública que mais despertam o interesse do cidadão, refletivos nos temas de interesse da 

mídia, não estão disponíveis em transparência ativa, sinalizando que os gestores públicos 

devem analisar tais demandas para atender ao princípio de divulgação proativa de 

informações de interesse coletivo e geral, trazido pela LAI. 

 
FIGURA 2 – FORMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO (2012-2017) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Dessa forma, também é válido ressaltar a utilização da transparência passiva e ativa, 

pois a informação que foi solicitada ao órgão público e negada, após a divulgação e empenho 

por parte da mídia passou por um processo para que esta fosse divulgada espontaneamente 

pela administração pública, de forma que esse evento pode servir como fato comprobatório da 

eficiência da LAI, conforme foi identificado por meio da análise de conteúdo das notícias. 

A Tabela 2 representa a evolução da realização de pedido de acesso à informação 

desde a promulgação da LAI até o final do ano de 2017, identificando que a utilização da LAI 

pela mídia eletrônica, como esperado, foi ampliada com o passar dos anos. 

Quando a LAI entra em vigor, em 2012, diversas reportagens apontavam que os 

órgãos e entidades públicas não estavam adequadamente preparados para atenderem as 

solicitações realizadas, visto que dos três primeiros pedidos de acesso realizados pela mídia 

identificados no estudo, dois foram negados. Portanto, pode-se inferir que a evolução 

crescente no número de atendimentos de acesso à informação possivelmente esteja 

relacionada com a adequação da administração pública nesse sentido.  

Visualiza-se também picos de pedido de acesso à informação nos anos de 2013 e 

2017, levantando a hipótese de que as publicações foram motivadas devido a eventos 

esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas) e por serem anos pré-eleitorais. 

 
TABELA 2 – CONTAGEM ANUAL DE NOTÍCIAS NO PERÍODO DE 2012-2017 

Jornal eletrônico 2012 2013 2014 

 

2015 2016 2017 

Folha de São Paulo 

Estado de São Paulo 

O Tempo 

Extra 

Valor Econômico 

O Globo 

Correio Braziliense 
Zero Hora (GauchaZH) 

Super Noticia 

Estado de Minas 

Correio da Bahia 

 

38 

19 

8 

0 

4 

10 

0 
0 

0 

0 

0 

 

73 

75 

13 

0 

9 

8 

0 
0 

0 

0 

0 

 

 

48 

42 

6 

0 

8 

3 

0 
0 

0 

0 

0 

 

62 

45 

14 

0 

5 

2 

0 
0 

0 

0 

0 

 

57 

47 

10 

0 

5 

1 

10 
4 

0 

0 

0 

 

83 

80 

25 

48 

8 

13 

3 
1 

1 

0 

0 

 

Total de notícias 79 178 107 128 134 262 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

O aumento no nível de utilização da LAI sinaliza para uma evolução na sua 

efetividade, contudo, houve um percentual de, aproximadamente, 11% relacionado a pedidos 

não atendidos ou atendidos parcialmente, como demonstra a Figura 4. Dos 65 pedidos de 

acesso negados, em menos da metade deles houve a justificativa para tal, conforme dados da 

pesquisa. 

Um caso que merece destaque, relacionado ao tema negativa de resposta ao pedido de 

acesso à informação, refere-se a uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, em 7 de 

novembro de 2017, com o pedido de acesso direcionado ao Palácio dos Bandeirantes 

(residência oficial do governador de São Paulo).  

Nesse pedido foram solicitadas informações sobre o consumo interno do local. O 

demandado afirmou que estas informações estavam disponíveis no Portal da Transparência 

sem detalhamento por questões de segurança. O jornalista entrou com recursos nas três 

instâncias possíveis a nível administrativo, os quais foram reiteradamente negados.  

Assim, verifica-se nesse caso uma barreira à realização do controle social da gestão 

pública, dado que sem o detalhamento das contas torna-se impossível a realização de um real 

acompanhamento dos gastos. Sabe-se que a LAI prevê a negativa de disponibilização de 
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informações justificadas por questões de segurança, no entanto, as mesmas devem ser 

enquadradas como informações sigilosas apenas se afetarem a segurança da sociedade 

(segurança, saúde, etc) ou do Estado (soberania nacional, atividades de inteligência, relações 

internacionais, etc) (Brasil, 2011). 

 Desse modo, no caso do detalhamento dos gastos de consumo interno do Palácio dos 

Bandeirantes, para que fosse justificada a negativa tal gasto deveria estar classificado como 

informação “reservada”, “secreta” ou “ultrassecreta”, assim eles permaneceriam em segredo 

durante cinco, quinze ou vinte e cinco anos, respectivamente. No entanto, como as 

informações demandadas referiam-se a consumo do Palácio dos Bandeirantes, não se 

visualiza o enquadramento das mesmas como tal, sinalizando para um descumprimento da 

LAI. 

Outra justificativa identificada nos pedidos negados relaciona-se ao fato dos órgãos 

públicos utilizam a dificuldade em reunir informações demandadas como argumento para a 

negação do pedido, o que já ocasionou pedidos na justiça para forçar a disponibilização dos 

mesmos, tendo como fundamento a LAI. Com isso, é possível detectar que apesar das 

informações serem solicitadas por meio de ações judiciais baseadas na LAI, ainda é notável a 

resistência da administração pública em fornecer algumas informações de interesse público.  

FIGURA 3 – ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE PEDIDO DE ACESSO DA MÍDIA (2012-2017) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Quanto a realização de demandas de acesso à informação por esfera de governo, 

apresentadas na Figura 4, identifica-se que os dados da esfera federal são os mais solicitados, 

o que pode ser justificado pelo maior interesse público em dados de abrangência nacional, 

enquanto os dados estaduais e municipais são trabalhados com menor intensidade pela mídia 

eletrônica. 
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FIGURA 4 – PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO POR ESFERA DE GOVERNO (2012-2017) 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

ESTADUAL

FEDERAL

MUNICIPAL

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

A Figura 5 apresenta os órgãos e entidades mais demandas pela mídia eletrônica no 

que concerne a solicitação de acesso à informação, independente da esfera de governo. 

Constam nessa figura os órgãos e entidades que receberam acima de cinco solicitações ao 

longo do período de análise, contudo, destaca-se que 27,3% das reportagens pertencentes a 

amostra não especifica a entidade demandada. 

FIGURA 5 – ÓRGÃOS E ENTIDADES MAIS DEMANDAS PELA MÍDIA ELETRÔNICA (2012-2017) 

7
9

7 6 6 6

15

5

11 10
6

53

5

13 12

5

10
8

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Nota. Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES); Companhia de Engenharia de Tráfego (CET); 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP); Secretaria 

de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). 

Outro ponto levantado foi a identificação do caderno do jornal que publicou a 

reportagem baseada na LAI para que fosse possível verificar o foco utilizado pela mídia nas 

solicitações, o que visa representar as áreas com maior interesse do cidadão na gestão pública. 

Como resultado observou-se que os cadernos que mais utilizaram a LAI foram os que 

possuem foco político e os quais retratam notícias com relação mais direta com o bem-estar 

da sociedade.  

Ao se analisar detalhadamente as reportagens presentes em cada caderno, Figura 7, foi 

possível verificar que os principais temas das mesmas apontam para matérias que tratam sobre 

segurança, política, gastos e serviços públicos, de maneira geral, com destaque para a 
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utilização do montante das verbas públicas aplicado na manutenção e administração do 

Estado. 

É valido destacar que o tema Outros é composto por um aglomerado de temas que 

aparecerem em menos de 5% das reportagens analisadas, sendo eles: sociedade, arrecadação, 

esporte, cultura, ditadura, internacional, meio ambiente, previdência, territorial e trânsito. 

FIGURA 6 – TEMAS DAS REPORTAGENS ELABORADAS COM BASE NA LAI (2012-2017) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

No que concerne ao prazo para o atendimento das demandas a LAI fontes das 

reportagens, dentre as notícias analisadas, apenas quatro divulgaram o tempo de resposta das 

solicitações de acesso à informação, o que gerou uma média de cento e vinte dias para a 

resposta de cada pedido. Além disso, outras sete notícias informam que o período de resposta 

ultrapassou o prazo sem determinar o tempo. Assim, desconsiderando as notícias que não 

disponibilizaram esse dado, verifica-se que o prazo de 20 dias estabelecidos na LAI para o 

atendimento as demandas, o qual pode ser prorrogado, mediante justificativa, por mais 10 

dias, não tem sido cumprida. 

Identificou-se também no estudo quais foram os autores de reportagens que mais 

utilizaram a LAI no período de análise, Tabela 2. Tal dado foi levantado com o objetivo de 

identificar se os mesmos possuíam formação acadêmica na área financeira, o que poderia ser 

considerado um facilitador para a utilização da LAI. Os três autores identificados com maior 

quantidade de publicação baseadas na LAI são formados em jornalismo, com base em 

informações conseguidas via mídia social Linkedin. Destaca-se que o jornalista Rubens 

Valente é o autor das primeiras matérias que utilizam a LAI como fonte de notícias. 

TABELA 3 – QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES POR AUTOR COM DADOS OBTIDOS PELA 

LAI (2012-2017) 

Autores Jornal Quantidade de publicações Formação 

Rubens Valente Folha de São Paulo 24 Jornalismo 

Ítalo Nogueira Folha de São Paulo 15 
Comunicação Social, 

Jornalismo 

Artur Rodrigues Folha de São Paulo 14 
Comunicação Social, 

Jornalismo 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, que foi analisar a utilização da LAI como 

instrumento de controle social por sob a ótica da mídia eletrônica brasileira identificou-se uma 

concentrada utilização da LAI, dado que, basicamente, apenas os jornais da região sudeste 

(mais precisamente do estado de São Paulo) a utiliza como fonte de acesso a informações, o 

que demonstra uma oportunidade a ser explora por outros veículos de comunicação do país. 

Não houve um crescimento linear na utilização da LAI com o passar dos anos, sendo 

identificado que nos anos pré-eleições presidências e estaduais, 2013 e 2017, houve aumento 

das reportagens com a utilização da LAI e após esse período uma queda das mesmas, talvez 

influenciado pelo direcionamento a reportagens relativas as eleições em vigor nos anos 

eleitorais, tirando o foco da gestão em vigor. 

Nas regiões norte, nordeste, sul e centro-oeste a utilização da LAI é quase nula como 

fonte de dados para reportagens, apesar da lei possuir praticamente seis anos em vigor, sendo 

que as poucas notícias publicadas nessas regiões são de nível nacional e, na maior parte dos 

casos, são dados obtidos por terceiros no qual o jornal se apropria para a divulgação da 

notícia.  

A utilização da LAI pela mídia eletrônica nacional está focada, principalmente, em 

questões políticas e de serviços públicos, onde o objetivo das notícias é informar a sociedade 

a forma no qual estão sendo gastos os recursos públicos, seja com viagens de governantes ou 

o valor investido em determinado serviço, o que incentiva a fiscalização dos atos públicos por 

meio do controle social. 

A avaliação dos dados obtidos pela LAI permitiu a verificação da utilização da lei pela 

mídia nacional em função da sociedade, desse modo, é possível afirmar que a lei é utilizada 

para verificar a realização de serviços públicos que forneçam bem-estar para a sociedade e 

incentivar o controle social afim de garantir a realização dos mesmos. 

Pode-se inferir também que a transparência ainda apresenta resistências em seu 

processo de implementação, pois alguns entes da administração pública recusam o 

atendimento a solicitação de informações mesmo de os dados não estejam protegidos por 

sigilo. 

Ressalta-se que a pesquisa teve como limitações: i) as ferramentas de pesquisas dos 

sites dos jornais Correio Braziliense e O Globo, no qual as pesquisas não obtinham resultados 

fechados para o termo pesquisado, e Zero Hora, no qual a pesquisa se restringia a matéria da 

capa do jornal; e ii) a seleção dos jornais a serem utilizados, uma vez que a lista divulgada 

pela ANJ é de 2015.  

O presente artigo revela que a utilização da LAI, estudada sob o prisma da sua 

utilização pela mídia eletrônica, ainda está aquém do atingimento de seu potencial enquanto 

facilitadora do controle social, fator essencial para uma gestão pública eficaz e com influência 

direta na efetividade da accountability discutida no âmbito da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público. Portanto, a transparência pública pode ser considerada uma importante 

ferramenta no monitoramento da realização da atividade pelo gestor público em função da 

sociedade. 
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