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RESUMO 
 

Na América Latina, um vasto legado de regimes militares tem contribuído para o 

fortalecimento de uma cultura de sigilo nos governos. Além da defesa da pátria contra a 

ameaça comunista, a maioria destes golpes se deveu a um senso de dever das Forças Armadas 

em preservar o Estado. Deste ponto de vista, os próprios militares seriam os mais qualificados 

para determinar quando e como intervir na ordem política interna. No entanto, justificar a 

intervenção militar na ordem política interna é sempre um empreendimento repleto de 

contradições e riscos graves para a liberdade. Este contexto levou os estudiosos e autoridades 

a repensarem o controle civil sobre os militares, e a redefinirem os papéis das forças armadas. 

Neste processo de consolidação da democracia, os militares ainda mantêm alguns poderes 

políticos e de veto dentro dos governos civis. O controle civil democrático das Forças 

Armadas na América Latina enfrenta a falta de incentivos políticos para os civis a se 

envolverem e se especializarem no assunto, já que não há ameaças internas, quer externas 

observadas. De fato, a região tem sido considerada como uma "zona de paz", onde os esforços 

diplomáticos prevaleceriam sobre conflitos armados. A promulgação de leis de acesso à 

informação pública (LAI) abre uma maneira inteiramente nova de escrutínio público - uma 

democracia monitorial, que afeta diretamente a autonomia militar e sua cultura 

organizacional. No estudo do surgimento e da força legal das LAI na América Latina, as 

relações entre civis e militares não foram consideradas em profundidade como um fator 

influente. Buscou-se traçar uma relação entre, por um lado, a existência de LAI, a data de 

aprovação da LAI e sua força geral e exceções, e por outro lado, as relações civis-militares na 

América Latina. Um número considerável de países suporta que as relações civis-militares 

influenciam a regulamentação das exceções e o momento em que a lei foi aprovada. Há uma 

tendência geral na América Latina a adotar LAI fracas na regulamentação de exceções. 

Também foi feito um estudo de caso do Brasil, país muito representativo da influência militar 

na política. Concluiu-se que as relações entre civis e militares no Brasil foram um fator de 

grande influência na aprovação final da LAI no país. Este estudo contribui para a construção 

de uma ponte entre as agendas de pesquisa de transparência e de relações civis-militares, com 

várias possibilidades de estudos de casos comparados. 

Palavras-chaves: Relações civis-militares; leis de acesso a informação; democracia 

monitorial. 
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ABSTRACT 

 

Particularly in Latin America, a vast legacy of military regimes has contributed to the 

entrenchment of a culture of secrecy in governments. In most of these cases, the argument 

used for the coup was the defense of the homeland against the communist threat, and also 

motivated by a sense of duty of the armed forces to preserve the rule. In this view, they would 

be the most qualified ones to determine when and how to intervene in the internal political 

order. However, to justify military intervention in the internal political order based on a 

"cleansing" of democracy is always an endeavor fraught with contradictions and serious risks 

to freedom. This context led scholars and authorities to rethink civil control over the military, 

and to redefine the armed forces’ roles. On the ongoing process of democracy consolidation, 

the military still holds some political and veto powers within civilian governments. The 

civilian control of the military in Latin America faces the lack of political incentives for 

civilians to be involved and specialized on the subject, since there are no observed external, 

either internal threats. In fact, the region has been considered as a “peace zone”, where 

diplomatic efforts would prevail over armed conflicts. The enactment of FOI laws opens an 

entirely new way of civil scrutiny – a monitory democracy, which affects directly the military 

autonomy and organizational culture. In the study of the emergence and strength of Freedom 

of Information (FOI) laws in Latin America, the civil-military relations have not been 

considered in depth as an influential factor. From this, we sought to trace a link between, on 

the one hand, the existence of FOI legislation, the date of approval of the FOI law and its 

general and exceptions strength, and on the other hand, the civil-military relations in Latin 

America. We found some suggestive links to be explored. A considerable number of countries 

support that the civil-military relations influence both regulation of exceptions and the time 

the law was passed. There is a general trend in Latin America to adopt weak FOI laws in 

regulating exceptions. This study provides the transparency and civil-military research 

agendas with various possibilities of compared case studies. It was also made an in-depth case 

study of Brazil, a very representative country on military influence in politics. In the 

discussions about the law, secrecy was the most polemic topic, and besides the military and 

diplomats, no other actors got deeply involved against it. It was concluded that civil-military 

relations in Brazil were an important and non-ignorable factor in the late approval of the FOI 

law in the country. 

Key-words: civil-military relations, freedom of information laws, monitory democracy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As relações civis-militares (doravante RCM) foram bastante desequilibradas na 

América Latina ao longo do século XX. A região foi palco de diversos golpes de Estado 

desfechados pela corporação castrense contra governos democraticamente eleitos, a maioria 

sob o argumento de defesa da pátria frente à ameaça comunista. Outra justificativa bastante 

frequente foi a de um suposto dever das Forças Armadas de preservar o Estado, sendo elas 

próprias as mais qualificadas para determinar quando e como a intervenção na ordem política 

interna deveria ocorrer. 

Um dos pilares da democracia é, todavia, o controle democrático dos militares pelos 

civis. Assim, justificar uma intervenção militar na ordem política interna pelo argumento de 

“limpeza” da democracia é sempre uma empreitada prenhe de contradições e graves riscos à 

liberdade. No amplo processo de democratização das sociedades latino-americanas iniciado 

no final da década de 1970, questões relativas ao papel das Forças Armadas e aos mecanismos 

mais eficazes de controle dos militares ainda estão em aberto em vários países.  

Tais questões estão intimamente ligadas ao grau de influência política dos militares 

sobre os Poderes Executivo e Legislativo. No presente estudo, parte-se da premissa segundo a 

qual a transparência e o fácil acesso a informações governamentais, em especial do Ministério 

da Defesa e das Forças Armadas, são relevantes para a democratização das RCM. 

Um dos pontos altos desse processo é a aprovação das Leis de Acesso à Informação 

(doravante LAI), que vêm sendo requeridas e estimuladas por diversos órgãos internacionais, 

como o Open Government Partnership (OGP), FMI e Banco Mundial. O Brasil foi um dos 

últimos países latino-americanos a terem a lei aprovada, o que ocorreu em 2011, no primeiro 

ano do governo de Dilma Roussef. Na América Latina, apenas Cuba, Costa Rica, Paraguai e 

Venezuela não possuem alguma regulação. A Argentina e a Bolívia possuem apenas decretos 

regulamentando tal acesso. 

Neste estudo, procurar-se-á verificar se há uma relação entre, por um lado, a existência 

de legislação sobre transparência, a data de aprovação deste tipo de lei e sua força e, por 

outro, as RCM na América Latina. Além disto, será avaliado o caso brasileiro, tanto em 

relação à tramitação da lei no Legislativo, quanto em algumas reflexões sobre a aplicação da 

lei no setor de Defesa. Em última instância, pretende-se responder: como as relações civis-

militares afetaram a promulgação e a força legal das leis de acesso à informação na América 

Latina e no Brasil? 
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Com isto, no segundo capítulo desta dissertação será discutida a literatura já 

desenvolvida acerca da Lei de Acesso à Informação, traçando um breve panorama da América 

Latina em relação a tal legislação. O terceiro capítulo tratará da literatura das RCM, com foco 

especial nos determinantes da influência política dos militares e em meios de controle civil.  

 O quarto capítulo traz a análise das duas literaturas paralelamente, com a análise 

conjunta das LAI e das RCM na América Latina. O quinto capítulo traz a análise do processo 

que culminou na lei de acesso à informação no Brasil, levando em conta especialmente a 

influência política dos militares e de outros atores que surgiram como resultado da própria 

pesquisa. Por fim, o capítulo seis traz as conclusões do estudo. 

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo do estudo é o de entender como as RCM têm afetado as LAI. Para isto, 

pretende-se:  

 Analisar o surgimento das LAI no mundo e na América Latina; 

 Analisar quais são os requisitos de força legal das LAI, especialmente no que se refere 

ao sigilo de informações; 

 Analisar como a situação de RCM dos países latino-americanos e a influência política 

dos militares podem ter influenciado a aprovação das LAI na região, tanto em relação 

ao momento de aprovação quanto em relação à força da lei; 

 Avaliar padrões internacionais de regime de sigilo nas LAI; 

 Analisar o processo político através do qual se deu a aprovação da LAI no Brasil, com 

ênfase na influência militar neste processo. 

 

1.2. Relevância do estudo 

 

O presente estudo pretende trazer contribuições teóricas acerca da consolidação da 

democracia, na consideração da correlação de duas variáveis ainda pouco exploradas: as RCM 

e as LAI. Apesar de não haver expectativas de golpe por militares na América Latina, fato é 

que o pleno controle civil sobre os militares ainda não foi alcançado. A análise da influência 

política dos militares sobre outros setores do governo que não os de defesa, desafiam diversos 

teóricos das RCM a olharem com mais cuidado para o desmazelo civil acerca de tal contenda, 
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já que podem estar atravancando outras conquistas democráticas (ou tentando), como a aqui 

explorada, liberdade de informação. 

O estudo tem como relevância empírica o fortalecimento do controle civil democrático 

sobre os militares. As leis de acesso à informação proveem uma das formas mais poderosas de 

inclusão da sociedade civil nas ações do governo. Especialmente nas recentes democracias 

latino-americanas, também podem ser o preâmbulo de novo capítulo na relação 

historicamente delicada de militares e civis latino-americanos, culminando com a própria 

democratização das Forças Armadas.  

 

1.3. Delimitação do estudo 

 

Delimita-se o estudo a uma análise geral das RCM e do surgimento das Leis de 

Acesso à Informação na América Latina, no contexto da terceira onda democrática, 

demarcada pela redemocratização a partir dos anos 1970-80. A análise latino-americana não 

pretende estabelecer causalidades, mas tão somente apontar possíveis influências das RCM na 

legislação de acesso à informação. O estudo de caso não pretende gerar, obrigatoriamente, 

generalizações.  

 

1.4. Metodologia 

 

Para que se possa compreender quais fatores levaram a um determinado resultado de 

política pública, Spiller et al (2003)  afirmam que é necessário conhecer as instituições do 

país em questão. Uma teoria que relacione uma instituição diretamente a uma determinada 

política pública estaria incompleta, já que somente com este conhecimento institucional é 

possível ter “an understanding of the interactions among factors that affect the incentives of 

the makers of policy” (p. 32). Se cada país tem instituições e histórias distintas, como então 

realizar estudos comparativos? Os autores sugerem o uso de módulos de análise, que 

auxiliariam o pesquisador a respeitar o contexto histórico de cada país, e ao mesmo tempo 

criar esquemas comparativos e testáveis, pela semelhança dos passos dados nestas análises. 

 
In order to enter the search for the relevant variables and their interactions, one 
needs a “lens,” a conceptual framework, to abstract away the noise and focus on the 
essential issues of those complex realities. This lens, in turn, will be a mix of some 
“theoretical modules” combined with suggestions on the empirical implementation 
of such modules, in terms of observable variables that capture key aspects of the 
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institutions, the policymaking process and the policy outcomes (Spiller et al., 2003, 
p.32). 

 

Como Tavares e Rojo (1998) já previam, o estudo das instituições fica cada vez mais 

próximo da ciência política, deixando de ser tema exclusivo do direito administrativo. 

Contudo, o interesse da ciência política no tema se focaliza no sistema político e na influencia 

que estas instituições podem exercer sobre ele. 

 Os autores admitem que, mesmo seguindo esta metodologia de módulos de análise, 

nos quais seriam definidas variáveis globais a serem levadas em conta em cada país, há certos 

acontecimentos em alguns países que não se encaixariam em categorias gerais, e que afetam 

diretamente o resultado das políticas públicas. Estas categorias não generalizáveis poderiam 

ser a presença forte de atores não comuns à amostra como sindicatos, corporações privadas, 

os militares, além de guerras internas (como é o caso da Venezuela e da Colômbia) (SPILLER 

et al., 2003). 

Spiller e seus colegas afirmam ser os militares uma variável incomum, não 

generalizável em termos da metodologia de análise. Entretanto, aqui parte-se do histórico 

comum latino-americano de diversos golpes de Estado e regimes autoritários, tanto militares 

como civis (que consequentemente obtiveram o apoio dos militares para se perpetuar no 

poder). 

De fato, os militares se comportaram de formas muito distintas na redemocratização. 

Um caso emblemático é o do Chile, que mesmo tendo tido um regime muito mais violento 

que o brasileiro, não se viu na democratização tão desmoralizado quanto o regime brasileiro. 

Contudo, mesmo com a desmoralização advinda do parco desempenho econômico brasileiro 

no final do regime (governo Figueiredo), ainda hoje os militares preservam diversos 

benefícios trabalhistas, e gozam de influência política nos mais variados setores 

(LAMOUNIER, 2005). Além disto, ainda há na América Latina países em situação que não 

pode ser descrita democrática, como a Venezuela e a Bolívia.  

 
That has been (and still is) a very important factor in Latin America; and the 
transitions to democratic rule have left important imprints even in those countries 
which have succeeded in keeping the political game within democratic rules. In 
particular countries in which the military continue to have a very fundamental (but 
informal) role, it might be problematic to focus too narrowly in the details of formal 
political institutions (SPILLER et al., 2003). 

 

No presente estudo, os resultados das políticas de transparência adotadas na América 

Latina e no Brasil,mais especificamente a Lei de Acesso à Informação, não serão avaliados. 
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Opta-se nesta dissertação pela utilização de duas categorias de análise principais, que são as 

LAI e as RCM. As leis de acesso são avaliadas através: do momento de sua aprovação, com a 

hipótese de que quanto maior o controle civil do país, mais cedo surgirá a lei; da força legal 

da lei de acesso, que tenderia a ser maior, dado um maior controle civil democrático; e da 

força legal da lei de acesso em um quesito de especial influência sobre os militares, que é a 

delimitação das exceções no acesso a informações.  

As RCM são tomadas através de classificações feitas por especialistas latino-

americanistas como Siaroff (2005) e Smith (2005). Pela limitação temporal de tais análises, 

não alinhadas à data de aprovação da lei em cada país, optou-se por se complementar com um 

breve panorama histórico destas relações. Já na análise junto à força das leis, utilizou-se 

indicador internacional que faz esta mensuração, o RTI Rating – medida esta a ser explorada 

no Capítulo 2.  

A dissertação aborda apenas um caso aprofundado, que é o brasileiro. Isto 

impossibilita a generalização dos resultados aqui encontrados. No estudo de caso sobre o 

Brasil, o presente trabalho segue diversas premissas da metodologia de “process tracing”, que 

seria uma abordagem longitudinal de análise visando coletar evidências ao longo de 

determinado tempo, que comprovem ou refutem uma suposição. Trabalha com a noção de 

processos causais, com uma espécie de diagnóstico decorrente de diversas evidências 

aparentemente dispersas. A vantagem da metodologia é que trabalha com dados dentro de um 

contexto, indo além de um simples retrato da realidade (BRANDY; COLIER, 2004; 

MICHENER, 2010). 

 
There is no guarantee that researchers will include in their analyses the variable(s) 
that actually caused Y, but process tracing backward from observed outcomes to 
potential causes — as well as forward from hypothesized causes to subsequent 
outcomes — allows researchers to uncover variables they have not previously 
considered (BRANDY; COLIER, 2004, p. 209). 

 

 Na construção destes processos causais, optou-se por analisar a legislação referente ao 

acesso a informação no país, bem como o histórico de leis que regulamentam o sigilo e o 

processo político por detrás da aprovação da lei nos governos Lula e Dilma. Os dados 

primários da pesquisa foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas. Muitas não 

foram gravadas a pedido dos próprios entrevistados. Por esta razão, os entrevistados não serão 

identificados no decorrer das análises. Foram realizadas sete entrevistas semi-estruturadas, 

sendo quatro com militares e três com civis. Dos militares entrevistados, um trabalha na parte 

administrativa do Comando da Marinha, dois são tenentes-coronéis do Exército atuantes na 
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ECEME; e um é General de Divisão do Exército, que atuou no Ministério da Defesa durante a 

tramitação da lei no governo Lula. Entre os 3 civis entrevistados inclui-se o ex-Ministro da 

Defesa Nelson Jobim, um diplomata atuante no Ministério da Defesa na época da tramitação e 

o Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça no mesmo período, Pedro 

Abramovay. 

Além disto, realizou-se vasto clipping de notícias sem fins quantitativos, a fim de 

recolher evidências para a construção do processo de tramitação da lei e identificação da 

influência dos militares e de outros atores. 
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2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO DIREITO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Somente em um contexto democrático é que se pode falar em transparência ou 

accountability, pois este tipo de controle só é possível quando um Estado reconhece a 

legitimidade da sociedade em opinar no governo e em seus mecanismos burocráticos – o que 

dificilmente ocorre em sistemas políticos não democráticos.  

Portanto, antes de explorar a LAI como mecanismo de monitoramento, na próxima 

seção serão exploradas diversas visões sobre a democracia. A segunda seção abordará o 

surgimento destes mecanismos de controle, que culminaram e coexistem com a formalização 

do direito à informação na Lei de Acesso à Informação. 

 

2.1. Democracia como ponto de partida 

 

Muitos estudos partem do pressuposto implícito de que quanto mais democracia, 

melhor. Contudo, pouca definição há acerca de onde, quando, como e em que extensão deve-

se aplicar a democracia (PNUD, 2004). 

A democracia é um conceito tão antigo, utilizado em contextos tão diferentes, que 

acabou sofrendo excesso de significado. Diante desta sobrecarga, deixou de representar uma 

forma de organização das instituições. Ela passa a representar diversos símbolos, significados 

e desejos, trazendo consigo uma exigência moral fluida e abstrata (TAVARES, JOSÉ 

ANTÔNIO GIUSTI; ROJO, 1998). 

Em um regime autoritário, a liberdade dos indivíduos de se unirem para tentarem 

influenciar decisões políticas seria tolhida, sem mecanismos que reforcem o 

comprometimento dos membros com os contratos firmados. Já no regime democrático, os 

indivíduos e grupos deveriam ser forçados a serem livres (ROUSSEAU, 2003).  

Pode-se afirmar que o conceito de re-inforcing democracy, de Przeworski(2006), é 

uma forma de operacionalizar esta ‘liberdade forçosa’, por meio das instituições. Para o autor, 

este conceito consiste em se ter instituições suficientemente autônomas para garantir sua 

sobrevida por tempo indeterminado, independentemente das preferências do grupo no poder. 

Schumpeter (2003) e  Przeworski (1999) partem de uma definição mínima de 

democracia, considerando-a plena somente com a existência de eleições livres. Schumpeter 

afirma que a democracia é um arranjo institucional a fim de se alcançar “political decisions 

which realizes the common good by making the people itself decide issues through the 

election of individuals who are to assemble in order to carry out its will” (p. 5). Pelo conceito 



18 
 

de bem comum ser muito questionável, afirma que este bem comum seria a própria existência 

de eleições livres.  

Para Pzeworski (1999), o estabelecimento de eleições pode ser tomado como algo 

“milagroso”: através delas seria possível resolver os mais diversos conflitos sem o uso da 

violência, de forma retroativa na medida em que o próprio direito de voto fortalece e dá poder 

à sociedade. A democracia se daria através de um equilíbrio no qual os perdedores ainda se 

consideram em melhor posição na democracia, do que em outro regime ou contra ela. 

Em contraposição, Young (2002), Serra (2010) e PNUD (2004) afirmam que acreditar 

que as eleições por si só garantem a democracia é falacioso e não explica as diferenças de 

desenvolvimento institucional em diversos países latino-americanos. De fato, Romano (2010) 

aborda algumas disfunções que são ignoradas por Przeworski, como práticas de patronagem e 

clientelismo. 

Dahl traz um conceito mais amplo. Para ele, a democracia é um sistema que consegue 

ser responsivo a todos os seus cidadãos e que consegue atingir melhor determinado resultado. 

Estes resultados vão desde a não existência de um governo tirano, até a soberania da 

população e equalidade política (DAHL, 2003). Com isto, figuram como elementos da 

democracia a igualdade de voto, a participação efetiva, o esclarecimento, o controle final 

sobre a agenda e a inclusão (DAHL, 2003; GINÉ; TSEBELIS, 2003).  

Deve-se levar em conta que os fatores que fazem uma democracia estável não são os 

mesmos que a fizeram surgir. A democracia implica na vigência de um estado de direito, 

formado por proteção das liberdades políticas, proteção dos direitos civis e prestação de 

contas. Muitas vezes, para que ela continue a se desenvolver, diversos elementos 

institucionais devem ser deixados para traz através de reformas.  

É neste ensejo que Serra (2010) trabalha com a importância do controle civil 

democrático sobre os militares como pré-requisito para a democracia. Mesmo em regimes 

ditos democráticos, muitas vezes há “elementos perversos” à democracia, como poderes 

tutelares que não sejam gerados por processos democráticos; e a existência de espaços de 

formulação de política pública reservados a determinadas áreas, formando os “special 

domains” (PNUD, 2004; SERRA, 2010).  

A partir do elemento democrático proposto por Dahl denominado ‘esclarecimento’, 

pode-se compreender melhor a potencial influência dos militares no caminho até a 

democracia. O acesso a informações militares pode ser considerado um termômetro 

interessante para se avaliar não só a subordinação militar, como também a extensão das 

possibilidades de participação dos cidadãos nos governos e burocracias. O esclarecimento, se 
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tomado como requisito para a liberdade de expressão plena, também incide no controle final 

da agenda.   

Giné & Tsebelis (2003) afirmam que, independentemente do regime em questão, o 

status quo só é modificado quando certo número de atores individuais ou coletivos – 

chamados veto players – concorda com a mudança.  Por conseguinte, em um regime 

democrático o poder de veto teria de ser democraticamente distribuído para que houvesse 

controle democrático da agenda. Especialmente em um contexto latino-americano, Haggard & 

McCubbins (2001) afirmam que os militares podem ser atores de veto, influenciando a 

definição dos limites da mudança política é atrelada a uma decisão militar. 

Destarte, o conceito de democracia não exclui a existência de gradações de democracia 

(DAHL, 2003). A literatura que aborda estas várias gradações lida com duas terminologias 

muitas vezes concorrentes, que precisam ser mais bem detalhadas: os termos transição e 

consolidação democrática.  

Serra (2010) critica o uso indiscriminado da palavra transição, pois “transição 

democrática” implica na democracia como único resultado possível do processo de saída de 

um regime autoritário. Entretanto, como já identificado por Dahl, há diversos países que não 

se encontram sob regimes autoritários, mas conseguiram alcançar em plenitude diversas 

premissas democráticas. Parte daí o surgimento de terminologias como pseudo-democracia, 

democracia fraca ou democracia parcial.  

Não há uma receita de como os governos civis devem lidar com estas gradações. O 

que se pode fazer é destacar elementos importantes desta transição, a fim de compreender 

como estes podem se desenvolver e ser resolvidos em cada país. De acordo com Serra (2010), 

a transição democrática termina no momento em que os militares não mais têm poder de 

veto institucionalizado em relação às políticas públicas de um país. O processo de 

consolidação, por sua vez, 
 
consists in eliminating the institutions, procedures, and expectations that are 
incompatible with the minimal workings of a democratic regime, thereby permitting 
the beneficent ones that are created or re-created in the transitions to a democratic 
government to develop further. […] (W)hen the authority of a fairly elected 
government and legislative officials is properly established (i.e., not limited as 
noted) and when major political actors as the public at large expect the democratic 
regime to last well into the foreseeable future” (SERRA, 2010, p. 17). 

 

Transição e consolidação fariam, portanto, parte de um mesmo processo rumo à 

democracia, esta que pressupõe, dentre outras coisas, o controle dos civis sobre os militares, e 
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a participação dos cidadãos nas decisões políticas, seja pela representação, seja pelo 

monitoramento da sociedade civil sobre as ações governamentais. 

 Michener (2011a) vai de encontro a alguns teóricos que acreditam que o século XX 

não promoveu muitos progressos às instituições democráticas. O autor afirma que a 

democracia representativa foi uma primeira etapa democrática, na qual era necessário criar 

instituições que mantivessem o controle sobre os governantes. Neste momento, estaríamos em 

uma segunda etapa na qual a sociedade civil quererá influenciar no modo de operação do 

governo através de mecanismos de controle social. 

 Esta segunda etapa vai ao encontro do conceito de monitory democracy. O conceito 

parte do pressuposto de que depois do final da Segunda Guerra Mundial e o surgimento da 

terceira onda democrática, pareceu-se que se tinha novamente democracias representativas. 

No entanto, houve uma transformação nas relações entre sociedade e Estado que motivaram a 

criação e a multiplicação de diversas formas e ferramentas de monitoramento das ações 

governamentais, em nível tanto público como doméstico (KEANE, 2011).  

 Desta forma, a democracia não mais se resumiria nas relações de representação 

político-partidárias, tampouco estaria restrita a um território. Além disto, este monitoramento 

societal é aplicado a todo o momento por uma gama muito maior de pessoas e instituições, 

constituindo-se, desta maneira, um aumento muito grande na participação.  

Keane (2011) alerta que de forma alguma o conceito se relaciona a um retorno à 

democracia em moldes gregos, de participação direta. Tampouco suprime a necessidade de 

eleições. Para o autor, o surgimento de instituições de oversight, ou supervisão, é uma das 

evidências mais fortes da existência desta nova forma de democracia, uma vez que antes do 

marco temporal da Segunda Guerra, elas eram escassas.  

 A democracia monitorial seria aquela que dissemina informação, instrumentos de 

monitoramento e de poder dos cidadãos, respaldando-se em processos políticos contínuos de 

pressão, como a mídia, o orçamento participativo, as petições online (KEANE, 2011), e, como 

trabalhado com maior profundidade no presente estudo, as leis de acesso à informação. Neste 

sentido, afirma Mendel (2008): 

Effective participation at all of these levels depends, in fairly obvious ways, on 
access to information, including information held by public bodies. Voting is not 
simply a political beauty contest. For elections to fulfill their proper function – 
described under international law as ensuing that “[t]he will of the people shall – the 
electorate must have access to information. The same be the basis of the authority of 
government” is true of other forms of participation. It is difficult, for example, to 
provide useful input to a policy process without access to the thinking on policy 
directions within government, for example in the form of a draft policy, as well as 
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the background information upon which that thinking is based.(MENDEL, 2008, p. 
4) 

 

 Conclui-se que a democracia seria um conjunto de instituições que facilitam na 

“habilidade dos indivíduos de participar efetivamente das tomadas de decisão que os afetam” 

(MENDEL, 2008, p. 4, tradução nossa), através das diversas formas de monitoramento das 

ações governamentais. 

 

2.2. A Lei de Acesso à Informação (LAI) 

 

Medidas que promovam e possibilitem maior transparência e prestação de contas são, 

em última instância, medidas de controle através das quais a sociedade civil tem acesso aos 

resultados das ações de seus representantes. A necessidade de se controlar viria justamente da 

não mais funcional distância entre representante e representado, como forma de induzir os 

agentes públicos a atuarem em favor dos representados (KEANE, 2011; RUELA, 2012). 

Estas formas de indução receberam diversos nomes, como transparência, 

accountability e prestação de contas. Por mais que tenham diferenças etimológicas, a ideia 

que permeia a discussão é a da necessidade de se ter meios pelos quais é possível conhecer e 

ter acesso a informações governamentais, tanto legais quanto políticas. Este acesso se daria 

em uma via de mão dupla, no sentido do direito de se pedir estas informações e também no 

sentido de se criar divulgação obrigatória de determinados dados. 

Perante a assimetria de poder e de informação dos cidadãos em relação aos políticos e 

à burocracia, surge o conceito de controle social. É o tipo de controle considerado o mais 

eficaz, na medida em que constrange os atores políticos e os obriga a tomar posições frente a 

questionamentos da sociedade (RUELA, 2012). 

As leis de acesso à informação (doravante, LAI) como instrumento de maior 

transparência possibilita “romper com a cultura do sigilo e estimular o controle social ativo” 

(ALVES, 2011, p. 121). Possuem um potencial democratizante muito grande, já que não 

restringem nem o objeto de controle, nem quem quer controlar (SALGUERO, 2005). Pode ser 

usada pela própria burocracia e pelos políticos para questionar o próprio governo. Hoje, mais 

de 90 países no mundo possuem normas que regulamentam e garantem o direito de acesso à 

informação pública, a maioria tendo sido adotadas a partir dos anos 2000.   

 Diversos termos se referem ao direito de acesso à informação: direito a informação, 

direito de saber, transparência, acesso a informação, liberdade de informação, dentre outros. 
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Pode-se dizer que o uso do termo “direito” à informação eleva este acesso em relação ao 

termo “liberdade” (MENDEL, 2008; MICHENER, 2010) 

A adoção de leis de acesso à informação teve, em grande parte, suporte na necessidade 

de melhoria nos gastos públicos, no combate à corrupção e na exposição de abusos do poder 

público. É importante ressaltar que estas leis não necessariamente diminuem a corrupção, mas 

deixam mais acessíveis dados que a comprovam. Isto pode, inclusive, causar na população 

uma sensação de aumento da corrupção, já que com a LAI a probabilidade de aumento no 

aparecimento de casos do tipo aumenta (MICHENER, 2010). 

Neste âmbito, melhorias na corrupção e transparência vêm sendo exigidas não só em 

um contexto político interno dos países, mas também, e especialmente por organismos 

internacionais como ONU e Banco Mundial. No caso da América Latina, maior ainda é a 

importância destas leis para estes organismos, dado que a região figura entre os principais 

devedores internacionais (LOPES, 2011; MICHENER, 2010). 

Outro aspecto muito citado da LAI é sua capacidade de fortalecer direitos já 

conquistados e de ser meio de conquista de outros (RUELA, 2012; VILLANUEVA; PLA, 

2005). A maioria dos estudos sobre utilização da LAI para reforço de outros direitos se 

relaciona com direitos ambientais.  

É o caso de estudo da Corporación Participa, que avaliou as respostas a pedidos de 

informação em três setores de degradação ambiental no Chile; caso do estudo da Fundação 

Pro-Acceso, comparando respostas a pedidos sobre questões ambientais em vários países; e 

também do estudo feito pelo Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental(CEDA, 2009; 

CORPORACIÓN PARTICIPA, 2005; FUNDACIÓN PRO-ACCESO, 2011).  

Em relatório mexicano, Villanueva e Pla (2005) afirmam que o uso da LAI não deve 

se restringir a uma parcela mais informada da sociedade, e que deve chegar a todas as 

camadas. Eles destacam a importância social da informação como meio de se melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. 

 
El objeto jurídico que anima la aprobación de leyes de acceso a la información 
pública parece permear sólo en el sector ilustrado de la sociedad, pero poco o nada 
parece decirle al campesino, al obrero, al ama de casa, a los indígenas y en general a 
los grandes grupos sociales: ¿Combate a la corrupción? ¿Rendición de cuentas? 
¿Eficiencia y eficacia gubernamental? No son conceptos que estén identificados con 
el lenguaje del ciudadano común, más preocupado en cuestiones del día a día, como 
para adentrarse a entender cómo, en abstracto, esos valores de la democracia pueden 
serle de utilidad en su contacto con los demás.(VILLANUEVA; PLA, 2005, p. 4). 
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 Há a necessidade de apropriação por parte dos cidadãos do acesso a informação, uma 

vez que a aprovação da lei não é a garantia de sua implementação (DPLF, 2007). “[P]odemos 

decir que la transparencia y el acceso a la información no caerán de ningún cielo 

democrático menos aún cuando el país está aún en un proceso de democracia en transición y 

no en el sentido electoral, si no en el sentido amplio o maximalista de la 

democracia”(SALGUERO, 2005, p. 13). 

Há diversos elementos a serem levados em consideração na implementação destas leis. 

Um deles é a maturidade das instituições que, quanto maior, mais fácil torna a 

disponibilização de dados, partindo do pressuposto de que com processos melhor 

consolidados fica mais fácil rastrear informações (LOPES, 2011). 

A cultura de sigilo dentro da administração pública é de difícil modificação já que é 

uma construção, e não uma imposição (ALVES, 2011). Só com o tempo e com um controle 

social ativo a burocracia deixará de se apropriar de informações públicas, criando também 

processos que tornem menos custosa a disponibilização das mesmas. O sigilo possui maior 

intensidade nas democracias em transição e em consolidação, e na América Latina, ainda 

sofre com o legado dos diversos regimes autoritários pelos quais passou.  

Apesar de o sigilo ser necessário em alguns casos, ainda é muito utilizado para 

esconder fraudes e a própria incompetência dos agentes públicos (LOPES, 2011), sendo 

também usado pelos militares como forma de manutenção da autonomia que lhes confere 

poder. Esta questão será trabalhada com maior profundidade nos Capítulos 4 e 5. 

 A liberdade da mídia em um país, bem como sua capacidade de influenciar a agenda 

política, também são elementos de influência nas LAI. A mídia e o jornalismo atuariam como 

“watchdogs” ou vigias do governo, expondo à sociedade suas ações, os resultados obtidos, 

processos e análises. A independência destes atores é definidora de sua capacidade de 

promover mudanças e de exercer este papel vigilante, o que na América Latina é bastante 

influenciado pela concentração de posse dos meios de comunicação e com o posicionamento 

político daqueles que detém estes meios (BERTONI, 2011; MICHENER, 2010). 

Mendel (2008) fala sobre a importância da liberdade de informação em relação a 

violações de direitos humanos, tópico este bastante polêmico em países que passaram por 

regimes autoritários. O autor afirma ainda que não basta divulgar os dados disponíveis, mas se 

faz míster investigar e produzir novos dados com os documentos conseguidos. Daí a 

importância de se ter institucionalizados grupos com a função de produzir estas informações, 

como é o caso da Comissão da Verdade no Brasil. 
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Os fatores políticos também exercem grande influência na LAI. A aprovação da lei é 

atraente para o chefe de Estado que a aprova por causa de seu valor simbólico e pela 

popularidade decorrente. Contudo, na prática a lei pode retardar alguns processos, gera novos 

custos de gestão e dificultar a aprovação de outras leis. Um grande problema trazido por este 

fator político é que os governantes podem forçar a aprovação de uma lei fraca para apenas 

conseguir popularidade advinda da (pretensa) defesa da transparência. São as chamadas “gag 

laws”, ou “window-dressing laws”, como cortinas ao invés de janelas no governo. Há 

evidências de que os efeitos de LAI fracas têm efeitos piores do que a ausência da lei, uma 

vez que podem regulamentar sistemas de sigilo antes não existentes (MICHENER, 2011a).  

 
The effects of FOI are numerous but not easy to quantify or generalize about. And 
because FOI laws – unlike, say,  law reforming economic policy or the police 
service – are not remedying any visible and pressing problem, it is all too easy for 
those in power to delay implementation, skimp on funding, let enforcement slip, or 
conceal and misrepresent the effectiveness of those laws (MICHENER, 2011a, p. 
147). 

 

2.4 Difusão das Leis de Acesso no mundo 

 

As LAI vêm se difundindo no mundo em um ritmo bastante rápido, marcado inclusive 

por diversos acordos internacionais de cooperação. Estes acordos podem ser visualizados no 

Quadro 1. No processo de reconhecimento internacional do direito à informação, Michener 

(2010) identifica um ano em especial, a partir do qual a transparência se tornou alvo de 

campanha internacional: 1999, o ano da declaração de Princípios sobre a Liberdade de 

Expressão. A liberdade de informação e a liberdade de expressão começaram a ser vistas 

como duas faces da mesma moeda, à medida que amplia a profundidade e a amplitude de 

conhecimento do indivíduo, para o mesmo se expressar (BERTONI, 2011). 

 

Quadro 1 – Declarações Internacionais que reconhecem o direito de acesso à informação 
Ano Declaração Internacional 

1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU) 

1950 Convenção Europeia sobre Direitos Humanos (Council of Europe) 

1966 Pacto Internacional sobre direitos civis e políticos (ONU) 

1969 Pacto de São José da Costa Rica (OEA) 

1996 Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA) 

1997 
Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais (OCDE) 
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1998 
Convenção de Aarhus, em Acesso à Informação, participação na tomada de decisões e 

acesso à justiça em questões ambientais. 

1999 Primeira Declaração Conjunta dos Relatores para Liberdade de Expressão (Article 19) 

2000 Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão (CIDH) 

2003 Convenção das Nações Unidas contra a corrupção (ONU) 

2006 

Declaração Conjunta sobre a publicação de informações confidenciais, abertura de 

organismos públicos nacionais e internacionais, liberdade de expressão e tensões culturais e 

religiosas e de impunidade para ataques contra jornalistas (ONU, OSCE, OEA, CADHP e 

Artigo 19) 

2008 
Declaração do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre acesso à documentos 

oficiais (Conselho da Europa) 

2010 Declaração conjunta sobre Wikileaks (CIDH e ONU) 

2011 Declaração de Governo Aberto (OGP) 

Fonte: elaboração própria. 

 

O primeiro país a adotar uma lei desse tipo foi a Suécia, em 1766. Porém, 

mundialmente o direito só foi difundido a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos feita pela ONU.  

De acordo com Michener (2010), apesar de o contexto internacional exercer influência 

na adoção ou não de LAI, ele não consegue fornecer respostas suficientes sobre os motivos 

pelos quais as leis são tão diferentes entre si em força e escopos. Contudo, a influência do 

terrorismo e da pressão internacional por transparência, a fim de evitar possíveis ataques 

terroristas, merece atenção também em relação às LAI. Este pode ser objeto de futuras 

pesquisas. 

Além desta explicação baseada em acordos internacionais e pressão de instituições 

financeiras globais, há outras duas encontradas frequentemente. Uma é a de que o surgimento 

e aprovação da LAI são determinados por fatores internos de cada país, iniciando-se pela 

busca de informações de setores específicos. Outra é a racionalização dos sistemas de 

informação junto à expansão da internet. De acordo com Michener (2010), estas duas outras 

explicações tampouco explicam o surgimento e difusão destas leis. 

 
In many ways, access to information laws are a luxury – a self-affirmation of 
democratic rights rather than a necessity. Governments continue to work without 
them, and citizens get much of the information they need. This makes incentives for 
adopting access to information reforms quite different from other examples of policy 
diffusion (MICHENER, 2010, p. 19). 
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O acesso a informação não resolve um problema imediato, tampouco traz impactos 

facilmente atribuídos ao direito. Isto se reflete nas longas discussões políticas pelas quais 

passaram a lei americana1 e canadense.  

 

Gráfico 1 – Número total de países com LAI vigentes no mundo 

 
Fonte: adaptado de RTI Rating (2013). 

 

Casos de sucesso na implementação da lei são a Índia (2005), México (2002) e 

Bulgária (2000). Países que para a surpresa de muitos só adotaram a lei recentemente, como 

Reino Unido, Suíça e Alemanha, enfrentaram muitas resistências internas, apesar das 

tendências internacionais (MICHENER, 2011a).  

Ainda assim, a Espanha permanece como um dos poucos países europeus a não 

possuir uma LAI. Em agosto de 2012, o governo espanhol lançou um projeto de lei de 

“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, que foi enviado para 

debate parlamentar. O projeto de lei ainda não foi aprovado, tendo os parlamentares afirmado 

que ele poderá sofrer muitas modificações, inclusive com a inclusão da Casa Real espanhola 

como sujeita à lei (FREEDOM INFO, 2012; LA TERCERA, 2013).  

Como atuantes tanto a favor da aprovação quanto na avaliação da implementação da 

LAI no mundo, há duas organizações que merecem destaque: a Open Government Partnership 

(OGP) e a Artigo 19 (Article 19). A OGP é uma iniciativa multilateral global que visa 

fomentar, através do comprometimento dos países com sua declaração, melhoria nos serviços 

públicos, medidas anticorrupção e pró-transparência, maior efetividade na gestão de recursos 

públicos, maior accountability das organizações privadas, e maior segurança para os países 

(OGP, 2013a, b).  

                                                        
1 Para mais detalhes sobre o surgimento da LAI americana, ver Archibald (1993). 
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Foi formalmente criada em Setembro de 2011 a partir de sugestão de Barack Obama, 

que convidou primeiramente o Brasil para participar (países que co-presidem a OGP), seguido 

do convite aos demais países fundadores (Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do 

Sul e Reino Unido). Desde a criação já aceitou o apoio de mais 47 países. Na América Latina, 

além do Brasil e do México participam Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina, Costa Rica, Panamá e Trinidad e 

Tobago (BLOG DO PLANALTO, 2011; OGP, 2013a, b).  

 Para avaliar a atuação destes países em relação aos desafios postos na declaração, 

anualmente os governos enviam um relatório contendo o que fizeram para alcançar os 

objetivos, e também realizar avaliações independentes do panorama de seus países. O Centre 

for Law and Democracy realizou uma avaliação dos planos2 enviados à OGP até julho de 

2012, e encontrou diversos pontos a serem melhorados (CLD, 2012).  

 Os autores do relatório afirmam que o conceito de governo aberto não necessariamente 

engloba uma lei de acesso a informação, mas que é muito difícil imaginar um governo 

realmente aberto sem que se tenha o acesso regulamentado e protegido. Constatou-se que 

somente 30% dos planos enviados apresentam em seus escopos comprometimentos 

significativos com reformas relativas ao direito de informação. A recomendação feita foi de 

que a OGP estabelecesse critérios mais rígidos de melhorias e resultados para os países 

participantes, como fator condicionante para a permanência dos mesmos no acordo (CLD, 

2012). 

 A Artigo 19 é uma organização sem fins lucrativos que atua em favor da liberdade de 

expressão em todos os seus aspectos: no direito de se pronunciar, na liberdade de imprensa e 

no direito de saber (incluindo aqui as LAI). Fundada em 1987, está presente no Reino Unido, 

Bangladesh, Brasil, Quênia, México, Senegal, Tunísia e Estados Unidos. A organização já 

atuou como catalisador e com assessoria legal na aprovação de diversas LAI no mundo, tendo 

lançado em 2006 um modelo de lei de liberdade de informação (ARTICLE 19, 2006, 2013).  

 

2.5 Sobre a força legal das LAI 

 

Estimar uma força legal da LAI não é tarefa simples. Uma dificuldade é o fato de que 

há leis antigas consideradas fracas que, na prática, funcionam muito melhor do que as novas 

leis ditas fortes promulgadas na América Latina. Isto decorre do fato de que as instituições 

                                                        
2 Pode-se ter acesso a outras análises dos planos no relatório da Alianza Regional (2012). 
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variam muito e envolvem outros elementos como cultura, estabilidade democrática, etc 

(MICHENER, 2010). 

Ao mesmo tempo, mesmo que se consiga avaliar precisamente a força de uma lei, esta 

força encontra problemas em ser uma espécie de Proxy do sucesso da implementação. A 

operacionalização do estipulado na lei varia muito com a alternância do poder e com 

mudanças no cenário internacional. Os próprios mecanismos de avaliação da implementação 

tampouco são suficientes para se inferir pela eficiência da lei como um todo (MICHENER, 

2010).  

Este é o caso das auditorias de acesso à informação, que consistem no desenho de 

metodologias de pedido de informação a diversos órgãos governamentais, para se calcular 

índices de resposta dos órgãos, e qualidade das informações fornecidas. Além de não se 

conseguir trabalhar com amostras que representam o todo, muitas vezes se sobrecarrega os 

próprios órgãos com pedidos de informação sem utilidade posterior. No final, o que se pode 

realmente mensurar, e que pode assegurar uma melhor aplicabilidade da lei no presente e no 

futuro, ainda é a força legal da lei (MICHENER, 2012). 

Além disto, apesar dos padrões internacionais de auditoria desenvolvidos como o do 

Six Question Campaign3 (IBP, 2010), e o do Open Society Justice Initiative, ainda não há um 

modelo abrangente. Muitas auditorias são feitas pelo mundo com metodologias 

completamente diferentes, dificultando em muito a comparação e a análise de evolução da lei. 

Contudo, apesar das dificuldades, este tipo de avaliação externa aos dados do governo é muito 

importante, já que não se pode confiar plenamente nas estatísticas governamentais. 

A força da lei pode ser analisada juridicamente através de diversos princípios, estes 

criados pela Article 19 (2006) e trabalhados por Mendel (2008; 2009). Estes princípios são: 

nível exigido de transparência, obrigação de publicar e sanções à não publicação, promoção 

da lei e de um governo aberto, desenho dos processos e facilitação do acesso, planejamento de 

custos, reuniões abertas e proteção para denunciantes (MENDEL, 2009).  

O primeiro princípio é o de divulgação máxima de documentos. Mendel (2008) 

afirma que é necessário notar a diferença entre acesso a informação e acesso a documentos e 

registros. A informação muitas vezes necessita de criação, já que dados podem estar 

espalhados em vários documentos. Neste processo, a existência de sistemas de informação 

eficientes ajuda na extração destas informações de forma menos custosa.  

                                                        
3  A Campanha das Seis Perguntas é uma iniciativa conjunta do International Budget Partnership, Acces-info 
Europe e do Centre for Law and Democracy, que fez as mesmas seis perguntas em 80 países, através de pedidos 
de informação(ACCESS INFO EUROPE, 2010). 
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O segundo princípio é relativo à obrigação de publicar, que trabalha com a 

transparência ativa dos organismos públicos. Quanto mais automatizada a produção destas 

informações e menos personalizada, menores serão os custos relativos ao oferecimento da 

mesma ao público (MENDEL, 2008). 

O terceiro princípio é a promoção do Governo Aberto, esta que passa por dois 

pontos: 1) divulgação das leis de acesso à informação; 2) promoção interna de uma cultura de 

abertura de informações. Para informar os cidadãos da lei de acesso o caminho é a 

divulgação/educação, na qual a mídia tem importante papel. Para amenizar a cultura de sigilo 

da administração pública, uma estratégia é colocar penalidades4 a obstruções de acesso a 

informação, além de criar incentivos para órgãos com boa resposta ao acesso a informação 

(MENDEL, 2008).  

O quarto princípio é a existência de um escopo limitado de exceções. Um escopo 

muito abrangente de exceções limita muito o alcance da lei, já que abre precedentes para a 

inclusão de vasta quantidade de informações inacessíveis aos cidadãos. Ao mesmo tempo, é 

necessário que se tenha sigilo sobre informações que possam trazer prejuízos ao país e a suas 

relações exteriores (MENDEL, 2009). 

O quinto princípio é o da existência de processos que facilitem o acesso à 

informação, focalizando na necessidade de sistema e processos independentes, rápidos e 

confiáveis de resposta aos pedidos. Algumas recomendações referentes ao processo de 

recebimento de pedidos por parte do governo são: a não obrigatoriedade de justificação de 

motivo do pedido, a existência de prazos previamente estipulados para respostas – com 

negativas obrigatoriamente justificadas; e a criação de mecanismos de recursos sobre decisões 

negativas. 

O sexto princípio é o de custos, através do qual indivíduos não poderiam ser 

impedidos de fazer pedidos de informação arcando custos excessivos. Ao mesmo tempo em 

que cobrar por informação enfraquece a lei, os órgãos têm efeitos em custos para 

disponibilizar as informações, o que novamente destaca a importância de reformulação de 

processos e de investimento em tecnologia da informação. 

O sétimo princípio é o de reuniões abertas. A proposta é a de que as reuniões de 

órgãos públicos sejam abertas ao público, a fim de incluir a população também na elaboração 

e tomada de decisão das políticas públicas. Contudo, isto ainda é incomum na prática da 

administração pública (MENDEL, 2008).  

                                                        
4 Para detalhes sobre punições a obstruções relativas à LAI, ver Michener (2011b). 
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O oitavo princípio é o da garantia de mecanismos que possibilitem reformas e 

revisões na lei. Se as leis não compactuam com o principio de máxima divulgação de 

informações, devem sofrer modificações, evitando assim a perpetuação de leis de segredo. 

O nono e último princípio a ser seguido em leis fortes de acesso à informação é a 

proteção a denunciantes, seja dentro do governo ao fornecer informações, seja fora do 

governo através do uso de informações para fazer denúncias de ações fraudulentas 

(MENDEL, 2008). 

Mesmo que sigam estes princípios, países que têm o direito de acesso à informação 

assegurado por decretos não tem a mesma efetividade no acesso. Isto ocorre porque decretos 

são muito mais fracos legalmente do que leis. Primeiramente, decretos não vêm do 

Legislativo, o que diminui o apoio à lei. A abrangência de decretos quanto à extensão de sua 

validade também é bem mais restrita do que as leis, inclusive não sendo possível levar 

recursos ao Judiciário (MICHENER, 2010).  

Independentemente da força da lei, os problemas encontrados em sua implementação 

são parecidos, e envolvem falta de vontade política, implementação incorreta da lei, falta de 

treinamento dos funcionários públicos, resistência à divulgação, e pouco conhecimento da lei 

por parte dos próprios cidadãos.  

Um estudo realizado pela Open Society (2006) com o envio de 140 petições de acesso 

à informação para cada um dos 14 países considerados comprovou que países que não 

possuem a LAI são menos transparentes do que países que a possuem. Contudo, quando 

comparadas as taxas de resposta para países com leis fortes e fracas, os países com leis fracas 

se saíram pior do que aqueles sem lei. De fato, algumas leis fracas quase regulamentam o 

sigilo em certas áreas do governo, tendo um efeito maléfico, e contrário ao próprio propósito 

da lei (OSF, 2006). 

Conclui-se que a força das leis é quesito importante para garantir maiores 

probabilidades de que a lei seja realmente efetiva, e traz as seguintes vantagens (MICHENER, 

2010):  

 Define responsabilidades claras para implementação; 

 Diminui discricionariedade que dá espaço para sigilo; 

 Resultam de mobilização de mais atores interessados, que farão mais para manter 

o funcionamento da lei 

 Asseguram maior resistência em favor do cumprimento da lei, no caso de 

contextos internos ou externos que a enfraqueçam de alguma forma; 
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 Leis fortes tendem a ser acompanhadas por outros regulamentos como leis de 

arquivos, implantação de reuniões abertas, regulamentação de procedimentos de 

denúncia, leis de habeas data, leis de financiamento de campanhas, dentre outros; 

 Define e garante o treinamento dos funcionários públicos na aplicação da lei. 

Dados os requisitos para leis fortes, faz-se na próxima seção um panorama das leis na 

América Latina. 

 

2.6 A LAI na América Latina 

 

Na América Latina, pode-se identificar três períodos de difusão da lei. A primeira 

onda de difusão se deu em 1992, na Conferência da ONU no Rio de Janeiro. A agenda da 

época era sobre informações ambientais, que no Brasil culminou no SINAMA (Sistema 

Nacional de Meio Ambiente), criado através de Lei de 2003. O primeiro país a adotar a lei 

nesta primeira onda foi o México, em 2002, com Vincent Fox na presidência. No mesmo ano, 

Panamá e Peru também tiveram LAI aprovadas (MENDEL, 2008; MICHENER, 2010) 

As LAI só começaram a ser aprovadas na America Latina a partir de 2002, contudo, 

nas constituições do Brasil (de 1988), México (de 1977) e Argentina (de 1994), o direito de 

informação já havia sido considerado, e serviram de base para a posterior aprovação das leis 

(MICHENER, 2010). Vale ressaltar que as novas constituições do Brasil e da Argentina se 

inseriram no momento de transição de regimes autoritários para a democracia. A Colômbia é 

uma exceção na região, tendo aprovado sua LAI em 1985. 

 A segunda onda começou em 1995, indo até 2006, com a pressão de organismos 

financeiros internacionais por transparência, a fim de evitar o não pagamento de dívidas 

(MICHENER, 2010). Nesta época, seguiram-se diversas crises que motivaram a pressão por 

organismos internacionais, como: a crise mexicana conhecida como “efeito tequila” em 1994; 

a crise monetária do sudeste asiático de 1997, com a queda brusca de reservas cambiais; a 

moratória russa em 1998; e a crise brasileira de 1999, com a desvalorização cambial resultante 

de algumas disfunções do Plano Real. 

 Neste período, Argentina e Paraguai levaram propostas da lei a seus congressos, que 

não foram aprovadas. A Argentina acabou por sancionar um decreto assegurando o acesso à 

informação em 2003. Entretanto, o documento não possui força, tampouco legitimidade para 

ser efetivo. Em estudo realizado pela Alianza Regional, afirma-se que o acesso à informação 

no país varia muito entre municípios, sendo que a maioria das cidades ainda não possui 
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legislação especifica que regulamenta os processos de petição e recebimento das informações 

(ALIANZA REGIONAL, 2009).  

 A pressão das instituições financeiras internacionais visava responsabilizar os próprios 

cidadãos sobre o desempenho e transparência do país, reduzindo assim possíveis críticas às 

medidas econômicas outorgadas aos países em troca de financiamento da dívida ou novos 

empréstimos. Outros países que somente aprovaram LAI por causa de financiadores 

internacionais foram a República Dominicana, o Equador e o Panamá (MICHENER, 2010). 

A terceira onda de difusão da LAI na América Latina teve seu início com o 

emblemático caso de Claude Reyes vs. Chile em 2006, no qual a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos deu ganho de causa para Claude, diante da negativa do governo do Chile 

em fornecer informações sobre um projeto de exploração ambiental no país  (CAINFO, 2011; 

FUNDACIÓN PRO-ACCESO, 2011; MICHENER, 2010). Desde o final da década de 1990, 

14 países já adotaram a legislação de acesso a informação na América Latina (CAINFO, 

2011) e dois deles possuem decretos.  

Mesmo com aprovações tardias, algumas LAI latino-americanas já figuram como leis 

de referência mundial. A região não é homogênea, nem em desenvolvimento e nem na força 

das LAI aprovadas, sendo muito cedo para dizer se essas leis vão “pegar”. De forma geral, 

Brasil, Chile, Peru, Uruguai e Guatemala possuem leis de acesso à informação promissoras 

(LOPES, 2011; MICHENER, 2012).  

Para a mensuração da força legal das LAI, utilizou-se o RTI Rating. O RTI Rating é a 

maior referência atual na mensuração da força das LAI no mundo, e é um ranking elaborado 

pelas ONGs Centre for Law and Democracy e Acces Info. Trabalha com 61 indicadores, os 

quais se agrupam em sete categorias legais5, sendo uma delas o regime de exceções. A 

pontuação máxima que se pode atingir é de 150 pontos, tendo a categoria de Exceções um 

máximo de 30 pontos (CLD, 2010).  

As leis na América Latina são fortes nos procedimentos para promover a divulgação 

máxima, e na definição de transparência ativa. Entretanto, não possuem bons mecanismos que 

diminuam as exceções e assegurem o direito de apelação. Tampouco são fortes em determinar 

sanções a funcionários que não divulgam informações, e proteção aos que divulgam. 

Os quesitos que compõem o indicador de Exceções e Negações avaliam (CLD, 2010): 

                                                        
5 As categorias são: direito de informação (máx. 6 pontos), escopo (máx. 30 pontos), procedimentos de pedido de 
informação (máx. 30 pontos), exceções e negações (máx. 30 pontos), recursos (máx. 30 pontos), sanções e 
proteções (máx. 8 pontos), e medidas de promoção (máx. 16 pontos) (CLD, 2010). 
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1. As restrições ao acesso de informações e documentos, ou seja, em que medida 

a LAI define o que é sigiloso. Este quesito recebe de 0 a 4 pontos. 

2. As próprias exceções de direito ao acesso e sua conformidade com padrões e 

normas internacionais, sendo permitido o sigilo apenas em casos de segurança 

nacional, relações internacionais, saúde e segurança pública, investigações 

legais e acusações criminais, privacidade, interesses econômicos legítimos, 

conservação ambiental, dentre outros. Este quesito recebe de 0 a 10 pontos. 

3. Existência e desenho de mecanismos de prova de dano – dando acesso especial 

a casos de violação de direitos humanos e corrupção, por exemplo. Este quesito 

recebe de 0 a 4 pontos. 

4. Existência de cláusula na lei que determine a divulgação automática do 

documento/informação após o término de seu tempo de sigilo. Considera ainda 

um limite de 20 anos de sigilo, a ser considerado na pontuação. Recebe de 0 a 

2 pontos.  

5. Procedimentos de recolhimento de informação de terceiros assegurada pela lei, 

para possibilitar a resposta aos requerentes, levando em conta que a 

responsabilidade de sigilo e proteção da privacidade é do órgão público, e não 

de terceiros. Recebe de 0 a 2 pontos. 

6. Existência de cláusula que assegure a disponibilização parcial de documentos, 

caso uma parte do documento seja considerada sigilosa. Recebe de 0 a 2 

pontos. 

7. Quando da negação de acesso, estabelecimento na lei de obrigatoriedade de 

resposta do Estado baseada em parâmetros legais, informando ainda ao 

requerente de suas possibilidades de mover recursos a respeito da negativa. 

Recebe de 0 a 2 pontos. 

No Quadro 2 pode-se visualizar informações sobre as LAI nos países latino-

americanos.  
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Quadro 2 – LAI na América Latina6  

País Respaldo Constitucional Lei / Decreto
Ano de 
Aprovação RTI Index

Argentina Artigos 1, 33, 41, 42 e 75 Decreto nº 1172 2004 66
Bolívia Artigos 7 e 21 Lei nº 28.168 2005 --
Brasil Artigo 5 Lei nº 12.527 2011 110
Chile Artigo 8 Lei nº 20.285 2008 93
Colombia Artigos 74, 15, 23, 112, 135 e 136 Lei nº 57 e nº 594 1985 82
Costa Rica Artigo 30 -- -- --
Cuba Sem garantias -- -- --
El Salvador Artigos 6, 18, e 246 Decreto nº 534 2011 124
Equador Artigos 18, 91, 265 Lei nº 24 2004 75
Guatemala Artigo 35 Decreto nº 57/2008 2008 96
Honduras Sem garantia. Decreto nº 170/2006 2006 85
México Artigo 6 -- 2002 119
Nicarágua Sem garantia. Lei nº 621 2007 113
Panamá Artigos 37, 41, 42, 43 e 44 Lei nº 6 2002 74
Paraguai Artigos 28, 40 e 45 -- -- --
Peru Artigo 2 Lei nº 27806 2003 97
República 
Dominicana Sem garantias Lei nº 200/04 2004 61
Uruguai Sem garantias Lei nº 18.381 2008 91
Venezuela Artigos 28, 51, 57,  e 143 -- -- --  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Na tese de doutorado de Michener (2010), exploram-se com profundidade os casos de 

aprovação da lei na Argentina e no México através de duas variáveis explicativas da força 

dessas leis: a liberdade de imprensa (bem como seu poder de influência na agenda política) e 

a força do presidente7. Reconhece-se a importância destas duas variáveis, entretanto, a 

intenção do presente estudo é focalizar o panorama das RCM nestes países. No Brasil, as 

RCM tiveram especial influência no retardamento da aprovação da lei. Esta análise será feita 

no Capítulo 5.  

                                                        
6 Dados disponíveis Alianza Regional (2009), Mendel (2009) e RTI Rating (2013). 
7 A força do presidente aqui não se refere à liderança da figura individual do político, e sim à capacidade de 
legislar do mesmo, com maior ou menor apoio do Legislativo. 
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3 AS RELAÇÕES CIVIS-MILITARES E O CONTROLE CIVIL  

 

Desde o término da Guerra Fria, a América Latina vem experimentando, junto da 

terceira onda de democratização, grandes reformas e mudanças em suas políticas públicas. 

Apesar dos grandes avanços, não há uma homogeneidade de sucesso destas políticas em todos 

os países da região (D’ARAUJO, 2010; STEIN et al., 2005). Apesar das incertezas do futuro, 

parece que “pela primeira vez, em cerca de dois séculos de países independentes na região, a 

questão a democracia foi entendida como a melhor condição formal para a convivência entre 

os países e os povos” (D’ARAUJO, 2010, p. 8). 

Por muito tempo os estudos de ciência política da América Latina concentraram suas 

análises exatamente na dicotomia golpe x não golpe. Contudo, com o marco do final da 

Guerra Fria, a justificativa da ameaça comunista não mais serviria para manter os regimes 

autoritários. As Forças Armadas (doravante FA) gradualmente deixaram de ser vistas como 

conspiradoras constantes pelo poder. Além disso, na maioria dos países latino-americanos os 

militares deixaram o poder com baixa aprovação da população e bastante desmoralizados 

diante das acusações de violação de direitos humanos (D’ARAUJO, 2010; SMITH, 2005). 

Com o novo panorama internacional, surgiam outros desafios institucionais. Era 

necessário promover reformas de “consolidação negativa” (eliminação de mecanismos anti-

democráticos) e de “consolidação positiva” (self-enforcement das instituições democráticas) 

da democracia. Muitos governos latino-americanos, mesmo com eleições competitivas e 

abrangentes, não conseguem diminuir a autonomia dos militares, o que faz com que até hoje 

existam muitos “reserve domains” em assuntos de defesa (BARANY, 2012; HUNTINGTON, 

1996; RIAL, 1996; SERRA, 2010; VELÁZQUEZ, 2008).  

Destarte, há que se lidar com o jogo político que envolve a transição democrática e sua 

posterior consolidação. Este processo é multifacetado, envolvendo o fortalecimento e a 

reforma de todos os “regimes parciais” existentes, atribuindo-lhes legitimidade 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012; SERRA, 2010).  

Acemoglu e Robinson (2012) exploram a importância das instituições e sua formação 

para compreender o desenvolvimento político e econômico dos países. Os autores atribuem à 

distribuição e a posse de terras durante a colonização, o motivo pelo qual os Estados Unidos 

desenvolveram uma sociedade mais igualitária do que a América Latina. “In most Latin 

American countries, however, the political institutions there created a very different outcome. 

Frontier lands were allocated to the politically powerful and those with wealth and contacts, 

making such people even more powerful”. 



36 
 

 Ainda de acordo com os autores, este padrão institucional influenciou na estagnação 

econômica e instabilidade política que possibilitaram os golpes e regimes autoritários. O 

Século XX foi um período que passou também por diversas guerras civis, lutas por reforma 

agrária e expropriações (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012).  

De forma geral, a democracia só despontou na América Latina a partir dos anos 1990, 

existindo ainda países instáveis8. O México é um exemplo, que desde a Revolução Mexicana 

em 1911, só conseguiu eleger um presidente de oposição nove décadas depois (Vicente Fox).  

 Destaca-se que, por mais que se trabalhe com um padrão institucional latino-

americano, as diferenças entre países e regimes não pode ser descartada das análises 

(BARANY, 2012; D’ARAUJO, 2010).  

Barany (2012) faz uma interessante distinção entre as institucionalidades advindas de 

três tipos de redemocratização: a democratização após guerras; após transformações do 

Estado; e após mudanças de regime. O autor afirma que é bem mais difícil democratizar as 

FA em certos contextos, mas que independentemente da dificuldade, este processo é um dos 

mais importantes e essenciais para a manutenção dos regimes democráticos.  

 

3.1 Intervenção política dos militares 

 

A literatura de RCM fornece diversas explicações para a intervenção militar na 

política. Há diversas abordagens possíveis, como a cultural9 e a de poder militar10. Seja qual 

for a abordagem, as organizações militares são, de forma intrínseca à sua função, políticas. 

Mesmo na Grécia, berço da democracia, as atividades militares ocupavam grande centralidade 

na política (BARANY, 2012). Siaroff (2005) identifica seis elementos principais que 

influenciam na intervenção doméstica militar: 

(1) O nível de profissionalização dos militares. A profissionalização se refere à ideia 

de que os militares têm conhecimentos próprios e especializados. Huntington coloca este fator 

como positivo, já que antes desta profissionalização, os atores que desempenhavam as 

funções militares (mercenários e aristocracia) não possuíam valores conjuntos e unificados de 

defesa da nação e emprego especializado no uso da força. Este elemento é tido como um fator 

de estabilidade democrática, já que com institucionalização e cultura unificadas, a 

subordinação a órgãos civis seria facilitada.  

                                                        
8 Dentre estes países estão Venezuela, Equador e Bolívia. 
9 Para uma abordagem cultural, ver (KIER, 1995). 
10 Para a abordagem de poder, ver Alsina Júnior (2009). 
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Além disto, faria parte do que ele chama de “objective civilian control” (controle 

objetivo civil). Este controle pressuporia o profissionalismo militar e o reconhecimento por 

parte dos mesmos dos limites de sua competência; a subordinação militar a líderes políticos 

civis sobre questões de defesa; o reconhecimento dos políticos da expertise militar; e a 

redução da intervenção política dos militares, concomitantemente à redução da intervenção 

dos políticos nas decisões militares (HUNTINGTON, 1957, 1996). 

 Contudo, a profissionalização das FA vem sendo questionada por efeitos 

antidemocráticos decorrentes, uma vez que cria uma assimetria informacional e de poder 

técnico entre militares e civis. Esta assimetria inclui o poder de se identificar o que é ou não 

uma ameaça e a determinação de como lidar com ela, poderes estes utilizados pelas FA em 

vários golpes de Estado na América Latina (BARANY, 2012; SIAROFF, 2005; SMITH, 

2005). 

(2) Papéis e missões dos militares e a ideologia construída. A tradição militar de um 

país influencia diretamente a construção da ideologia e padrão de ação dos mesmos. Uma 

ideologia que prega que os militares são guardiões e tutores da nação, pode advir de fatos 

históricos que colocaram às FA este dever. Um exemplo disto é a América do Sul espanhola, 

onde o fator colonizador tem grande peso no entendimento da influência política dos 

militares: eles eram os responsáveis pela manutenção das colônias e sua subjugação ao país 

colonizador, com o prestígio de serem os “criadores” da nação. Isto lhes deu liberdades de 

ação e legitimidade maiores (SIAROFF, 2005; SMITH, 2005).  

Como resultado dos diversos conflitos latino-americanos da segunda metade do século 

XIX (conflitos entre Argentina, Uruguai e Brasil; Guerra do Pacífico; além de guerras civis) 

os governos buscaram criar constituições que fortalecessem as instituições militares. Estas 

instituições se tornaram ainda mais politizadas e agarradas à ideia de que eram responsáveis 

pela tutela da nação (SMITH, 2005). 

Além disto, as missões colocadas atualmente de defender a ordem interna e o 

desenvolvimento econômico do país ampliam o espectro de justificativas para possíveis 

intervenções domésticas, o que é o caso do Brasil e dos países andinos da América do Sul  

(D’ARAUJO, 2010). 

(3) Força das instituições políticas nacionais. Siaroff (2005) explora esta questão 

afirmando haver uma balança de poder institucional, ou seja, “when institutions for 

bureaucratic and military action are more developed than those for (mass) participation and 

governance – or particularly when the latter political institutions fail – the military and 

bureaucracy are ‘compelled’ to intervene” (p. 91). As instituições devem ser concebidas de 
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maneira que se auto-fortaleçam por meios democráticos e para a democracia, construindo 

legitimidade difícil de ser ignorada por algum grupo com intenções de dar um golpe.  

(4) Proteção dos interesses próprios por parte dos militares. Uma vez alcançado um 

nível de profissionalização – que deduz autonomia em diversas esferas como segurança 

interna, recrutamento, doutrina, treinamento, dentre outras – há a tendência de que os 

militares mobilizem esforços políticos para, no mínimo, manterem a autonomia e os recursos 

conquistados. Entretanto, quanto maior é a autonomia das FA, maior é também o 

descolamento de interesses em relação aos civis (SIAROFF, 2005). Este é o caso do Brasil em 

que, de acordo com Alsina Júnior (2009), os militares só se pronunciam em temas que lhes 

afetam diretamente e lhes retiram direitos. 

(5) Governos civis fracos. O apoio político dos militares é frequentemente usado como 

forma de legitimar a posição de um grupo político fraco. Isto lhes dá poder de barganha no 

sentido de preservação da autonomia e da diminuição de restrições. Com isto, e a exemplo da 

América Latina, dificilmente ocorrem reais reformas na estrutura militar (MATEI, 2012; 

SERRA, 2010). Leis que influenciam negativamente os interesses militares são facilmente 

barradas neste tipo de governo. Talvez tenha sido o ocorrido com o presidente argentino 

Menen, que se viu obrigado a abrandar as investigações e os julgamentos sobre as violações 

de direitos humanos da ditadura (SIAROFF, 2005).  

Realmente, muitos golpes foram justificados pela fraqueza do governo. Havia um 

senso ideológico de dever militar de limpar o governo e expurgar políticos corruptos, a fim de 

que se retornasse a uma democracia “pura” (ALSINA JÚNIOR, 2009; D’ARAUJO, 2010; 

ROLEMBERG; QUADRAT, 2011; SIAROFF, 2005). Como explorado adiante, a maioria dos 

golpes dos anos 1960 e 1970 tinha esta premissa de retorno à democracia que às vistas dos 

militares era tão legítimo, que poderiam ser chamados de revolução. 

(6) Cultura política do país. Sugere-se que países com maior cultura política têm 

menor probabilidade de sofrer golpes militares. Uma das formas de se avaliar esta cultura 

política é através da análise da possível legitimidade de um golpe militar no país. De acordo 

com Siaroff (2005), a realidade latino-americana no século XX foi, em geral, de cultura 

política fraca. 

D’Araujo (2010) mostra em seu estudo dados sobre a Confiança nas Forças Armadas, 

baseados na survey do Latin American Public Opinion Project (Lapop) de 2008. O país que 

mais teve sucesso na transição para a democracia em relação ao controle democrático das FA, 

depois de um regime autoritário com apoio militar – a Argentina, é o que possui a maior 

porcentagem de entrevistados que confiam pouco, muito pouco ou nada nas FA (58,24%). 
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Países como Brasil e Chile possuem baixa rejeição às FA em relação à Argentina, com 

porcentagens de 7,81% no Brasil e 17,12% no Chile. Isto é reflexo de um controle civil mais 

fraco nestes países. 

A falta de debate sobre a atuação dos militares abriu espaço para se ter na América 

Latina uma consolidação do controle civil lenta (ALSINA JÚNIOR, 2009; PION-BERLIN; 

TRINKUNAS, 2007; PION-BERLIN, 2006). “Rather than stepping permanently out of 

Power, soldiers have stepped aside – for the moment. They have also discovered that they can 

wield substantial power without having to take over executive office”(SMITH, 2005, pp. 73-

74). Serra (2010) afirma que a América Latina se encontra em uma estagnação na transição 

dos regimes autoritários para a democracia, esta que se retroalimenta ao diminuir os 

incentivos para que os políticos realizem as reformas necessárias.  

 

Nas reflexões de Carvalho (2005) sobre a Constituinte brasileira, o especialista afirma 

que grande parte da intervenção dos militares na política tem como responsável os próprios 

civis. “A responsabilidade vai da omissão diante da intervenção militar à aberta conivência, e 

é de pessoas com posições distintas no espectro ideológico. A esquerda tem sido omissa; a 

direita, conivente” (CARVALHO, 2005, p. 139). 

Além disto, os pesquisadores do tema frequentemente são taxados de simpatizantes 

das instituições militares de forma leviana. Como resultado, os militares continuaram com 

muito do status de defensores da pátria, apoiados por muitos civis que, mesmo na ditadura, 

davam suporte a esta ideologia e a legitimavam (CARVALHO, 2005; SMITH, 2005). De 

fato,  

 
O principal problema que as interpretações colocaram, provavelmente é não ter 
compreendido os regimes autoritários e as ditaduras como produto social. As 
explicações que partem das oposições vítima e algoz, opressor e oprimido, buscando 
respostas na repressão, na manipulação, no desconhecimento (nós não sabíamos), 
embora sedutoras – explicam tudo sem muito esforço e sem colocar o dedo na ferida 
– , levaram a distorções consideráveis” (ROLEMBERG; QUADRAT, 2011, p. 11). 

 

Dificilmente um regime se perpetuaria por 21 anos sem o reconhecimento e a empatia 

da sociedade com os valores propostos pelos ditadores, valores estes não condizentes com um 

Estado Democrático (ROLEMBERG; QUADRAT, 2011). Dados os fatores influentes na 

intervenção ou não dos militares na política, a próxima seção explora as possibilidades de 

controle civil democrático sobre os militares. 
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3.3 Controlando os militares 

 

Matei (2012) e Bruneau (2005) advogam que o excessivo foco dos estudos na questão 

do controle deixa de lado aspectos importantes da segurança e defesa pública, como a 

eficiência e a eficácia das FA. Para Matei, “the challenge in the contemporary world is not 

only to assert and maintain civilian control over the military but also to develop effective 

militaries, police forces and intelligence agencies that are able to implement a broad variety 

of roles and missions” (MATEI, 2012, p. 27).  

Porém, os autores acima citados não trabalham formas práticas de se exercer este 

controle, tampouco aprofundam no debate de até que ponto é possível controlar externamente 

matéria tão sensível. Além disto, ao desagregar a eficiência e a eficácia do conceito de 

controle civil, ignoram que os processos que levariam a estes dois elementos são resultado do 

próprio controle civil.  

A partir da construção deste controle abrangente é que surge a necessidade de 

reformas das RCM. As mudanças têm que dar conta de renunciar aos militares posições de 

poder no governo. É muito importante que nas reformas promovidas os militares sejam 

incluídos como parte da estrutura democrática, tendo a dependência no governo como algo 

natural. Isto implica em uma mudança ideológica dos mesmos, que quando incluídos na 

democracia, se aproximam da ideologia e dos anseios civis (SERRA, 2010). 

Huntington (1996) é otimista ao afirmar que, de forma geral, estas novas democracias 

tiveram mais sucesso na construção de poder sobre os militares do que em diversas outras 

áreas. O autor afirma que houve a retirada de militares de altos cargos do Executivo e a 

criação de Ministérios da Defesa liderados por civis. Contudo, na América Latina a maioria 

dos ministros de defesa foi militar – de acordo com Pion-Berlin (2005), 46% de todos os 

ministros até 2004. 

Velázquez (2008) é mais pessimista e afirma não ter havido muitos avanços na 

América Latina, tanto no controle institucional quanto na socialização das FA. Pode-se dizer 

que o regime de sigilo existente é indicador da manutenção de poder político dos militares 

frente ao Legislativo. A democracia tem a transparência e accountability como um de seus 

principais pilares. Sistemas rígidos de sigilo de dados, especialmente os militares, 

demonstram uma fragilidade democrática (MATEI, 2012).  

Smith (2005), Siaroff (2005) e Serra (2010) apresentam em seus estudos diversos 

esquemas através dos quais avaliam as RCM nos países. Smith (2005) adota um modelo que 

possui quatro elementos: (1) presença/ausência de ameaças percebidas à segurança nacional; 



41 
 

(2) contexto internacional geopolítico; (3) problemas de governança; (4) nível de unidade das 

FA.  

Além disto, aponta a existência de quatro padrões gerais de controle civil-militar na 

América Latina: controle militar (que seria a subordinação do governo civil aos militares); 

tutela militar (forças armadas participantes ativamente nas políticas públicas); subordinação 

militar condicional (quando os militares, mesmo não influenciando diretamente as políticas, 

se dão o direito de determinar a existência ou não de uma ameaça, e o procedimento em 

relação a ela); e o controle civil (subordinação política e de políticas públicas dos militares 

aos civis, com a existência de um Ministério da Defesa composto por civis). 

Percebe-se que o conceito de controle civil trabalhado por Smith não lida com a 

questão da autonomia das FA, tampouco dá conta da questão da distância entre ideologias. 

Alguns autores advogam pelo uso do conceito de “supremacia civil”11. Este conceito 

pressuporia um planejamento civil ativo sobre as estratégias de defesa de um país, transpondo 

o mero controle administrativo (SIAROFF, 2005; VELÁZQUEZ, 2008).  

Velázquez (2008) usa a terminologia ‘controle democrático’ dos civis sobre os 

militares para designar o controle além do administrativo e legítimo, englobando na análise o 

grau de transparência sobre os recursos e orçamento da defesa. A adição da esfera 

transparência supõe um fortalecimento e uma atuação mais ativa da esfera civil neste controle.  

Matei (2012) também afirma que o controle dos militares pelos civis passa pela 

fiscalização (oversight), de forma que os civis consigam saber por formas legais o que os 

militares fazem e se realmente vêm seguindo as diretrizes civis. E é exatamente a LAI uma 

das formas mais universais de se promover esse controle, já que não faz distinção alguma 

entre requerentes. Além disto, possui mecanismos externos de revisão quando informações 

são negadas. 

Serra (2010) não adere ao uso da diferenciação entre controle e supremacia civis. 

Entretanto, relaciona à diferenciação destas fases de controle civil com os conceitos de 

transição e consolidação democráticas, o que é relevante para a construção de modelos de 

análise.  

Ele trabalha com sete fases, estas não ocorrendo necessariamente de forma 

cronológica. A categorização sugerida pelo autor pode ser visualizada no Quadro 3. De 

acordo com o modelo, um extremo da autonomia militar seria o controle militar sobre o poder 
                                                        
11 “We shall define civilian supremacy as the ability of a democratically elected civilian government to carry 
through general policies without interference from the military, to define the goals and general organization for 
national defense and oversee the application of military policy” (Serra, 2010, p. 28). 
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político. Neste caso, o chefe de estado é geralmente um militar, com diversos militares 

ocupando postos estratégicos do governo. A segunda fase do processo de transição se 

caracterizaria por militares atuando como guardiões da nação, se considerando acima da 

política e decidindo quando a intervenção é necessária ou não. O terceiro nível de controle 

militar seria a posse de poder de veto dos militares em relação a políticas públicas diversas.  

Passando para o controle civil, Serra coloca a perda do poder de veto dos militares em 

relação a estas políticas diversas, como o marco para diferenciar a transição da consolidação. 

A partir daí, haveria quatro outros níveis de controle civil:  

 

 O nível em que há a defesa dos militares por sua própria autonomia, mas ao 

mesmo tempo, com aceitação da perda de capacidade de intervir na política; 

 O nível da aceitação parcial da supremacia civil, na qual há o respeito em 

relação às instituições democráticas, mas ainda há algumas desobediências em 

relação a algumas ordens;  

 O nível de aceitação integral do controle civil, exceto em relação à ideologia 

militar passada no recrutamento e treinamentos;  

 E por último, o nível de máximo controle civil sobre os militares, tido como 

“controle civil democrático” (idêntico ao conceito de supremacia civil 

supracitado), que consiste no Executivo determinando quais serão as políticas 

militares, na figura do Ministério de Defesa.  

 

Este último estágio não elimina as tensões e conflitos de interesse, já que certo nível 

de autonomia militar é inevitável. Abaixo, estes estágios podem ser visualizados de forma 

esquemática: 

 

Quadro 3 – Estágios na redução de autonomia e controle civil gradual sobre os militares 
7. Controle civil democrático das FA.  

 
Consolidação 

6. Retenção do controle sobre a ideologia militar 
5. Aceitação formal, mas parcial, da supremacia civil 
4. Militares como defensores de sua própria autonomia organizacional e 
operacional 
3. Militares como força que impõe barreiras ao governo, ao limitar reformas e 
possuindo poder de veto em determinadas ações. Transição 2. Militares como guardiões da essência nacional  
1. Controle militar sobre o poder político 
Fonte: Serra (2010, tradução nossa). 
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Barany (2012) pondera que o modelo de Serra é mais bem aplicado em contextos de 

mudança de regime, havendo necessidade de modificações no mesmo em casos como os de 

democratização após guerras e transformações do Estado. 

Siaroff (2005) utiliza um modelo mais detalhado, com 11 elementos para definir o 

nível de controle civil, em um continuum que vai do controle militar total, até a supremacia 

civil. A tabela que o autor utiliza, bem como as pontuações atribuídas, podem ser visualizadas 

abaixo: 

 
Quadro 4 – O continuum das RCM 

Supremacia 
Civil

Controle    
Civil

Subordinação 
condicional

Tutelagem 
Militar

Controle 
Militar

Regime 
militar

(Pontuação numérica) 10 8 6 4 2 0

Controle militar da 
política de segurança

não (mas com 
alguma 

influência)
talvez talvez sim sim sim

Controle militar de 
outras áreas de 
política

não
não (mas com 

alguma 
influência)

talvez algum maioria maioria/total

Percepção de 
“direito”  militar de 
intervir em tempos de 
crise nacional

não não sim sim de fato --

Chefe de Estado civil civil civil civil civil representante 
militar

Ministro da Defesa 
militar

não talvez usualmente usualmente sim sim

Outros ministros 
militares não não talvez alguns

minoria 
substancial

pelo menos 
maioria sim

Poder dos militares de 
modificar decisões 
civis

não não talvez algum maioria maioria/total

Poderes e 
prerrogativas 
militares asseguradas 
constitucionalmente

não não talvez sim sim sim

Militares com posse 
de recursos próprios

não talvez talvez sim sim sim

Responsabilização 
militar por violação de 
direitos humanos

sim não não não não não

Militares controlam 
seus processos 
internos

não sim sim sim sim sim

Relações civis-militares democráticas Relações civis-militares autocráticas

Fonte: Siaroff (2005, p. 101, tradução nossa). 
 

Analisando os três modelos, pode-se perceber que cada um deles adiciona pontos 

importantes na análise da RCM. Smith (2005) infelizmente não desenvolve com profundidade 
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suficiente a metodologia de análise que propõe. O elemento “presença/ausência de ameaças 

percebidas à segurança nacional” é relativamente fácil de identificar pelos próprios 

pronunciamentos dos políticos, mas se relaciona bastante com outro elemento citado pelo 

autor, que é o “contexto internacional geopolítico”.  

No caso da América Latina e os regimes autoritários dos anos 1970-80, o contexto 

internacional geopolítico era o da Guerra Fria, o que motivou os Estados Unidos a apoiarem 

diversos regimes autoritários aliados à guerra anticomunista (TAVARES, CAMILO, 2013). 

Contudo, a noção de ameaça à segurança nacional coincidiu com a do inimigo interno, tendo 

estes países desenvolvido pouco seu aparato de defesa a ameaças externas.  

Já no recente caso da Venezuela, fica mais fácil separar a análise de ambos os 

elementos. A justificativa utilizada pelo governo venezuelano para se militarizar foi a da 

existência de ameaças estadunidenses visando ao petróleo venezuelano. Contudo, o 

argumento não parece ser justificável, já que os Estados Unidos vêm investindo muito em sua 

autossuficiência na produção de petróleo. Além disto, os estadunidenses vêm dando 

preferência a fornecedores externos que sejam estáveis politicamente, havendo a tendência de 

diminuição das importações da Venezuela12(VALOR ECONÔMICO, 2013). 

Outro elemento de análise que Smith sugere é a existência de problemas de 

governança. Entretanto, não fica claro a qual tipo de governança ele se refere, tampouco há 

exemplos de como o autor avaliou este quesito para os países da América Latina. Seguindo 

um viés institucional, os problemas de governança poderiam ter a ver com um número alto de 

instituições fracas no país, sem autonomia e subjugáveis a poder não eleito democraticamente. 

O último elemento citado pelo autor é o nível de unidade das FA. Que seria o nível de 

consonância entre as três FA.  

O modelo de Serra (2010) não explora com a mesma profundidade de Siaroff (2005) 

os elementos que compõem cada um dos níveis de controle civil ou autonomia militar, mas 

ainda assim os dois modelos se assemelham bastante. Entretanto, a consideração de muitos 

“talvez” permitida na classificação de Siaroff (no Quadro 4), traz alguns problemas quando 

queremos refinar os modelos destes dois autores. Uma das premissas de Serra para diferenciar 

transição e consolidação, é o poder de veto dos militares a respeito de políticas em geral, e a 

                                                        
12 Relacionar o surgimento do governo chavista a somente uma questão com os Estados Unidos é uma análise 
simplista. A democracia venezuelana anterior a Chávez, apesar de ter conseguido se consolidar e de levar o país 
a taxas de crescimento altas, não teve sucesso em redistribuir os ganhos do país. O pacto de Punto Fijo, como 
pacto de poder entre diversas elites, por não redistribuir acabou não sendo autossustentável em longo prazo, 
política e socialmente falando (MONALDI et al., 2006).  
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classificação de Siaroff coloca este elemento podendo existir ou não. O Quadro 5 faz uma 

comparação entre os níveis trabalhados pelos três autores: 

Quadro 5 – Perspectiva comparada dos níveis de controle civil* 
Smith (2005) Serra (2010) Siaroff (2005) Observações

Controle Militar Regime Militar Regime Militar

Neste nível não há discordância aparente entre 
autores. Os militares estão no poder, com um 
Chefe de Estado militar, cargos importantes, 
ministérios, apoio constitucional, dentre outros.

Controle Militar

Militares como 
guardiões da 
nação Controle Militar

De acordo com Siaroff, o que difere o regime 
militar do controle militar é o fato de que o Chefe 
de Estado não é um militar, e sim um civil apoiado 
pelos militares, com amplos poderes no 
Executivo,. De acordo com Serra (2010), nesta fase 
os militares ainda possuem autonomia para 
intervirem quando quiserem.

Tutelagem 
Militar

Militares com 
poder de veto Tutelagem Militar

Poucas diferenças são notadas neste nível. 
Militares apoiados constitucionalmente, com 
alguns cargos importantes no governo, podendo 
vetar políticas tanto de sua área de atuação como 
de outras áreas.

Subordinação 
condicional

Militares como 
defensores de 
sua própria 
autonomia

Subordinação 
condicional

Para Serra, o fator diferencial entre tutelagem 
militar e subordinação condicional é a não 
existência de poder de veto sobre quaisquer 
políticas. Siaroff relativiza isto, falando que na 
subordinação condicional pode haver controle 
militar sobre outras áreas. Permanece-se com a 
visão de Serra (2010).

Subordinação 
condicional

Aceitação 
formal, mas 
parcial da 
supremacia 
civil

Subordinação 
condicional

Serra separa a aceitação formal, mas parcial da 
subordinação, sem se dar conta de que quando os 
militares se veem na necessidade de defender 
seus privilégios, já estão reconhecendo 
formalmente a força e autonomia de outros atores 
na sociedade. Sugere-se portanto a junção deste 
nível ao anterior (de Serra), sob o nome de 
subordinação condicional.

Controle Civil

Retenção do 
controle sobre 
ideologia 
militar Controle Civil

A ideologia própria e algum controle substancial 
sobre as políticas de defesa e de segurança 
caracterizam o controle civil.  

Fonte: elaborado pela autora. 

*Os níveis aparecem repetidos diversas vezes, pois na visão de seus respectivos autores, englobam 

conceitualmente mais de uma das observações elencadas. 

  

Dentre as diversas formas de mensuração do poder político dos militares, não 

abordadas pelos modelos anteriores, há também a utilização da quantidade de ministros 

militares no Poder Executivo como indicador. Amorim Neto (2011) utiliza esta mensuração 
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baseando-se em Huntington e Alfred Stepan. Na apresentação dos dados para o Brasil13, 

constata-se uma contínua perda de poder dos militares brasileiros na política. 

Conclui-se que, apesar da importância dos elementos de análise de Smith (2005), cuja 

metodologia não foi explorada pelo autor, os mesmos são de difícil mensuração. Os modelos 

de Siaroff e Serra se apresentam de forma mais sistematizada, e possuem características 

complementares que englobam de forma clara, a necessidade de maior transparência e de 

reformas.  

Não se teve intuito de criar um novo modelo de avaliação das RCM na América 

Latina. Entretanto, as análises comparativas aqui realizadas levantam as fragilidades das 

avaliações existentes, apontando também para a possibilidade de aprofundamento das 

pesquisas no campo. 

 

3.4 Panorama de RCM na América Latina no século XX 

 

Para compreender o panorama latino-americano das RCM, faz-se necessário conhecer 

o histórico de golpes que permeou os diversos regimes autoritários do século XX. Smith 

(2005) faz um apanhado destes golpes e regimes. Nos anos 1930, ocorreram golpes na 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, República Dominicana, Guatemala, Panamá e Peru. A 

liderança destes golpes foi tanto de uma oligarquia apoiada pelos militares quanto de militares 

autônomos.  

A onda de golpes de Estado dos anos 1960 e 1970 alcançou países como Argentina, 

Brasil, Peru e República Dominicana. Neste período, começou a guerra anti-comunista na 

América Latina, frente ao sucesso da Revolução Cubana em 1959. Tem-se, portanto, a luta 

contra a subversão de inimigos internos. O autor reforça a ideia de que estes golpes não foram 

todos iguais, apresentando características bem específicas e alguns padrões observáveis 

(SMITH, 2005).  

Dentre estes padrões, houve golpes cujos regimes foram personalistas; onde militares 

atuaram como instituição, liderando gabinetes e ministérios do governo; golpes com 

ideologias específicas; e de base e suporte civil. Os golpes ocorridos na Colômbia, 

Guatemala, República Dominicana, Bolívia, Nicarágua e Venezuela podem ser caracterizados 

como altamente personalistas, geralmente com o uso da figura de um general. Já nos anos 

1960 e 1970, os regimes militares seguiram mais a linha institucional, com vistas de longo 

                                                        
13 Para visualizar o gráfico, bem como demais análises: Amorim Neto (2011), página 134. 
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prazo, no intento de não somente eliminar os inimigos internos, mas também de trazer 

desenvolvimento econômico e social para a pátria (SMITH, 2005). 

De forma geral, regimes como os dos anos de 1960 e 1970 tinham uma função mais 

desmobilizadora da sociedade civil do que mobilizadora, tendo como suporte as classes média 

e alta. Além de anti-comunista, a ideologia geral era liberal, moralista e com grande foco na 

devoção à pátria. Em relação à governança, a maioria dos regimes militares na América 

Latina eram colegiados. O regime de Pinochet, no Chile, se constitui uma exceção, 

começando com uma governança colegiada e, posteriormente rumando ao personalismo 

(SMITH, 2005). 

Na maioria dos regimes, é comum a afirmação militar de que o regime autoritário é 

um dever transitório, assumindo desde o início o retorno à democracia quando a “ameaça 

interna” foi aplacada. Entretanto, quando e como o retorno à democracia deveria acontecer 

seria definido somente pelos militares (SMITH, 2005). 

Na redemocratização da América Latina, surge a necessidade de se lidar com a 

questão da anistia e a punição de violação de direitos humanos. A anistia irrestrita é reflexo do 

poder considerável dos militares na política (HUNTINGTON, 1996; SMITH, 2005), e 

curiosamente não foi abordado nas classificações de RCM detalhadas anteriormente. Dos 

países latino-americanos, o único que não puniu sequer um militar por tortura, ocultação de 

cadáveres, dentre outros crimes, foi o Brasil (D’ARAUJO, 2010).  

D’Araujo (2010) afirma haver surgido um alinhamento entre diversos países, 

caracterizado pela ascensão de políticos de esquerda. Muitas vezes este alinhamento foi 

denominado de “eixo do mal”, por ir de encontro aos interesses estadunidenses. De fato, a 

eleição de Hugo Chávez na Venezuela (2009), de Ricardo Lagos no Chile (2000), de Lula no 

Brasil (2002 e 2006), de Evo Morales na Bolívia (2006 e 2009), de Rafael Correa no Equador 

(2006 e 2009), de Daniel Ortega na Nicarágua (2007) e de Fernando Lugo no Paraguai 

(2008), todos políticos de esquerda, corroboram o alinhamento. 

Porém, há também casos de países que elegeram representantes liberais, como 

Honduras, Colômbia (muito próxima dos Estados Unidos pela luta contra o narcotráfico), 

Peru e México. A autora nota, que, apesar da grande força esquerdista na região, “o 

sentimento antiamericano parecia mais forte do que o sentimento antimercado” (D’ARAUJO, 

2010, p. 14). A maioria destes países, principalmente Brasil, Chile e Uruguai, atuaram 

ponderadamente, mesmo com a defesa da bandeira socialista. Pode-se visualizar a avaliação 

dos autores sobre as RCM na América Latina no Quadro 6.  
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Quadro 6 - Padrões de RCM na América Latina - 2000 e 2004 
País RCM em 2000 (SMITH, 2005) RCM -final 2004(SIAROFF, 2005) 

Equador Tutela militar Controle civil 

El Salvador Tutela militar Subordinação condicional 

Guatemala Tutela militar Controle civil 

Venezuela Tutela militar Subordinação condicional 

Bolívia Subordinação condicional Subordinação condicional 

Brasil Subordinação condicional Subordinação condicional 

Chile Subordinação condicional Controle civil 

Colômbia Subordinação condicional Controle civil 

República Dominicana Subordinação condicional Controle civil 

Honduras Subordinação condicional Controle civil 

Nicarágua Subordinação condicional Controle civil 

Paraguai Subordinação condicional Controle civil 

Peru Subordinação condicional Controle civil 

Costa Rica Controle civil Supremacia civil 

México Controle civil Controle civil 

Haiti Controle civil Controle civil 

Panamá Controle civil Controle civil 

Argentina Controle civil Controle civil 

Uruguai Controle civil Controle civil 

Cuba -- Controle civil 

Fonte: adaptado de Siaroff (2005) e Smith (2005). 

 

Apesar do panorama favorável de consolidação democrática, os países latino-

americanos ainda enfrentam muitos déficits, tanto no que diz respeito ao estado democrático 

de direito, quanto a uma reforma das instituições vigentes (ALSINA JÚNIOR, 2009; 

D’ARAUJO, 2010). Alsina Júnior afirma haver no Brasil uma grande dificuldade de se 

implementar políticas públicas universalistas. Prevalecem outras “gramáticas políticas”. 

Mesmo países que possuem um Ministério da Defesa, quando os ministros são 

nomeados, chegam ao ministério sem conhecimento, educação e experiência necessários. 

Além disto, quando adquirem os conhecimentos necessários, acabam não permanecendo no 

cargo. Entretanto, a inexperiência não exclui a destreza política destes ministros, que 

começam a barganhar e fazer promessas de apoio às FA, em busca de melhor governabilidade 

(SERRA, 2010; VELÁZQUEZ, 2008; ZAVERUCHA, 2005).  

De maneira geral, as FA também vêm sendo muito utilizadas para objetivos políticos, 

como para combater o narcotráfico (Colômbia e México são casos expoentes), para coibir 
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protestos (como é o caso da Venezuela), distribuir alimentos e prover serviços de assistência a 

populações carentes (D’ARAUJO, 2010). 

Há também requisitos importantes a serem preenchidos pelos civis, que têm que 

entender dos processos militares, saber avaliar as questões de segurança e o grau de 

importância das missões, saber requisitos de equipamentos e compras militares, ou seja, civis 

que também sejam “profissionais” em matéria militar, mas que não sejam militares 

(CARVALHO, 2005; VELÁZQUEZ, 2008).  

 Um debate interessante ocorrido em 2005-2006 foi entre David Pion-Berlin e Thomas 

Bruneau. Em seu artigo “Political Management of the Military in Latin America”, Pion-Ber-

lin afirma que o envolvimento dos civis em questões de defesa faz parte de um modelo 

ocidental de RCM, e que não ocorre de fato na América Latina. A falta de engajamento civil 

nestes assuntos, por sua vez, se daria pela ausência de ameaças externas a estes países, que 

não proveria de incentivos suficientes para que houvesse mobilização (PION-BERLIN, 2005). 

 Ele coloca o caso da Argentina a favor de sua argumentação, afirmando que no país 

conseguiu-se controle civil, sem engajamento civil em assuntos de defesa. Pion-Berlin acaba 

por retomar a ideia de Huntington de objective civilian-control, na qual a autonomia militar 

deveria ser preservada. Entretanto, não baseia seus argumentos em direção a uma 

consolidação democrática: ele pára no simples desinteresse civil e pouca atratividade eleitoral 

de curto-prazo do tema, e o toma como meio e fim para não se realizar reformas.  

 Em resposta ao polêmico artigo, Thomas Bruneau usa de uma metáfora para discordar 

de Pion-Berlin, afirmando que como “raposas”, os políticos devem saber pouco de muito. Ao 

contrário, os militares sabem muito de pouco. Isto não eximiria o dever dos políticos de saber 

sobre questões militares o suficiente para controlá-los, tendo consciência do que não sabem. 

Em uma democracia consolidada, não haveria partes do governo que não estejam 

“controladas” pelos civis (BRUNEAU, 2005). 

 Exemplos de que as RCM na América Latina não estão tão estáveis assim para se dar 

por “satisfeito” e não advogar por reformas, são os da Nicarágua e da Venezuela. Em 2004 na 

Nicarágua, os militares se recusaram a destruir cerca de mil mísseis de origem soviética, 

mesmo com a requisição do presidente Enrique Bolanos e do ministro da defesa Jose Guerra 

(BRUNEAU, 2005). Na Venezuela, militares declaram fidelidade a Nicolás Maduro após a 

morte de Chávez, mesmo sendo inconstitucional que Maduro permanecesse no poder e se 

candidatasse à presidência ao mesmo tempo (AGÊNCIA ESTADO, 2013).  

 De acordo com Serra (2010), a falta de incentivos dos políticos seria um reflexo da 

estagnação entre as fases de transição e consolidação democráticas. Falta de incentivo não é 
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justificativa da não necessidade de intervenção civil. O autor vai além e afirma que quando 

Pion-Berlin (2005) chama as novas funções das FA de “nada ortodoxas”, ele desconsidera as 

profundas e necessárias mudanças no papel das FA, que vem ocorrendo desde o final da 

guerra fria. O problema da América Latina não seria a falta de expertise em assuntos 

militares, mas sim fraquezas institucionais, falta de prestigio dos políticos, falta de vontade 

política, além da instabilidade nos cargos públicos, em especial os de defesa. 

Pion-Berlin responde às críticas de Bruneau em um artigo chamado “The Defense 

Wisdom Deficit in latin America: a Reply to Thomas C. Bruneau”, sem articular e contrapor 

os argumentos de Bruneau, tampouco retomando os contra-exemplos postos à sua ideia de 

déficit de conhecimento em defesa (PION-BERLIN, 2006).  

Já em artigo posterior, Pion-Berlin articula com Trinkunas um refinamento dos 

argumentos. Nele os autores afirmam que falta na América Latina o desenho de políticas de 

defesa de longo-prazo, e que pela região ter uma “vantagem geográfica” de distância dos 

grandes conflitos mundiais, foi criada uma expectativa geral de resoluções de conflitos 

sempre através da diplomacia (PION-BERLIN; TRINKUNAS, 2007). Isto é reiterado por 

D’Araujo (2010) e Alsina Júnior (2009).  

A própria formação das FA na América Latina, baseada nas tradições e missões 

francesas e alemãs, reforçaram uma cultura de desconfiança militar em relação à autoridade 

civil (PION-BERLIN; TRINKUNAS, 2007). Carvalho (2005) afirma que na Primeira 

República houve diversos intercâmbios de treinamento com estes dois países e o surgimento 

de uma seção de militares altamente politizados (Jovens Turcos), numa crescente linha de 

pensamento político próprio pelos militares.  

Os autores afirmam ainda que esta expectativa de não-guerra afetou o próprio 

planejamento de criação de capacidade militar, muito bem ilustrados pelas ofensivas políticas 

entre Peru e Equador em 1995. Nenhum dos dois países estava preparado suficientemente 

para enfrentar uma guerra. De acordo com Pion-Berlin e Trinkunas (2007), com um dia de 

conflito, o presidente equatoriano já havia recorrido a apelos diplomáticos internacionais, a 

favor de um acordo pacífico. Como as FA peruanas também não eram preparadas – apesar de 

mais fortes que as do oponente, em três semanas o conflito havia terminado. 

Além da integração comercial promovida pelo Mercosul, diversos tratados de cooperação em 

defesa reduziram as chances de embates militares, como a Conferência de Ministros de 

Defesa das Américas, a Comissão de Segurança Hemisférica, a Junta Interamericana de 

Defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, dentre outros (D’ARAUJO, 2010). 
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4. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E AS RELAÇÕES CIVIS-MILITARES NA 
AMÉRICA LATINA 
 

O estudo das RCM em seu triângulo Estado-Sociedade-Forças Armadas sempre 

focalizaram mais as relações entre Estado e FA. Contudo, a atuação da sociedade civil foi 

negligenciada não sem motivos. Barany (2012) afirma que a participação da sociedade sempre 

foi limitada à tentativa das FA em recrutar oficiais.   

“In democracies, however, public opinion and societal agents such as the media and 

nongovernmental organizations (NGOs) have gradually emerged as influential components of 

politics, including military politics” (BARANY, 2012, p. 25). Esta afirmação reforça a ideia 

de democracia monitorial trabalhada no segundo capítulo. Não obstante, ainda vivemos num 

contexto de transformação, no qual muitas barreiras ao controle civil ainda estão postas.  

A influência militar nas LAI ainda foi pouco explorada. Muito se fala da cultura de 

segredo, diversas análises foram feitas sobre padrões de sigilo existentes, citam-se os militares 

como possível ator de veto, mas ainda pouco de sistemático se sabe sobre o assunto. Um dos 

únicos trabalhos que tratam do tema, mesmo que por um viés estritamente de direito 

administrativo, é o de García (2009). O autor faz uma análise da lei, especialmente no tocante 

à defesa e segurança nacional.  

Muitas das LAI abrangem apenas o Executivo e o Legislativo, chegando apenas ao 

Ministério da Defesa. Nem todas falam especificamente das FA como passíveis de requisição 

de informações (VELÁZQUEZ, 2008). É sabido também que, antes da Lei de Acesso à 

Informação brasileira, era extremamente difícil conseguir dados sobre orçamento militar, 

como relatado por Brustolin (2009).  

Parte-se do princípio de que o que aspecto mais afetado pela influência dos militares é 

o regime de acesso a informações sigilosas e classificação. Isto ocorre porque o acesso livre 

representa uma possibilidade de se rever o passado dos regimes militares, e também lida com 

a possibilidade de perda de autonomia e obrigatoriedade de prestar contas sobre seu 

funcionamento interno. 

A maioria dos países da América Latina ainda mantém uma lista extensa de exceções 

de acesso. Um problema é a conciliação entre leis de sigilo previamente existentes e as LAI. 

Em Honduras, por exemplo, as leis de sigilo prevalecem sobre a lei de acesso, e as leis de 

sigilo permanecem como estavam antes. Na Nicarágua, a lei fica invalidada também perante 
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tratados internacionais. A prevalência não fica clara em países como República Dominicana e 

Panamá (MENDEL, 2009). 

Muitas leis na América Latina têm como base a classificação de informações sigilosas 

como premissa para sua divulgação. Curiosamente, esse sistema estabelece a classificação de 

sigilo como regra primeira. Apesar disso, muitas leis possuem o mecanismo de obrigar os 

entes públicos a publicarem listas de documentos sigilosos. Deste modo se tem maior controle 

sobre o que não está sendo divulgado, como ocorre no Brasil, Chile, Equador e Uruguai 

(MENDEL, 2009).  

Dito isso, nesta seção, busca-se identificar possíveis influências dos militares na 

aprovação e força da LAI, as quais dão aos cidadãos um poder muito maior de escrutínio das 

Forças Armadas. Para isto, primeiramente analisar-se-á alguns padrões internacionais 

esperados, sobre a regulamentação do sigilo em defesa nas LAI. 

 

4.1 Padrões internacionais de sigilo e exceções nas LAI 

 

O padrão internacional de exceções de acesso encontrado nas LAI geralmente se 

relaciona com a segurança nacional, com a manutenção da ordem pública, prevenção e 

investigação de crimes, segredos comerciais e industriais, dados sobre procedimentos 

jurídicos, dados pessoais e confidencialidade de deliberações antes da tomada de decisões 

públicas (OSF, 2006).  

Em 2002, vários organismos internacionais começaram a traçar diretrizes gerais a 

serem seguidas na seção de exceções das leis. Com isto, colocou-se que o sigilo e as restrições 

a informações deveriam estar bem descritos na lei e em decretos decorrentes. Admitiu-se 

também que as exceções são necessárias, mas que devem ser restritas a interesses específicos.  

Um exemplo emblemático da necessidade de sigilo é o caso da encriptação de códigos 

de comunicação militares, divulgação a qual poderia ser extremamente danosa às atividades 

de defesa. No entanto, um pedido de informação sobre o orçamento anual dedicado a 

operações antiterroristas não seria considerado ameaçador, devendo ser aberto ao público 

(OSF, 2006).  

De acordo com o relatório da OSF (2006) e com Mendel (2008), em muitas leis há um 

“teste de interesse público”, mecanismo que poderia ser utilizado para liberar informações 

mesmo que estas pudessem causar algum dano à defesa ou a informações pessoais. A maioria 

dos defensores civis das LAI é a favor da existência deste teste, contudo esta posição não é 

uma unanimidade. De acordo com García (2009), a utilização da justificativa de “interesse 
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público” para se ter acesso a determinada informação não seria suficiente para sua abertura, 

uma vez que a própria segurança nacional poderia ser categorizada como de interesse público. 

 
La importancia de la Defensa nacional ha llevado a todos los países a establecer, sin 
excepción, algunos mecanismos formales de resguardo de confidencialidad de 
determinada información incluso en hipótesis de normalidad constitucional. Sin 
embargo, en un Estado donde reina la cultura del secretismo, la importancia de la 
seguridad de la Nación se difumina entre otra información que debería ser de 
dominio público (GARCÍA, 2009, p. 155). 

 

Uma solução presente em diversas leis para assegurar a existência do teste, é a de se 

ter uma lista de tópicos os quais podem ser considerados de interesse público. Desta maneira a 

lei conseguiria limitar a categorização das informações em qualquer grau de sigilo. Dentre 

estas limitações figuram possíveis violações de direitos humanos – presente na lei mexicana e 

brasileira ; informações relevantes e urgentes sobre a segurança pública, saúde e desastres 

naturais – presente na lei armênia; além de informações sobre o “real” desempenho da 

economia, educação e meio ambiente (OSF, 2006).  

Contudo, compartilha-se da opinião de Mendel (2008) de que o regime de sigilo deve 

ser posto em última instância. De acordo com o próprio autor, muitas vezes uma informação 

militar tida como sigilosa pode ajudar a expor casos de corrupção dentro das FA. Com isto, 

apesar da “debilidade” criada, a divulgação pode vir a fortalecer a organização por melhorar 

sua eficiência e diminuir a probabilidade de futuros delitos. 

As dificuldades na abertura de dados vão além, e esbarram na estrutura das 

burocracias atuais. Muitas vezes o pedido de uma informação gera a necessidade de 

classificação da informação, quando nem todos os documentos estão classificados 

previamente. De acordo com o OSF (2006), este processo pode ser demorado e muitas vezes 

depende da assinatura e do aval de superiores na burocracia, o que demanda de tempo e 

análise. 

Mendel (2008) analisa uma série de tratados internacionais e organizações que 

possuem determinações sobre o acesso à informação. Os Princípios Inter-americanos afirmam 

que as exceções devem ser exceção, limitadas a grande risco de segurança nacional. As 

Nações Unidas deixam claro: as negações de acesso a informação não devem servir para 

encobrir ações perniciosas e incorretas dos governos. Sugere, portanto, a disponibilização de 

uma lista clara de motivos e justificativas possíveis de se colocar como sigilosas (MENDEL, 

2008). 
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Outro problema comum em relação a sigilo é a negação da informação por completo 

por parte do documento ser sigiloso. Mendel (2008) afirma que uma passagem sigilosa não 

pode determinar a negação de acesso como um todo. Além disto, em muitos países é possível 

que haja mecanismos que possibilitam a manutenção do sigilo de documentos por tempo 

indeterminado, constituindo este o principal debate acerca da LAI no Brasil.  

Para o autor, regimes muito severos de sigilo não fazem sentido, já que o risco de se 

liberar a informação diminui com o tempo. “Hard ‘historical disclosure’ time limits create a 

presumption that the original harms no longer pertain, after which continued withholding of 

the information needs to be specially justified” (MENDEL, 2008, p. 37).  

A Figura 2 a seguir permite observar a força geral das leis e a força da lei em relação a 

dados sigilosos e exceções. 

 

Gráfico 2 – Força geral das LAI e força sobre exceções/negações de acesso. 

 
Fonte: adaptado de RTI Rating (2013). 

 

 Como pode ser observado acima, não parece ter havido grandes avanços no regime de 

exceções e negações nos países latino-americanos ao longo do tempo. Na próxima seção serão 

analisadas possíveis explicações, à luz das RCM, para as variações nas forças legais das LAI 

na América Latina. 

 

4.2 A influência militar nas LAI 

 

Procurou-se avaliar nesta seção duas hipóteses em relação à América Latina. A 

primeira hipótese é a de que, quão mais forte e consolidado estiver o controle civil 
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democrático sobre os militares, mais cedo a LAI terá sido aprovada. A segunda hipótese é de 

que quão mais forte e consolidado for o controle civil, mais forte a lei será em regulamentar o 

sigilo de documentos. Além disto, buscou-se compreender brevemente o histórico das RCM 

de cada país, bem como a implementação da lei.  

Uma terceira hipótese levantada inicialmente, similar à segunda, mas em relação à 

força geral da lei, foi descartada. Isto se deu por não se ter encontrado indícios que a 

confirmassem. Isto é evidenciado tanto pela desconexão entre força geral da lei e força legal 

de regulamentar o sigilo (veja Gráfico 2), quanto pela desconexão desta força geral com as 

RCM (veja Quadro 7). Ao longo do estudo trabalhou-se com a premissa de que a LAI seria 

mais sujeita a pressões dos militares em suas determinações sobre o sigilo de documentos. 

De maneira geral, os países que possuem controle civil sobre os militares tiveram a 

LAI aprovada antes dos países que se caracterizam pela subordinação militar condicional no 

final de 2004. Este é um forte indicativo da influência política militar na aprovação desta lei. 

No Quadro 7 podem ser visualizadas as datas de promulgação das LAI na América Latina, a 

força das leis medida pelo RTI Rating de forma geral e em relação às exceções (sigilo), bem 

como as RCM – organizadas na ordem cronológica de aprovação da lei. 

Dentre os países que possuem lei relativamente forte estão Brasil, Chile, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicarágua e Peru. Dentro do grupo de países com leis fracas figuram 

Colômbia, Argentina, República Dominicana, Honduras, Panamá, Equador e Uruguai. 

Argentina e Bolívia possuem decretos de acesso à informação, sobre os quais já foi abordada 

a fraqueza em relação a uma lei. Apenas três países não adotam a lei na região, que são Cuba, 

Costa Rica, Paraguai e Venezuela. Os países que têm as leis mais fracas no tocante à 

delimitação de exceções de acesso são República Dominicana (11), Honduras (12), Equador 

(14) e Argentina (15).  

Destes países, República Dominicana e Equador só aprovaram leis por pressão direta 

de instituições financeiras internacionais, como FMI e Banco Mundial, na chamada segunda 

onda de disseminação das LAI na América Latina.  

Optou-se por analisar as RCM através de duas classificações em tempos distintos, uma 

de Smith (do ano 2000) e outra de Siaroff (do final de 2004). No capítulo 3 foi discutido e 

apontado que a metodologia de classificação de RCM de Siaroff é mais consistente e 

completa. Há limitações advindas da utilização de classificações prontas de RCM, sendo a 

metodologia ideal a construção e avaliação de uma classificação própria. Contudo, por esta 

última opção extrapolar os recursos temporais da presente pesquisa, optou-se por uma 

avaliação qualitativa focada, necessariamente, mas não exclusivamente, até o ano de 
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aprovação da lei (o caso da Colômbia, por exemplo, focalizou o estado atual da RCM para 

avaliar uma LAI ainda inoperante, apesar de aprovada em 1985).  

Em caso de dúvidas na classificação, prevalece a de Siaroff, como resultado das já 

mencionadas análises de metodologia. Os anos de 2005 em diante ficaram ‘descobertos’ pelas 

classificações utilizadas. Para corrigir isto, foi realizada uma pesquisa qualitativa (na 

bibliografia levantada e em clipping de notícias) a fim de verificar evolução ou não da 

classificação do final de 2004. 

 

Quadro 7 – Aprovação e força das LAI e situação da RCM na América Latina  

País Respaldo 
Constitucional 

Lei / 
Decreto 

Ano de 
Aprovação 

RTI 
Rating 
(Total) 

RTI 
Rating 
(Exceções) 

RCM em 
2000 

RCM em 
2004 

Colômbia sim Lei 1985 82 17 Subordinação 
condicional 

Controle civil 

Panamá sim Lei 2002 74 16 Controle civil Controle civil 
México sim Lei 2002 119 22 Controle civil Controle civil 
Peru sim Lei 2003 97 17 Subordinação 

condicional 
Controle civil 

República 
Dominicana 

não Lei 2004 61 11 Subordinação 
condicional 

Controle civil 

Equador sim Lei 2004 75 14 Tutela militar Controle civil 
Argentina sim Decreto 2004 66 15 Controle civil Controle civil 

Bolívia sim Decreto 2005 -- -- Subordinação 
condicional 

Subordinação 
condicional 

Honduras não Lei 2006 85 12 Subordinação 
condicional 

Controle civil 

Nicarágua não Lei 2007 113 27 Subordinação 
condicional 

Controle civil 

Chile sim Lei 2008 93 14 Subordinação 
condicional 

Controle civil 

Uruguai não Lei 2008 91 20 Controle civil Controle civil 
Guatemala sim Lei 2008 96 21 Tutela militar Controle civil 
Brasil sim Lei 2011 110 16 Subordinação 

condicional 
Subordinação 
condicional 

El Salvador sim Lei 2011 124 22 Tutela militar Subordinação 
condicional 

Costa Rica sim Não há  -- -- Controle civil Supremacia 
civil 

Cuba não Não há  -- -- -- Controle civil 
Paraguai sim Não há  -- -- Subordinação 

condicional 
Controle civil 

Venezuela sim Não há  -- -- Tutela militar Subordinação 
condicional 

Fonte: elaboração própria. Informações podem ser encontradas separadamente em Alianza Regional(2009), RTI Rating 

(2013), Smith (2005) para as avaliações de 2000, e Siaroff (2005) para as avaliações de 2004. 
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4.2.1 Colômbia  

A Colômbia é uma das mais antigas democracias na América Latina. Desde 1958 

elege presidentes de forma democrática, tendo criado seu Ministério da Defesa em 1991, 8 

anos antes do Brasil. Contudo, um fato pouco explorado é de que houve um pacto silencioso 

entre civis e militares na época da transição democrática no qual a autonomia militar era 

assegurada (BRUNEAU, 2005).  

Este acordo viria a ter impacto em 2005, quando o Ministro da Defesa Jorge Alberto 

Uribe despediu quatro generais de alta patente. Os motivos se relacionavam ao não 

acatamento dos oficiais a diretrizes estadunidenses nas operações do Plano Colômbia contra o 

narcotráfico. Com isto, os quatro generais deram declarações à mídia questionando a 

autoridade do Ministro em demiti-los. A reação do Congresso foi curiosa, já que os 

legisladores defenderam a realização de represálias ao ministro (BRUNEAU, 2005).  

A LAI colombiana é um caso atípico na América latina, já que a legislação existe 

desde 1985, a primeira da América Latina. Apesar do pioneirismo, a lei é fraca em diversos 

sentidos, além de pouco usada e divulgada. Não estabelece mecanismos formais de promoção 

da lei e não divulga o direito de insistência para a população. Este sistema não tem se 

mostrado eficiente, com a maioria das respostas sendo dadas fora do prazo. Há pouca 

capacitação dos funcionários públicos para responder à lei, permanência da cultura de sigilo 

(ALIANZA REGIONAL, 2009; MENDEL, 2009).  

Em 2004 uma reformulação da lei foi posta em discussão no Congresso. Já em julho 

de 2012 as discussões permanecem sem previsões de promulgação da legislação. Esta última 

proposta chegou a ser aprovada na câmara dos deputados, mas ainda teria que passar pelo 

presidente e ser aprovada como constitucional. Sua intenção seria fortalecer o direito de 

petição, estipulando a obrigatoriedade de resposta aos funcionários públicos (BANISAR, 

2006; COLPRENSA, 2012). 

Por mais que a democracia colombiana seja antiga, sua luta conta o narcotráfico a 

obrigou a se manter muito militarizada, o que pode ter influenciado na fraqueza da LAI do 

país e na reticente não divulgação e reforço da implementação da lei. Em 2004 foi 

considerada em controle civil, o que pode ser questionado diante do caso aqui citado.  

Não se pode afirmar que a primeira hipótese foi corroborada. Para isto seriam 

necessários estudos mais aprofundados.A segunda hipótese é confirmada diante da aparente 
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autonomia e insubordinação militares, e de regulamentação moderadamente forte de sigilo e 

exceções (17 pontos), sem aplicação efetiva. 

 

4.2.2 Panamá  

O Panamá aprovou uma LAI considerada fraca em 2002. O decreto de implementação 

da lei, publicado em maio de 2002, gerou muita polêmica, já que limitava o acesso à 

informação a “pessoas interessadas”. O decreto foi criticado por diversos setores da sociedade 

civil e, em 2004, foi modificado graças a uma campanha do recém-eleito presidente Martín 

Torrijos (BANISAR, 2006).  

A LAI do país tem muitas exceções ao acesso e não contempla acesso a informações 

sobre os setores de mineração e de petróleo. Não há tampouco prova de dano, questionamento 

sobre interesse público em se obter as informações, e possibilidade de mover recursos em 

caso de negação de pedido. O tempo para responder a um pedido é bastante longo, sendo de 

30 dias, prorrogáveis por mais 30, com taxa alta de negação de respostas (BANISAR, 2006; 

MICHENER, 2012). 

Tanto Siaroff como Smith classificam o país como em controle civil sobre os 

militares. Contudo, o controle civil foi conquistado de maneira forçada no país. O golpe que 

deu início à ditadura ocorreu em 1972, com Omar Torrijos, apoiado e financiado pelos EUA. 

O Panamá tinha um ativo muito grande para não ser controlado, o canal do Panamá. Mesmo 

com o crescente descontentamento dos panamenhos com a ditadura, em 1989 os EUA 

invadem o país com o propósito de prender o General ditador Manuel Noriega (CARTA 

MAIOR, 2007). 

De acordo com o historiador panamenho Miguel Antonio Bernal, a invasão deixou 

muitas marcas. A maioria dos panamenhos não concordou com a intervenção dos 

estadunidenses, por ter sido motivada apenas por interesses econômicos. A deposição do 

ditador foi a desculpa utilizada para que se mantivesse o controle sobre o canal, e pouco das 

instituições panamenhas mudou depois do término do comando militar. No início de 1990 

começou a ser discutida a extinção do Exército, sob a supervisão dos EUA, o que viria a ser 

concretizado um ano mais tarde (CARTA MAIOR, 2007).  

Contudo, há indícios de que a extinção do Exército não significou desmilitarização no 

país, já que ele conta com diversas organizações militares especializadas, atualmente 

denominadas como “Força Pública”. A Força Pública se constitui de um Serviço Nacional de 

Fronteiras (ou SENAFRON), o Serviço Nacional Aeronaval e as Forças Aliadas Panamax. 
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As RCM no país continuam envoltas em diversas obscuridades, sendo necessário 

aprofundamento maior. A classificação de controle civil pode ter sido influenciada pelo fato 

do país não ter Exército, o que não significa que as Forças Públicas não exerçam influência na 

política do país, quiçá tendo colaborado para a LAI fraca aprovada no país. Apesar destas 

lacunas, se considerarmos a extinção das FA como fator desmobilizador dos militares, e a 

classificação de Siaroff de controle civil, a primeira hipótese é corroborada com a aprovação 

da LAI em 2002, e a segunda hipótese é refutada, pela fraca limitação das exceções e 

negações (16 pontos).  

 

4.2.3 México  

O México conseguiu se tornar um exemplo e parâmetro a ser seguido em formato de 

lei na América Latina, figurando também entre as melhores leis do mundo. Um dos pontos 

altos da lei é a existência de um órgão supervisor autônomo chamado IFAI (Instituto Federal 

de Acceso a la Información), que possui bastante autonomia de ação (MICHENER, 2010).  

Possui um regime de exceções com pouquíssimas brechas, e foi classificada como em 

controle civil em ambas as classificações. Foi aprovada no governo de Vicente Fox, que 

representou a quebra da hegemonia política de muitos anos do PRI. Corroboram-se a primeira 

e a segunda hipótese.  

 

4.2.4 Peru  

O Peru aprovou a LAI também em 2002. Esta promulgação poder ser considerada um 

grande avanço, dada a proximidade do fim do regime autoritário e o exílio de Fujimori, em 

2000. Neste ano as RCM no país foram classificadas como subordinação condicional, 

coerentemente com o contexto de transição da época. Apesar de civil, Fujimori tinha amplo 

apoio das FA peruanas, desde a realização do golpe de Estado, em 1992, até sua saída do 

poder (DGABC, 2000; FOLHA DE SÃO PAULO, 2000).  

Contudo, a efetividade de sua implementação continua duvidosa. Os organismos 

públicos tendem a disponibilizar somente a informação que querem. Além disso, os recursos 

impetrados após as denegações de pedidos acabam indo ao Poder Judicial, o que faz com que 

o processo ainda seja muito moroso (ALIANZA REGIONAL, 2009).  

Em 2003, em decorrência de diversas críticas feitas pela esfera civil, a LAI sofreu uma 

emenda diminuindo o grau de sigilo de dados acerca da defesa nacional.  Isto explica a LAI 

não tão fraca em exceções (17 pontos). Esta reforma pode ser considerada um fator positivo 
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nas RCM, e confirma a posição de Siaroff em classificar o país como em controle civil no 

final de 2004 (FREEDOM INFO, 2006).  

A primeira hipótese é corroborada, já que o país aprovou a LAI em momento de 

reformas da transição democrática, o que representa aspecto muito positivo. A segunda 

hipótese é corroborada pela força moderada em limitar exceções de acesso (17 pontos), em 

controle civil recém conquistado. 

 

4.2.5 República Dominicana  

A República Dominicana, considerada um país com controle civil, teve uma ditadura 

militar de 1930 a 1961. A redemocratização se deu através de uma invasão estadunidense, 

apoiada inclusive pelo Brasil. Desde então, o país possuiu governos civis, apesar de em 

alguns deles imperar a censura à mídia – que é o caso dos diversos governos de Joaquin 

Balaguer entre 1960 e 1990. Em 1992, Leonel Fernández se elege e em 2002 volta ao poder 

sendo o primeiro dominicano a se reeleger posteriormente à “era Balaguer”. Em 2008, 

Fernández é eleito presidente pela terceira vez (FOLHA DE SÃO PAULO, 2008).  

A influência militar na política atual é clara diante das declarações de Leonel 

Fernández de que as FA de seu país eram corruptas (e envolvidas com o narcotráfico), e que 

tinha medo de que demitindo os chefes militares envolvidos, acabasse sendo destituído do 

cargo (PEÑA, 2011). Isto pode ser fator explicativo do gradual desmantelamento da LAI do 

país. 

A LAI foi aprovada por pressões de bancos internacionais, com uma legislação muito 

fraca. Além de haver a necessidade de apresentar os motivos do pedido, muitos órgãos não 

cumprem a lei, especialmente no que se refere à criação da Oficina de Acesso à Informação 

Pública e à satisfação às solicitudes de informação (FERNÁNDEZ, 2009).  

O antigo responsável pela LAI era a CONARE (Comisión de Reforma y 

modernización del Estado), que de acordo com Fernández (2009), oferecia estatísticas de 

números de pedidos à LAI. Entretanto, o CONARE foi extinto no dia 7 de setembro de 2012, 

de acordo com notícia do jornal Acento (CASTILLO, 2012). O site não mais existe, e 

tampouco o acesso às estatísticas produzidas pelo organismo. 

As classificações das RCM foram de subordinação condicional em 2000 e de controle 

civil em 2004 (ano em que a lei foi aprovada). Com isto, corrobora-se a primeira hipótese de 

aprovação mais cedo por países com controle civil democrático. Contudo, a segunda hipótese 

não ganha suporte pela LAI ser extremamente fraca no quesito Exceções e Negações (11 

pontos). 
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4.2.6 Equador  

O Equador tem um histórico recente de grande instabilidade política: de 1996 até 2006 

o país teve 8 presidentes, tendo sido marcado por uma ditadura militar nos anos 1970. Pode-se 

dizer que até 1999 o país vivenciou um regime político semi-democrático (HAGOPIAN; 

MAINWARING, 2005) quando, em janeiro de 2000, sofreu um golpe militar que logo 

fracassou. Isto justifica a classificação de Smith como tutela militar neste ano. A LAI foi 

aprovada em 2004, no governo de Luiz Alfredo Palacio. De acordo com Michener (2012), ela 

entrou no congresso forte, mas foi sendo enfraquecida no processo legislativo. 

A reeleição de Rafael Correa em 2009 no país é considerada como um marco de 

continuo crescimento dos movimentos indígenas na região. O próprio presidente em seu 

discurso de posse, afirmou que as instituições políticas seriam anacrônicas, afirmando ser 

necessária uma reforma geral e completa. Conseguiu, através da carta de 2008, ser eleito 

presidente pela terceira vez, proibindo instalação de bases militares estrangeiras em seu país 

(D’ARAUJO, 2010). 

Os militares, por sua vez, não se mostraram a favor das políticas de Correa. Um grupo 

de militares tomou o aeroporto de Quito em setembro de 2010 e uma base militar aérea em 

protesto contra uma lei que limitava diversos benefícios militares. Além disto, parcela das 

forças de segurança entrou em greve. Diante do ocorrido, Correa ameaçou dissolver o 

Congresso e discursou: “senhores, se querem matar o presidente, aqui estou. Matem-me se é 

da vontade de vocês. Matem-me se têm coragem, em vez de estar no meio da multidão, 

covardemente escondidos” (UOL NOTÍCIAS, 2010). 

D’Araujo (2010) ainda afirma que os militares mantiveram diversos postos 

importantes tanto no Executivo quanto no Congresso. Além disto, possuem grande autonomia 

financeira pela existência da DINE (Dirección de Indústrias del Ejército), uma holding que 

possui empresas nas áreas de mineração, confecção, agroindústria, indústria do couro, de 

ferramentas eletrônicas, siderurgia, munições, explosivos, dentre outros. Por possuírem 

diversas vantagens e subsídios governamentais garantidos desde o surgimento da holding, os 

militares competem com muitas vantagens em relação às empresas civis que tentam se instalar 

no país (D’ARAUJO, 2010). 

Fica claro que as FA do país possuem muito poder e influência política e econômica 

no país, e que estas relações não têm sido exatamente amigáveis. Isto pode ter se refletido na 

LAI pelo fato dela não prover acesso ao orçamento militar. Estes conflitos entre FA e governo 
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civil fazem com que as hipóteses levantadas sejam corroboradas, já que o país apresenta lei 

fraca tanto na pontuação geral quanto na pontuação de exceções e negações. 

A legislação possui alcance amplo no governo e estipula sanções a órgãos que 

dificultem o acesso à informação. Apesar disto, tem grandes problemas como a ausência de 

aviso obrigatório sobre a negação de acesso a um dado, e nenhuma modificação do sigilo de 

informações já vigente anteriormente. Ela enfrenta dificuldades de implementação como o 

descumprimento da lei por parte de funcionários públicos, excesso de burocracia, desrespeito 

aos prazos estipulados, informes sobre a lei incompletos e superficiais (ALIANZA 

REGIONAL, 2009; MENDEL, 2009; MICHENER, 2010, 2012). 

Destarte, a aprovação da LAI em 2004 se deu em um período de restabelecimento da 

estabilidade política e já em controle civil – na classificação de Siaroff. Apesar de considerar-

se a classificação de Siaroff, não há consenso sobre ela. Nota-se uma excepcional 

independência de recursos das FA (através da DINE), que influencia na economia do país 

como um todo, o que sugere uma subordinação condicional dos civis aos militares. Porém, 

para afirmar isto e modificar a classificação de Siaroff seria necessário estudo mais 

aprofundado. Deste modo, a hipótese 1 é corroborada, sendo que a hipótese 2 não é 

corroborada, já que a lei é fraca em relação às exceções e negações de acesso (14 pontos).  

 

4.2.7 Argentina  

Pion-Berlin (2005) defende que a Argentina conseguiu alcançar o controle civil sobre 

os militares mesmo sem um engajamento efetivo dos civis em matéria de defesa. De fato, 

alguns fatores históricos contribuíram para que isto acontecesse, como a derrota na Guerra das 

Malvinas. Os militares saíram da ditadura desmoralizados, tanto militar (derrota na guerra) 

como economicamente.  

Primeiramente, decretou-se um ato institucional de anistia a todos os militares 

atuantes, no período de 1973 a 1982, além da redução de orçamento e pessoal dedicados à 

área, preferindo-se o investimento na área diplomática. Com a entrada de Raul Afonsín (do 

partido União Cívica Radical) na presidência, diversas mudanças foram feitas, como: o 

aumento de prestígio do Ministério da Defesa como formulador civil de políticas de defesa, 

diminuição do orçamento militar, e a formação de uma Comissão da Verdade para apuração 

de violação de direitos humanos (SMITH, 2005). 

A reação dos militares foi extremamente forte, com a realização de atentados a um 

membro da comissão e à emissora de televisão que transmitia uma reportagem sobre redes 

clandestinas de torturadores do regime. No período da execução de diversos julgamentos 
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contra militares, em 1987 surge um movimento clandestino militar no qual os membros se 

intitulavam cara-pintadas, com reivindicações de que se anulassem tais julgamentos (SMITH, 

2005).   

Afonsín afirmou que a democracia argentina era inegociável, contudo, logo após uma 

reunião do presidente com líderes dos cara-pintadas, é aprovada a Ley de Obediencia Debida, 

com vários abrandamentos na atuação da Comissão da Verdade. Questiona-se uma possível 

negociação entre o presidente e os dissidentes militares (SMITH, 2005). 

Os diversos governos majoritários que poderiam ter aprovado a lei preferiram a 

derrubar. É o caso dos governos de Nestor e Cristina Kirchner. Apesar do Decreto, das 

garantias Constitucionais e dos instrumentos de direito internacional, o acesso à informação 

na Argentina varia entre municípios. Por exemplo, a cidade de Buenos Aires possui lei 

específica que regulamenta o direito. Em algumas províncias colocam restrições sobre quem 

pode pedir informações (ALIANZA REGIONAL, 2009; MICHENER, 2012). 

Isto influencia diretamente tanto na força da lei proposta, quanto em sua efetividade, já 

que decretos são iniciativas exclusivas do Poder Executivo, sem respaldo e legitimação do 

Legislativo. Não há, de forma geral, funcionários dedicados a coletar e disponibilizar as 

informações, o que dificulta o processo. Uma dificuldade é que há a legislação, porém não há 

regulação de processos pelos quais se dará o acesso à informação, constituindo este 

exatamente um ponto negativo dos decretos.  Um caso de sucesso na utilização da lei de 

Buenos Aires foi o do pedido de informação sobre infra-estrutura para deficientes físicos na 

cidade como um todo. O pedido foi negado, mas a justiça decretou posteriormente a 

obrigatoriedade da produção destes dados (ALIANZA REGIONAL, 2009, 2010).  

A Argentina não corrobora as hipóteses do estudo, já que nas duas classificações das 

RCM possui controle civil sobre os militares e ainda assim não possui a lei. Esse fato ressalta 

a importância de também se considerar as relações entre os poderes Executivo e Legislativo 

na promulgação dessas leis.  

 

4.2.8 Bolívia  

Smith e Siaroff classificam a Bolívia como em subordinação condicional, tanto em 

2000 como em 2004. Evo Morales deveras sempre foi alvo de muitas polêmicas, com diversas 

tentativas de reformas que enfraqueciam as instituições do país, nacionalização da exploração 

de recursos naturais, realização de greve de fome para pressionar o Congresso na aprovação 

de leis, dentre outras.  
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Contudo, D’Araujo (2010) afirma que uma grande diferença entre a Bolívia e a 

Venezuela, por exemplo, é que os atores de oposição na Bolívia não se esfacelaram e se 

desagregaram. Isto obrigou o presidente Evo Morales a continuar barganhando com os mais 

diversos atores políticos de seu país. 

Evo sempre teve boas relações com os militares14. No início de 2010 o presidente 

aprovou um pacote de medidas que ampliaram o espectro de ações das FA, bem como 

determinavam a renovação de frotas e equipamentos militares (BARTOLOMÉ, 2010). 

Contudo, ainda há insubordinação a decisões civis. A Corte Suprema de Justiça ordenou às 

FA bolivianas a desclassificar o sigilo de documentos da ditadura militar. Contudo, as FA 

ignoraram a ordem e afirmaram que tais documentos não existiam (ALIANZA REGIONAL, 

2010). 

O primeiro decreto que regulamenta o acesso à informação foi aprovado em 2005, no 

governo de Carlos Mesa. O segundo decreto foi aprovado em 2009, por Evo Morales, no 

contexto da Política Nacional de Transparência e Luta contra a Corrupção, abrangendo os 

quatro Poderes do país (há também o Poder Eleitoral) (ALIANZA REGIONAL, 2009).  

De acordo com Michener (2012), ambos os decretos são muito fracos. Já o são 

simplesmente por serem decretos, mas, além disto, não estabelecem por quais mecanismos os 

cidadãos podem fazer a requisição de informações, tampouco sanções à ausência de respostas. 

Dados sigilosos não possuem mecanismos de apelação, tampouco testes de utilidade pública 

(GISBERT, 2005).  

É difícil, inclusive, encontrar notícias sobre qualquer utilização dos decretos. Não há 

ferramentas legais claras e testadas para obter as informações, tampouco mecanismos que 

obriguem a publicação pró-ativa de dados sobre direitos políticos, econômicos, culturais e 

sociais. Não são aceitos pedidos verbais de informação e há casos de violência e perseguição 

a um denunciante que sugeriu o envolvimento de um Ministro em um esquema de 

contrabando. A única forma jurídica de recorrer a informação é através da Defensoría del 

Pueblo (ALIANZA REGIONAL, 2009, 2010). Deste modo, a primeira hipótese é corroborada 

com a aprovação relativamente tardia da LAI. A segunda hipótese também é confirmada 

através da fraqueza do decreto e de sua baixa limitação às exceções de acesso. 

 

4.2.9 Honduras 

                                                        
14 Con militares, Evo Morales nacionalizó los aeropuertos, de La Nación (LA NACIÓN, 2013).  
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Honduras passou por inúmeras ditaduras e tentativas de golpes por parte dos militares. 

Com a atuação de muitos grupos guerrilheiros, as FA sempre concentraram muito poder e 

recursos. Apesar da classificação de Siaroff de controle civil em 2004, o golpe militar contra 

Zelaya sugere uma subordinação condicional no país. 

A LAI foi aprovada em 2006, no governo do conservador Ricardo Maduro. É uma lei 

fraca, com amplas exceções de acesso e sem efeitos retroativos. De acordo com a força da lei 

no quesito “exceções”, só perde em fraqueza para a lei dominicana. De acordo com ONGs 

locais, até o golpe que tirou Manuel Zelaya do poder em 2009, a LAI funcionava 

relativamente bem, com mais de 2 mil pedidos de informação anuais (ALIANZA 

REGIONAL, 2009; MICHENER, 2012). Ambas as hipóteses são confirmadas, já que o país 

aprovou a lei tardiamente e com fraca limitação das exceções (12 pontos), em um contexto de 

RCM turbulento. 

 

4.2.10 Nicarágua 

A Nicarágua vivenciou uma aparente democracia, com diversos conflitos entre civis e 

o Estado, de 1936 até 1971. Neste último ano, o presidente Somoza deu um golpe de Estado, 

dissolvendo o Congresso. O ditador já vinha exercendo o comando de um regime autoritário 

de forma indireta, controlando os demais presidentes eleitos. Em 1979, a Revolução 

Sandinista consegue derrubar o regime autoritário. Diversas reformas políticas e econômicas 

começaram a ser feitas pelos sandinistas no poder, como reforma agrária, de saúde e de 

educação (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010b). 

Contudo, o medo dos EUA de que o país se tornasse socialista fez com que 

financiassem uma contra-revolta, transformando o país em um campo sangrento de batalhas. 

Tendo sido presidente de 1985 a 1990, e reeleito em 2006 e 2011, Daniel Ortega – um ex-

guerrilheiro, representa um dos alinhados à onda de líderes socialistas na América Latina. 

Apesar da proximidade com a Venezuela e com Cuba, vem conseguindo estabelecer relações 

amigáveis com os EUA, especialmente no tocante à guerra contra o narcotráfico  (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2010b, 2011b).  

A LAI foi aprovada no país em 2006, no segundo mandato de Ortega e é uma das mais 

fortes da América Latina, não só na pontuação geral (113 pontos) como no quesito Exceções e 

Negações (27 pontos). Contudo, Michener (2012) afirma que a lei se tornou “letra morta” 

quando o presidente conseguiu cooptar a oposição e concentrar poder em sua figura. 

Concomitantemente, Ortega vem se aproximando das FA e as empoderando cada vez mais. 
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Em um panorama geral sobre a aplicação da LAI no país, a maioria dos entes públicos 

pesquisados pela Alianza Regional possui uma Oficina de Acceso a la Información Pública 

(OAIP) (ALIANZA REGIONAL, 2009). Não há um organismo centralizador do acesso a 

informação. Michener (2012) afirma ainda que, em recente auditoria à lei Nicarágua, as taxas 

de resposta aos pedidos de informação foram muito baixas, tendo o governo se referido às 

organizações não-governamentais como desestabilizadoras do governo.  

Desta maneira, conclui-se que pela classificação de Siaroff as RCM se encontravam 

em controle civil na época da promulgação da lei, aprovada tardiamente – não oferecendo 

suporte à primeira hipótese. A segunda hipótese ganha suporte frente ao controle civil e uma 

LAI forte no quesito exceções e negações. 

 

4.2.11 Chile 

O Chile, apesar da lei forte que possui, é colocado por Michener (2012) como um 

exemplo de postergação de aprovação da lei. Desde 1999, ano em que acabou a ditadura 

militar no país, há gestos e declarações a favor de transparência. Em 2004, o país já não era 

caracterizado pela subordinação condicional aos militares. De acordo com Serra (2010), até 

2005 não havia entendimento suficiente entre os dois principais partidos políticos chilenos 

para que fosse realizada uma necessária reforma constitucional em matéria militar. O autor dá 

a entender que há diversas premissas constitucionais que colocam em cheque o controle civil 

sobre os militares.  

Somente depois do caso de Reyes vs. Chile em 2006 é que o governo tomou a decisão 

de realmente elaborar uma LAI, aprovada dois anos depois. Na lei aprovada não há distinção 

entre os requerentes de informação, tampouco necessidade de indicar motivos. Contudo, ela 

não anula as demais leis de sigilo de dados, não possui provas de dano ou teste de interesse 

público (MENDEL, 2009). O país apresenta muitas semelhanças em relação ao caso 

brasileiro, e corrobora ambas as hipóteses aqui analisadas.  

 

4.2.12 Uruguai 

Para Tavares e Rojo (1998), o Uruguai é um país com sólidas tradições democráticas, 

para o qual o regime autoritário foi somente um breve parêntese. Corroborando esta opinião, 

nas duas classificações das RCM, o país se encontra em uma situação de controle civil. Isto 

ajuda a explicar porque o país possui uma das leis mais fortes em garantir que o sigilo não 

seja a regra (20 pontos).  
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De acordo com relatos de diversas organizações não-governamentais, a maioria dos 

pedidos realizados é denegada e acaba no Judiciário. Contudo, os juízes têm atuado em favor 

dos requerentes. Ainda assim, possui muitas falhas, já que dever de publicação pró-ativa não é 

claro, e não há um órgão independente para apelação de negação a informações (MENDEL, 

2009; MICHENER, 2012). Corrobora-se a segunda hipótese mas, pela aprovação tardia da lei, 

a primeira hipótese não é confirmada. 

 

4.2.13 Guatemala 

A Guatemala discute a aprovação de leis de transparência desde 2002, mas somente 

conseguiu aprovar uma LAI em 2007, entrando esta em vigor a partir de 2008. Em meados de 

2000, houve uma mobilização da sociedade civil para que uma lei do tipo fosse discutida no 

congresso. Contudo, somente com a descoberta por acaso de diversos documentos da Polícia 

Nacional, que davam conta de diversas violações de direitos humanos, é que a LAI voltou a 

ser tema de debate no país.  

Apesar de não ser uma das mais fortes leis, é o país que possui um dos melhores 

detalhamentos de exceções ao acesso (21 pontos), mesmo com o legado de mais de 30 anos de 

guerra civil. A lei foi promulgada durante a presidência do civil Álvaro Colón Caballeros, que 

derrotou o candidato militar aposentado General Otto Pérez Molina. No ano seguinte à 

promulgação, mesmo ano de início da vigência da LAI, o presidente Colón determina a 

abertura completa dos dados militares relativos à Guerra Civil, criando a Arquivos da Paz 

local de armazenamento e consulta destes arquivos (FREEDOM INFO, 2009). Este panorama 

corrobora as hipóteses aqui analisadas. 

De acordo com relatório Saber Más I de 2008, mesmo ano de início da vigência da lei, 

ela tem se mostrado efetiva. Notou-se uma dificuldade dos entes governamentais em criar as 

Unidades de Accesso a la Información (UAI) , estas estipuladas por lei. Publicação pró-ativa 

obrigatória não vem sendo atingida, em sua maioria liberada parcialmente (ALIANZA 

REGIONAL, 2009; MICHENER, 2012). Além disto, ainda há muita resistência dos militares 

em liberar documentos e informações.  

Portanto, a aprovação tardia da lei não corrobora a primeira hipótese, mas a LAI forte 

no quesito exceções e negações junto a uma RCM em controle civil, corroboram a segunda 

hipótese.  

 

4.2.14 El Salvador 
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El Salvador vivenciou, além da ditadura militar, muitos anos de guerra civil. Com a 

Revolução Cubana, os militares consequentemente adotaram uma posição de direita no 

governo, financiados pelos Estados Unidos. A eleição do presidente Alfredo Cristiani em 

1989, do partido conservador, foi decisiva para o posterior acordo de paz. Depois de anos de 

conflito entre o grupo guerrilheiro Frente Farabundo Martí para la Libertación Nacional 

(FMLN) e as FA, Cristiani afirma, energicamente, que a paz não poderia acontecer sem a 

desmobilização das forças guerrilheiras, e sem a redução do poder político dos militares no 

país (BARANY, 2012).  

No mesmo ano e a pedido tanto do presidente quanto da FMLN, a ONU intercede e 

realiza a negociação do acordo de paz – o Acordo de Paz de Chapúltepec, que diminuía em 

muito os poderes das FA (obrigatoriedade de redução de 50% do contingente, modificação da 

missão militar, etc). Além disto, assegurava o processo de democratização, com a criação de 

eleições e instauração de uma Comissão da Verdade (BARANY, 2012).  

Em 2009, a eleição de Maurício Funes como representante do partido FMLN, formado 

pela antiga guerrilha do país, representa a quebra de mais de 20 anos de governos de direita 

no país. Isto representa a perda gradual do poder dos militares, historicamente apoiadores das 

medidas liberais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009b).  

Entretanto, a ascensão de um líder esquerdista não reduziu a importância das FA no 

país. Só no primeiro ano de governo de Funes, o número de militares aumentou 57% (EL 

FARO, 2011). O presidente ainda conta com o apoio das FA em tarefas de segurança pública 

junto à Polícia Nacional Civil (PNC) (LA PÁGINA, 2012). Ao mesmo tempo, o presidente 

parece não ser totalmente conivente com as violações de direitos humanos no país, com 

declarações contra o uso de nomes de oficiais militares que participaram destes tipos de ações 

em honrarias (EL FARO, 2012). 

Apesar de ter uma lei muito forte aprovada em 2011, tanto na pontuação total como no 

quesito exceções, El Salvador ainda não teve implementação consistente da LAI, em virtude 

de desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo. Houve até um o veto do presidente 

Mauricio Funes a todos os candidatos a dirigir o Instituto de Acesso à Informação a ser 

criado, por não os considerar idôneos (AGUILAR, 2012).  

Este poder de veto do presidente foi questionado em sua constitucionalidade pelo 

Poder Judiciário no final de 2012. Em 2013, Funes vetou tentativa de emenda à LAI 

salvadorenha que restringia o acesso a diversos documentos e aumentava as possibilidades de 

sigilo.  
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Essas dificuldades de implementação, mesmo depois de quase 3 anos de promulgação 

da lei tem relação tanto com a concentração de poder que aparentemente Funes almeja, como 

com as RCM no país, as quais, nas classificações de Smith e Siaroff são tidas como de tutela 

militar em 2000 e de subordinação condicional em 2004.  

A proximidade do atual presidente às FA fornece indícios da existência de influência 

política militar, contudo, não se pode afirmar que a segunda hipótese foi confirmada sem 

maior aprofundamento. Apesar de forte em regular exceções (22 pontos), o contexto das RCM 

não é claro. A primeira hipótese é confirmada pela nebulosidade das RCM e a aprovação 

relativamente tardia. 

 

4.2.15 Cuba 

A classificação de Siaroff sobre o país é controversa pelo caráter unipartidário de 

Cuba. Assim como na Venezuela, Bolívia e Equador, o simples fato de se ter presidentes civis 

não significa que exista controle civil sobre os militares. Talvez o que pese mais aqui é o 

conceito que escolhemos utilizar de controle civil democrático, ou seja, que pressupõe a 

democracia – ou alguma gradação dela, o que não se pode averiguar em Cuba. Desta maneira, 

considera-se que a primeira hipótese é corroborada, já que as FA apóiam governo não 

democrático. A segunda hipótese não é avaliada, já que o país não possui LAI. 

 

4.2.16 Costa Rica 

O caso da Costa Rica é atípico em diversos sentidos. O país tem o direito de acesso à 

informação assegurado em sua Constituição, inclusive com direito de petição. Através do 

artigo 30, desenvolveram jurisprudência para operacionalizar o acesso a informações. 

Contudo, há poucas informações acerca da efetividade destes mecanismos (ALIANZA 

REGIONAL, 2009, 2012; MICHENER, 2012). Contudo, figura entre os poucos países que 

não possui legislação sobre o Acesso à Informação 

Além de não possuir legislação específica em relação ao acesso a informações 

governamentais, o país tampouco conta com FA. Elas foram extintas em 1948, na transição de 

uma ditadura militar para a democracia (EL NUEVO DIARIO, 2011). Assim como no caso 

do Panamá, não necessariamente a extinção das FA se traduz em desmilitarização.  

A Guarda Nacional, única responsável pela segurança do país, já participou dos mais 

diversos treinamentos em bases militares dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Israel. Além 

disto, há a crescente ampliação das Forças Públicas policiais, estas confusas entre seu papel 

de promover segurança dos cidadãos e defesa da soberania nacional (LA GENTE, 2009).  
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Portanto, classificar a Costa Rica como supremacia civil pode ser ingenuidade do 

pesquisador, já que a ausência de FA não deve eliminar a análise do papel da polícia no país. 

Como única organização possuidora de legitimidade no uso da força, a polícia tenderá a 

preencher o vazio deixado pelas instituições militares existentes anteriormente. Com isto, não 

se pode afirmar que as hipóteses são corroboradas, apesar dos fatos possibilitarem inferências 

positivas.  

4.2.17 Paraguai 

A Venezuela e o Paraguai são casos destoantes. Muitos pesquisadores consideram a 

Venezuela como regime autocrático nacionalista, enquanto definem o sistema paraguaio como 

um regime oligárquico (MICHENER, 2012). O Paraguai não só padeceu de 35 anos de 

ditadura, uma das mais longas da América Latina, como praticamente não conheceu regimes 

de estado de direito ao longo de sua história. Atualmente encontra-se em plena transição 

democrática, no difícil e lento processo de aprendizado de discussão e negociação plurais dos 

conflitos existentes, tendo vivenciado a hegemonia e permanência no poder do Partido 

Colorado, o mesmo da ditadura, até 2008 (CARTA CAPITAL, 2012; TAVARES, JOSÉ 

ANTÔNIO GIUSTI; ROJO, 1998).  

A eleição de Fernando Lugo em 2008, ex-bispo católico e líder de esquerda, 

representou a quebra desta hegemonia política no país, entretanto, o presidente não deu conta 

de conter os diversos confrontos ligados à reforma agrária. Com a morte de diversos 

agricultores e policiais, a oposição dá um golpe de Estado em forma de impeachment apenas 

alguns dias antes do término de seu mandato, sem possibilidade de reeleição (CARTA 

CAPITAL, 2012). Especula-se que o Partido Colorado tenha sido o principal ator por detrás 

do golpe, o que coloca em cheque o real controle dos civis sobre os militares no país.  

O pais não possui LAI, apesar de em 2007 a Defensoría del Pueblo (órgão de direitos 

humanos desvinculado dos três Poderes) ter criado um Centro de Acesso à Informação 

Pública invocando os artigos da Constituição que respaldam o direito. Contudo, por não haver 

uma lei de acesso, os entes públicos simplesmente não respondem às requisições. A maioria 

das pessoas que tem pedidos negados acaba não indo para vias judiciais. Há diversas 

iniciativas para se promulgar a lei, sem sucesso (ALIANZA REGIONAL, 2009; 

MICHENER, 2012). Com a não existência de LAI a segunda hipótese não é considerada. A 

primeira hipótese é corroborada, já que o país vive em RCM não estabilizadas, e ainda não 

conseguiu aprovar uma LAI. 

 

4.2.18 Venezuela 



71 
 

A Venezuela é um dos casos incertos da redemocratização na América Latina. Desde a 

eleição de Hugo Chávez é forte a propaganda antiamericana, além de ter havido um claro 

desequilíbrio entre os três Poderes e o enfraquecimento dos freios e contrapesos em relação ao 

Executivo.  

“O país iniciou a primeira década do século XXI ameaçando colocar as FA para 

controlar a alta dos preços, e acusando os Estados Unidos de prepararem uma invasão a seu 

território através do protetorado holandês de Curaçau e da Colômbia” (D’ARAUJO, 2010, p. 

19).  

As reformas sociais deram a Chávez grande legitimidade junto à população mais 

pobre. Estas reformas foram feitas com intensa e ativa participação das FA através do Plano 

Bolívar 2000. Este plano propunha uma espécie de integração entre militares e civis, o que 

levou o país a se militarizar ainda mais. Em 2009, foi aprovada no país uma nova lei orgânica 

das FA nacionais que aumentou seus poderes e ampliou sua missão (D’ARAUJO, 2010). 

Este panorama naturalmente afasta a possibilidade de aprovação de uma lei de 

transparência e, mesmo que o tema venha a entrar na agenda política, tem grandes chances de 

que seja aprovada uma lei fraca.  

Além disso, a Venezuela é um caso que confirma a primeira hipótese, pois é, hoje em 

dia, o país latino-americano mais militarizado, tendo inclusive os militares se pronunciado 

publicamente a favor da candidatura de Nicolás Maduro (AGÊNCIA ESTADO, 2013).  

4.3 Conclusões 
 

Os resultados fortalecem as hipóteses apresentadas. A primeira hipótese foi 

corroborada em 14 países, e a segunda hipótese corroborada por 10 países, de 15 que possuem 

LAI. Dos 19 países estudados, 6 corroboram as duas hipóteses. Destes, México e Peru 

corroboram em um sentido positivo, ou seja, aprovaram suas LAI cedo em relação aos outros 

países latino-americanos, e com pontuação alta no RTI Rating em exceções. Com resultado 

inverso, de aprovação tardia e fraca limitação de exceções, estão Brasil, Chile, Honduras e 

Bolívia. 

Dentre os países que corroboraram apenas uma das hipóteses (8 países), há aqueles de 

aprovação tardia e limitação de exceções forte, e também os de aprovação rápida e limitação a 

exceções fraca. No primeiro grupo corroboram a primeira hipótese El Salvador e Equador, e à 

segunda hipótese Guatemala, Nicarágua e Uruguai. No segundo grupo (aprovação rápida e 
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limitação a exceções fraca), Panamá e República Dominicana corroboram a primeira hipótese, 

e a Costa Rica corrobora a segunda. 

Dentre os 5 países que não possuem LAI, a segunda hipótese não foi avaliada, já que 

se baseia na existência da própria lei. Destes, Paraguai, Cuba e Venezuela corroboram a 1ª 

hipótese, por possuírem RCM tendendo à subordinação condicional e tutela militar. Os países 

que não possuem LAI e possuem controle civil democrático estável são Argentina e Costa 

Rica, constituindo ambos os casos 100% discrepantes entre todos os casos analisados. Pode-se 

visualizar no Quadro 8, resumo das análises feitas anteriormente. 

 No decorrer do estudo também houve o surgimento de outra hipótese: as RCM 

também podem influenciar na implementação da lei. Casos que se ressaltaram neste sentido 

foram os de El Salvador e Nicarágua, que podem ser analisados em estudos futuros.  

Vale ressaltar que não se teve intenção aqui de estabelecer relações de causalidade, já 

que para isto seria necessário estudo mais profundo de cada um dos países. As próprias 

classificações de RCM utilizadas são sujeitas a diversas críticas. Por isto ressalta-se o caráter 

exploratório deste estudo. Considera-se que foram encontradas associações sugestivas entre a 

situação das RCM e a aprovação e força legal das LAI, estudo este que abre novas 

possibilidades de estudos qualitativos e quantitativos. 

Tem-se também a consciência de que as RCM não são os únicos fatores decisivos nos 

trâmites de uma lei. Como o próprio caso brasileiro apontará no próximo capítulo, outros 

atores podem ter igual ou maior interesse na manutenção do regime de sigilo na administração 

pública e nos governos.  
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Quadro 8 – Países analisados e corroboração das hipóteses 
    QTD País 1ª 

hipótese 
2ª 

hipótese Resumo 
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1 México x x Controle civil consolidado no ano de aprovação da lei, LAI forte em exceções, promulgada bem 
cedo em relação aos países da América Latina. 

2 Peru x x Controle civil consolidado de forma expressivamente rápida pós regime autoritário, Tendo a LAI 
sido aprovada cedo, com limitação de Exceções moderada-forte. 
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 3 Brasil x x Subordinação condicional dos militares aliada a uma aprovação tardia e com LAI fraca em limitar 

exceções. 

4 Chile x x Subordinação condicional dos militares aliada a uma aprovação tardia e com LAI moderada em 
limitar exceções. 

5 Honduras x x Aprovação tardia de uma LAI fraca em exceções, em contexto de controle civil questionável, dado 
o golpe a Manuel Zelaya 3 anos após a promulgação da LAI. 

6 Bolívia x x País em subordinação condicional, tendo sido o sétimo país a aprovar decreto de Acesso à 
Informação fraco num geral e em limitar exceções.  
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1 Paraguai x NA 
Pelo recente golpe a Fernando Lugo, evidência de grande instabilidade política e de RCM no país, 

apesar da classificação de controle civil de Siaroff. Há tentativas de criação de uma LAI, sem 
sucesso até o momento. 

2 Cuba x NA 
Apesar da classificação de Siaroff de controle civil em Cuba, este controle não consiste em 

controle civil democrático (sistema unipartidarista), o que coloca em cheque esta classificação. 
Não há LAI no país. 

3 Venezuela x NA Subordinação condicional aos militares, aumento da militarização do país, ausência de LAI. 
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1 Equador x   
Apesar das instabilidades políticas de 2000, em 2004 é caracterizada como em controle civil, tendo 

aprovado a LAI neste mesmo ano. Contudo, apesar do controle civil a LAI é fraca no limite das 
exceções. 

2 Panamá x  LAI aprovada cedo, controle civil (ausência de FA), contudo a lei é fraca em exceções. 

3 Rep. 
Dominicana x   Classificado como em controle civil em 2004, aprovou sua LAI relativamente cedo. Apesar do 

controle civil, LAI é fraca em exceções. 

4 Colômbia  x 
Apesar da aprovação anterior da LAI, em 1985, LAI fraca em exceções e com controle civil. Este 
controle civil pode ser questionável por um pacto silencioso feito na transição democrática: o da 

preservação da autonomia militar, o que coloca em cheque a 1ª hipótese. 
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 (continuação) 
  QTD País 1ª 
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2ª 

hipótese Resumo 
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5 El 
Salvador x   

Pela proximidade do presidente Maurício Funes às FA, considera-se a continuação da 
subordinação condicional aos militares, o que pode explicar a aprovação tardia. Contudo, não é 

explicada a força da LAI em limitar exceções, bastante alta no país. 

6 Guatemala  x Controle Civil estável, com LAI bastante forte em limitar exceções. Aprovação tardia da lei. 

7 Nicarágua   x Relações civis estáveis na época da aprovação da lei (controle civil), no segundo mandato de 
Ortega. LAI forte em limitar exceções. Aprovação tardia. 

8 Uruguai  x Apesar da RCM consolidada e em controle civil, aprovou a LAI tardiamente em 2008. Lei forte na 
limitação das exceções. 
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1 Argentina    
Controle civil sobre os militares consolidado, entretanto, aprovação de um decreto de Acesso à 

Informação extremamente fraco. 

2 Costa Rica   na Apesar de ser o único país considerado como me supremacia civil, não possui LAI. Trabalha-se 
com a hipótese de que a não existência das FA não implica, necessariamente, em desmilitarização. 

Fonte: elaboração própria. 

NA: não aplicável. 
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5 O CASO BRASILEIRO 

 

Em matéria publicada no jornal O Globo15, em 18 de maio de 2013, diversos detalhes 

dos centros de treinamento militar, para o sistema de opressão do regime, foram divulgados. E 

o meio pelo qual os jornalistas tiveram acesso a estes dados? Pela Lei de Acesso à 

Informação.  

A emblemática aprovação conjunta da LAI brasileira e da Comissão da Verdade traz à 

tona muitas questões não resolvidas advindas da ditadura militar. Para os militares, o objetivo 

da LAI foi revanchista; para seus defensores, uma questão de direito. Contudo, é muito 

importante ressaltar que as LAI não são, internacionalmente, uma lei revanchista. Seu alcance 

democratizante vai muito além das informações militares do passado. 

A tramitação da lei no Brasil, contudo, foi marcada pela oposição dos militares e do 

Itamaraty a diversas cláusulas que reduziam o sigilo de informações. Além destes dois grupos 

opositores, e os órgãos que se envolveram diretamente na elaboração da lei – CGU, Casa 

Civil e Ministério da Justiça, nenhum outro ministério se envolveu. 

Os entes públicos parecem não ter compreendido o real alcance da LAI, e o 

empoderamento civil que segue à sua promulgação. Ao contrário de outros mecanismos 

participativos, a LAI possibilita contato direto com qualquer parte da administração pública, e 

os pedidos através dela podem vir de qualquer pessoa. Será este um meio de se estabelecer 

maior controle civil sobre os militares? 

No Capítulo 3 foi explorado o conceito de Forças Armadas democratizadas, ou seja, 

respondentes aos processos burocráticos no qual se envolvem todas as outras instituições 

públicas. A Lei de Acesso, quando utilizada na requisição de informações destes organismos 

militares, questiona a autonomia e independência castrenses. Com isto, é natural que haja 

resistência à legislação. 

Para compreender como as RCM influenciaram a tramitação da lei, é preciso ter em 

conta a construção histórica, bem como o estágio atual dessa relação no Brasil. Isto será feito 

na próxima subseção. Após esta contextualização, analisar-se-á a tramitação da LAI e a 

atuação dos militares neste processo. 

De acordo com a metodologia escolhida – o process tracing, é possível englobar 

atores antes não considerados principais. Este é o caso do Itamaraty, que teve papel tão ou 

mais importante do que os militares, em retardar a aprovação da lei.  

                                                        
15 Paiva e Otavio (2013). 
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É importante ressaltar que, diante das hipóteses testadas no capítulo anterior, duas 

opções relativas ao estudo de caso surgiram. Uma seria estudar os casos discrepantes, para 

contrastá-los com a maioria dos países confirmadores; e outra seria estudar algum dos países 

que corroboram as hipóteses. Esta última opção foi a escolhida a fim de esmiuçar os 

mecanismos de influência nesta legislação. Além disto, por falta de tempo hábil e recursos, a 

acessibilidade geográfica e de dados foi determinante na escolha do país.   

 

5.1 Breve histórico das relações civis-militares no Brasil 
 

Como afirma Barany (2012), o tipo de regime autoritário vivenciado em um país traz 

diferentes desafios para a democratização das FA.  Os regimes autoritários do Brasil e do 

Chile foram liderados por generais que conseguiram manter muito de seu poder ainda na 

redemocratização. “They built up reasonably strong economic records, they retained the 

support of a significant part of the electorate, and, consequently they were in a relatively 

advantageous bargaining position when negotiating their own withdrawal from politics” 

(BARANY, 2012, p. 8).  

Nesta mesma linha, Lamounier (2005) afirma que qualquer ruptura de ordem 

constitucional muda valores e estruturas políticas. De fato, desde o Estado Novo de Getúlio 

Vargas, os militares se fizeram presentes na política e nas discussões de maior importância do 

país. Na janela democrática de 1945 a 1964, por exemplo, diversas foram as lideranças 

políticas militares atuantes, como Luis Carlos Prestes e Henrique Teixeira Lott16 (ROCHA, 

2010). Isto mostra que os militares eram ativamente políticos, não tendo sido uma surpresa 

que, por pressões externas, eles viessem a tomar o poder considerando o golpe legítimo. 

Já no regime militar advindo do golpe de 1964, extinguiu-se o Ministério da Guerra, 

sendo criados três Ministérios, um para cada Força. Apesar da aparente unidade, as três forças 

eram autônomas, com pouca coordenação entre si (D’ARAUJO, 2010; JOBIM, 2012).  

A preservação de alguns elementos democráticos neste regime pode ter ajudado no 

processo de redemocratização. A representação não foi completamente extinta no governo 

militar. A partir do golpe, ela deixou de ser direta para ser indireta, preservando alguma 

institucionalidade pluralista. Além disto, a imposição de mandatos presidenciais fixos de 

maneira colegiada, e o bipartidarismo instituído em 1965, demonstram alguma preocupação 

com a fragmentação político-partidária (LAMOUNIER, 2005). 

                                                        
16 Foi Ministro da Guerra nos governos de Café Filho, Nereu Ramos e Juscelino Kubitscheck. Defendeu a 
eleição de JK, ele mesmo sendo candidato a sucessor de Juscelino.   
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A abertura política brasileira foi intensamente marcada pelo gradualismo, sob 

constante ameaça de retroceder. No governo Geisel já se falava da necessidade de uma 

reforma cautelosa que teve seu marco na revitalização das eleições em 1974. O objetivo era 

afastar os radicais da linha dura e ao mesmo tempo evitar que os civis impusessem sua agenda 

de reformas (D’ARAUJO, 2010; LAMOUNIER, 2005). 

Em 1980, o pluripartidarismo volta a existir no Brasil, com a criação de seis novos 

partidos (PMDB, PDS, PT, PP, PDT e PTB). Contudo, nesta mudança não houve somente um 

enfraquecimento militar, mas também civil, em decorrência da fragmentação da oposição 

(LAMOUNIER, 2005). 

Apesar da abertura, a transição para a democracia não reduziu distâncias entre civis e 

militares. Pelo contrário, os acordos tácitos sob a Lei de Anistia levaram os militares a se 

fecharem em seus quartéis, e os civis a um completo desinteresse nos assuntos de defesa 

(D’ARAUJO, 2010; JOBIM, 2012; ROCHA, 2010). Isto corrobora as dificuldades descritas 

pelos autores citados no Capítulo 3 (BRUNEAU, 2005; PION-BERLIN; TRINKUNAS, 

2007; PION-BERLIN, 2006). 

O Brasil é um dos países mais conservadores, e que menos fez reformas nas premissas 

constitucionais que garantem poder aos militares. É o único país que não julgou sequer um 

militar por violações de direitos humanos, na América Latina (D’ARAUJO, 2010). Contudo, 

algumas mudanças limitaram as premissas de atuação política dos militares, postas ainda no 

regime militar.   

De acordo com Jobim (2012), o processo de se evitar o surgimento de lideranças 

militares fortes começou com Castello Branco. Em 1967, criou-se a determinação interna de 

que nenhum militar poderia permanecer mais de 12 anos como general. Passado este tempo, o 

militar começou a ir automaticamente para a reserva. Além disto, colocou-se a 

obrigatoriedade de renovação anual de 25% do alto comando, formado por generais de quatro 

estrelas, almirantes e tenentes-brigadeiros. 

A segunda medida importante de Castello Branco foi a mudança no funcionamento do 

estágio de carreira militar, chamado agregação. Antes, um militar que quisesse tentar a 

carreira política poderia permanecer na agregação durante o mandato, voltando para a Força 

depois de terminado o mesmo. Com a medida posta por Castello Branco, o militar que se 

aventurasse na política e fosse eleito, ia diretamente para a reforma, só voltando às Forças 

caso não fosse eleito (JOBIM, 2012). 
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Além disto, como requisito para ser candidato, criou-se a obrigatoriedade de se residir 

no local por, pelo menos, quatro anos. Isto impossibilitou a candidatura de vários generais aos 

governos estaduais na época (JOBIM, 2012). 

Tendo o fim do regime militar em 1985, o Brasil elaborou sua primeira Política 

Nacional de Defesa (PND) somente em 1996. Depois de três anos, cria seu Ministério da 

Defesa (1999). Em 2008, lança a Estratégia Nacional de Defesa e, somente em 2012, lança o 

Livro Branco de Defesa. 

O impeachment de Fernando Collor em 1992 ofereceu sinais positivos quanto à 

retirada dos militares da política, já que não tentaram intervir nos acontecimentos 

(D’ARAUJO, 2010). Porém, ainda tardou sete anos até que a criação de um Ministério da 

Defesa entrasse na agenda política. 

Já na presidência de Fernando Henrique, em 1995, cria-se a Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, pelo Ministério da Justiça. Seu principal objetivo era 

resolver problemas jurídicos quanto ao desaparecimento de corpos, aos quais não se podia 

afirmar óbito. A Comissão encerrou suas atividades em 2006, tendo deferido pagamento de 

indenizações a 354 casos (D’ARAUJO, 2010), a maioria ligada à guerrilha do Araguaia.  

 Em 1999, houve a criação do Ministério da Defesa. Ele unificou, em um único órgão 

do Executivo, o Estado Maior das Forças Armadas (EMFA), os ministérios do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica. Com isto, as FA deixaram de integrar o governo para serem 

subordinadas a um representante civil (JOBIM, 2012).  

Contudo, o contexto de criação do Ministério da Defesa foi determinado muito mais 

por pressões internacionais, do que por vontade política de se reformar as FA brasileiras. O 

fator determinante foi a declaração dos EUA de que a Argentina seria sócia militar extra-

OTAN. Com isto, Carlos Menen declara que a representação latino-americana no Conselho de 

Segurança da ONU, deveria ser rotativa entre os vários países da região, e não uma cadeira 

fixa do Brasil17. Destarte, no mesmo mês Fernando Henrique anuncia a criação do Ministério 

da Defesa através da PEC 498/97 (ZAVERUCHA, 2005). D’Araujo (2010) ressalta que a 

criação do Ministério da Defesa foi ação exitosa de FHC, entretanto, não mobilizou 

parlamentares.  

Zaverucha (2005) afirma que a figura do ministro da defesa era apenas a de uma 

‘rainha da Inglaterra’, sem nenhum poder de decisão e autoridade sobre os militares. Com o 

modelo institucional adotado, a criação do Ministério não seria suficiente para estabelecer 
                                                        
17 Para estudo detalhado da criação do Ministério da Defesa até o início do mandato do ex-ministro José de 
Alencar, ver Zaverucha (2005). 
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controle civil. Além disto, o orçamento de cada uma das Forças era elaborado por elas 

mesmas, de forma autônoma, sem mecanismo institucional que possibilitasse modificações e 

opiniões do ministro.  

 Os primeiros ministros eram civis com pouco domínio de assuntos militares e, para 

compensar isto, tentaram de todas as formas agradar os militares e barganhar com eles  – isto 

inclui os ministros Élcio Álvares e Geraldo Quintão. Do outro lado havia militares hesitantes 

e desrespeitosos quanto às ações civis, pressionando o governo por aumentos no orçamento de 

Defesa (JOBIM, 2012; ZAVERUCHA, 2005).  

 No primeiro mandato de Lula, o indicado ao Ministério foi o embaixador José Viegas, 

que já havia estado no Peru e na URSS. Isto trouxe alguns problemas, já que ele como 

ministro representava uma organização (Itamaraty) comandando outra (as FA) (JOBIM, 

2012).  

Viegas não conseguiu dar prosseguimento a muitas das reformas que planejava, já que 

foi ‘engolido’ pela crise militar gerada pela suposta divulgação das fotos de Vladmir Herzog18 

pelo próprio ministro, em 2004. No mesmo ano, descobre-se que as fotos eram, na verdade, 

do padre Leopoldo D’Astous, preso por ser considerado membro da militância de esquerda 

(D’ARAUJO, 2010).  

O responsável pela descoberta das fotos foi o cabo José Firmino, ex-membro do 

Serviço de Inteligência do Exército. Na época, ele falou à Comissão de Direitos Humanos 

sobre a localização de vários outros documentos, bem como sobre sessões de queima de 

arquivos. Além disto, “o cabo deixava implícito que as atividades de inteligência militar 

continuavam funcionando para controlar atividades e pessoas vinculadas ao mundo político” 

(D’ARAUJO, 2010, p. 137). 

A esta crise, se adicionava a resistência dos militares em acatar decisões civis. Isto se 

deveu em muito pelo não entendimento por Viegas, do jogo político no qual se inseriu. A 

resistência aumentou quando o ministro tomou medidas polêmicas e fez declarações 

criticando o Exército (JOBIM, 2012; ZAVERUCHA, 2005).  

De acordo com Zaverucha (2005), Viegas “teria que se contentar em ser, como seus 

antecessores, uma ‘rainha da Inglaterra’, ou seja, um despachante dos interesses militares, 

algo improvável, dada a rivalidade corporativa entre o Itamaraty e as Forças Armadas”        

(p. 113). Com a crise, Lula nomeia seu vice-presidente como novo Ministro da Defesa. José 
                                                        
18 “Em vez de tratar as fotos como um fato histórico, e nada mais, inesperadamente o Exército soltou uma nota 
que foi considerada ofensiva pelo Presidente Lula. A nota afirmava que o Exército não mudou suas convicções 
sobre o acontecido naquele período histórico e que ‘considera ação pequena reavivar revanchismos ou estimular 
discussões estéreis sobre conjunturas passadas, que a nada conduzem’” (ZAVERUCHA, 2005, p. 114) 
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de Alencar era muito político, e soube reduzir as tensões da época – apesar de não se 

interessar sobre o tema e mal ter aparecido no Ministério. Waldir Pires vem substituir José de 

Alencar, e ao defender a desmilitarização do controle aéreo, perdeu o apoio dos oficiais 

(DIEGUEZ, 2011; JOBIM, 2012). 

 Após o acidente da TAM, Nelson Jobim assume o Ministério (em 2007), pedindo carta 

branca ao presidente (Entrevistado 1). Tirou muito da dependência política das ações da 

Infraero e da ANAC, e começou o que chama de “freio de arrumação”. O Ministério não 

possuía estrutura nenhuma: era somente um rodízio de poder entre as três forças. Além disto, 

os civis não tinham nenhuma autoridade, principalmente frente ao chefe do Estado Maior da 

Defesa (JOBIM, 2012). 

Em 2008, Tarso Genro, então ministro da Justiça, retoma a polêmica da Lei da Anistia 

ao detectar injustiças na forma de indenização– que beneficiava mais quem tinha carteira 

assinada. Contudo, o debate não gerou consequências concretas (D’ARAUJO, 2010; 

REVISTA ÉPOCA, 2008). 

Ainda em 2008, é lançada a Estratégia Nacional de Defesa, fator de fortalecimento da 

gestão de Nelson Jobim, já que foi a primeira vez que um representante civil conseguiu 

discutir sobre estratégia militar, de forma integrada com as FA. Contudo, também surgiram 

diversas críticas. Dentre elas, questionou-se seu caráter mais relacionado à segurança nacional 

do que à defesa propriamente dita. Além disto, relaciona de forma categórica o 

desenvolvimento do Brasil com a atuação das FA (ROCHA, 2010). De acordo com D’Araujo 

(2010):  

 
“A democracia não levou o governo e a sociedade, no Brasil, a limitar a ação dos 
militares na escala almejada por alguns analistas. O documento Estratégia Nacional 
de Defesa deixa clara a visão privilegiada que se dá às Forças Armadas como ‘berço 
da nacionalidade’ e, ao mesmo tempo, propulsoras de um modelo industrial de 
desenvolvimento amplamente amparado em pesquisa tecnológica” (p. 67). 

  

No final de 2009, Lula aprova o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que 

previa a criação de uma Comissão da Verdade. Isto gerou reações fortes principalmente nas 

Forças Armadas e no Ministério da Defesa, com a ameaça de, inclusive, um pedido de 

demissão por parte do Ministro Jobim. Com isto, diversos debates entre Jobim, Lula e Paulo 

Vannuchi ocorreram. O episódio foi importante para o ministro da defesa, que utilizou de seu 

posicionamento contra um possível poder punitivo da comissão, para se fortalecer no 

Ministério (DIEGUEZ, 2011; ESTADÃO, 2010). 
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Em 2010, a Nova Lei de Defesa foi promulgada. Apesar de algumas discordâncias 

advindas principalmente do Exército19, ela estabelecia: inclusão do ministro na cadeia de 

Comando militar; a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o qual pôs fim ao 

revezamento de poder entre as Forças; a escolha do chefe do Estado-Maior Conjunto das FA e 

dos comandantes de cada Força passa a ser feita pelo Presidente da República, através de 

indicação do ministro da defesa20; a criação da Secretaria de Produtos de Defesa, a qual 

concentrou as diretrizes de compras para as três forças, permitindo ganhos em escala; e a 

criação de mais campus da Escola Superior de Guerra, a fim de capacitar as futuras carreiras 

civis em Defesa (JOBIM, 2010; MARQUES, 2009). 

Neste mesmo ano, a lei da Anistia é questionada pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. Em reunião realizada em maio de 2010, discutiu-se a responsabilidade do 

Estado brasileiro pela morte de guerrilheiros no Araguaia. Desde 1982, quando as famílias 

exigiram na Justiça a localização dos corpos, o caso vem sendo protelado através de recursos. 

Somente em 2007, no segundo governo de Lula, a Justiça mandou que a sentença fosse 

cumprida. Apesar da sentença, de diversos pedidos das Nações Unidas e de extensões de 

prazo, nada foi feito. Diante de um processo de inconstitucionalidade movido pela OAB 

contra o enquadramento de agentes estatais torturadores, o Supremo manteve a posição de 

Anistia irrestrita (DIEGUEZ, 2012).  

Em 2011, o ministro Jobim consegue a aprovação do programa PROSUB (Programa 

de Desenvolvimento de Submarinos), o maior contrato militar já firmado no Brasil. Apesar 

das conquistas e do apoio militar, é retirado do Ministério em agosto de 2011, por declarações 

a respeito das ministras Ideli Salvatti e Gleisi Hoffman, publicadas na reportagem da revista 

Piauí no mesmo mês. Entra em seu lugar Celso Amorim, ex-chanceler e ex-Ministro das 

Relações Exteriores.  

No final deste mesmo ano, é aprovada a criação da Comissão da Verdade e 

promulgada a Lei de Acesso à Informação. Já em 2012, o Livro Branco da Defesa brasileira é 

lançado, definindo melhor o papel das FA no país, e estabelecendo o posicionamento do 

Brasil frente a outros países21.  

 

                                                        
19 Ver matéria Jobim vai à guerra (MARQUES, 2009). 
20 Um dos entrevistados afirma que “parece ser uma coisa boba, mas essa seleção prévia do ministro é muito 
importante, muda a estrutura de poder. Os generais passaram a depender da assinatura do ministro para 
assumir suas funções”. 
21 O Livro Branco gera impactos nas relações exteriores já que no documento há definições quanto às fronteiras 
brasileiras, posicionamento quanto a recursos naturais (especialmente nos casos de Bolívia e Paraguai), 
estratégias de proteção da Marinha na ‘Amazônia Azul’ (SPEKTOR, 2012). 
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5.2 Controle Civil no Brasil 
   

 Pode-se afirmar que muitas das motivações à intervenção política dos militares, 

levantadas por Siaroff (2005), continuam existindo no país. Há uma alta profissionalização 

dos militares (primeiro elemento de Siaroff) que dificulta o controle civil: justamente pela 

exclusão quase que completa dos assuntos de defesa da agenda política, as assimetrias 

informacionais são imensas. Esta distância, no entanto, vem causando a perda de poder de 

barganha dos militares, que hoje contam com armamentos e equipamentos desatualizados e de 

manutenção custosa.  

 Diante disto, os papéis e missões dos militares, bem como a ideologia construída por 

eles (segundo elemento), impactam diretamente neste afastamento. De acordo com Rocha 

(2010), a longa permanência dos militares no poder fez com que o corporativismo imperasse 

em detrimento de valores que eles mesmos historicamente ensinam, como a honestidade e o 

patriotismo. 

 Ademais, a constante relação entre Forças Armadas e desenvolvimento constitui-se 

fator de potencial intervenção militar. Os militares sempre tiveram grande importância prática 

e retórica no desenvolvimento do país. Eles tiveram atuação preponderante na criação de 

instituições de fomento à pesquisa científica como o CNPq, criaram a Embraer e são 

responsáveis por institutos tecnológicos altamente reconhecidos, como ITA e IME. Os planos 

futuros, destarte, são de expansão desta importância (D’ARAUJO, 2010). 

 O terceiro elemento de intervenção política se relaciona à força das instituições 

políticas nacionais. Pode-se dizer que o Brasil tem fortalecido suas instituições, 

principalmente com as reformas feitas por Fernando Henrique Cardoso – que incluíram a 

criação de agências reguladoras (MUELLER; PEREIRA, 2002). Porém, ainda não fica claro 

até que ponto certas instituições são independentes do julgo militar, a exemplo do não 

questionamento da Lei de Anistia pelo Judiciário em 2010, frente à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA.  

A intervenção política dos militares tem se mostrado muito mais ligada à proteção de 

interesses próprios (quarto elemento) por parte dos militares. Este é o panorama de ação dos 

militares frente à LAI brasileira e a Comissão da Verdade. Estes mecanismos são, em 

primeiríssima instância, instrumentos de questionamento sobre os pactos de silêncio feitos no 

período de transição, e podem suscitar o debate sobre uma reforma mais ampla das FA, que 

nunca aconteceu. Além disto, a atuação política do militares não vem se restringindo somente 

na influência política, havendo também a tentativa de entrar na política através da criação do 
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Partido Militar do Brasil, que atualmente busca assinaturas para sua formação (SEQUEIRA, 

2011). 

Sobre a força dos governos, pode-se dizer que desde Fernando Henrique Cardoso os 

presidentes vêm barganhando com os militares, porém nunca deixando de se colocar enquanto 

Comandante-Maior das FA. FHC demitiu vários generais de cargos de comando – o que 

causou diversas insubordinações. Já Lula adotou uma postura mais amena, evitando embates 

diretos, o que não necessariamente evitou reformas substanciais. 

Um elemento de influência no Brasil é a cultura política. Rocha (2010) afirma que o 

jeitinho brasileiro esteve presente até no nível da repressão que se teve na ditadura, bem mais 

amena do que nos outros países latino-americanos. De fato, o exílio de diversos artistas e 

músicos brasileiros, inclusive com agilização de documentos, foi uma tentativa de colocar 

panos quentes e evitar possíveis propagandas negativas do regime. 

A transição política lenta, a não punição de violações de direitos humanos e o poder 

que os militares detêm, mesmo depois de 28 anos do fim do regime, demonstram que a 

cultura brasileira de evitar conflitos se aplica até hoje às questões da RCM. 

 Conclui-se, portanto, que o Brasil apresenta a maioria dos elementos que motivam a 

intervenção política dos militares. Siaroff (2005) e Smith (2005) classificam o Brasil como 

em subordinação condicional aos militares, o que é reiterado pela presente pesquisa. A 

aceitação do controle civil é formal, contudo parcial pelos militares. Como será mostrado na 

seção seguinte, os militares não mais possuem poder de veto, mas atuam a favor da 

manutenção da própria autonomia através de influência política. 

Entretanto, a eleição de uma presidente de esquerda, participante dos movimentos de 

resistência à ditadura que, inclusive, foi presa e torturada na época, pode ser considerada 

essencial para o debate que se instala no país neste momento. A atuação de Jobim na Nova 

Lei de Defesa também trouxe mudanças ao que parecia estar estagnado. 

 

5.3 Tramitação da Lei de Acesso no Brasil: uma questão de sigilo 
 

O primeiro projeto de lei regulamentando o Artigo 5 da Constituição, que dispõe sobre 

o direito de acesso às informações públicas, foi elaborado por Reginaldo Lopes (PT) – o PL 

219/2003. O deputado afirmou que sempre sentiu falta de uma lei que obrigasse os entes 

públicos a disponibilizarem informações (ANGÉLICO, 2012; FÓRUM DE DIREITO DE 

ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS, 2013). 
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 As propostas de regulamentação do mesmo artigo feitas em 2007, de Russomanno 

(PP/SP) e Chico Alencar (PSOL/RJ), acabaram sendo incorporadas pelo texto de Mendes 

Ribeiro – baseado no de Reginaldo Lopes, transformando-se na PLC 41/2010 (ANGÉLICO, 

2012; FÓRUM DE DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS, 2013).  

No dia 13 de maio de 2009 o governo envia ao congresso a proposta de Lei de Acesso 

que viria a ser aprovada dois anos mais tarde. No mesmo dia, o site Memórias Reveladas foi 

lançado, com diversos documentos e informações sobre a ditadura (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2009a).  

Uma Comissão Especial foi criada em setembro de 2009 para avaliar o relatório, o 

qual foi aprovado em abril de 2010 na Câmara dos Deputados. Indo para o Senado, o projeto é 

aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em junho de 2010; pela Comissão de 

Ciência. Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) em abril de 2011; e pela 

Comissão de Direitos Humanos (CDH) também em abril de 201122.  

Ao chegar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) – presidida 

por Fernando Collor, a lei fica parada por cerca de 4 meses (ANGÉLICO, 2012). Após muitos 

debates, a lei é aprovada no Senado em 25 de outubro de 2011. Em 18 de novembro, a lei é 

promulgada pela presidente Dilma, juntamente com a criação de uma Comissão da Verdade.  

Esta conquista democrática engendrou muito outros processos políticos, 

principalmente no que tange à proteção de documentos e informações ligadas à segurança 

nacional. Os debates sobre a lei se concentraram quase que exclusivamente na questão do 

sigilo eterno e no tempo de sigilo, tendo como únicos opositores os militares e o Itamaraty.  

Outros ministérios não quiseram se envolver. “Lei de Acesso? Aquela do sigilo dos 

documentos da ditadura? Não me interesso, obrigado”.  Não entenderam a abrangência da lei, 

tampouco fizeram considerações que fortalecessem a legislação. Quiçá tenha sido este 

desinteresse o que possibilitou sua aprovação, depois de vencidas as resistências relativas à 

defesa nacional (Entrevistado 4). 

Elemento que confirma esta análise é a manutenção de diversas leis sobre sigilo que 

não eram revogadas pela primeira proposta de LAI. Convém compreender, antes de analisar 

os trâmites políticos envolvendo a lei, a trajetória das leis de sigilo de informações juntamente 

às RCM do país. Fica clara a tentativa militar em exercer influência no Executivo e no 

Legislativo. 

 

                                                        
22 Para mais detalhes, ver Angélico (2012). 
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5.3.1 Sigilo ‘eterno’ 

Em 1991, Collor aprova a Lei nº 8.159, a qual dispunha sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados. Nela, estabelecia-se que: arquivos que pusessem em risco a 

segurança nacional ou a privacidade e honra das pessoas seriam originalmente sigilosos; e que 

o sigilo seria de no máximo 30 anos, prorrogáveis apenas uma vez pelo mesmo tempo 

(MELLO, 1991). 

Já o denominado sigilo eterno, surgiu em 2002 com a assinatura do decreto nº 4.553, 

por FHC. Nele, era estabelecido o sigilo de documentos em no máximo 50 anos, mas com 

possibilidade de renovação em número indeterminado de vezes (BRASIL, 2002; FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2010a). Este decreto veio em momento delicado, o qual já previa a abertura em 

breve dos documentos da ditadura23. 

Quando os debates sobre a divulgação de documentos se acirraram em 2010-11, FHC 

declarou ter assinado o decreto ‘sem querer’. “Eu fiz sem tomar conhecimento, porque foi no 

último dia do mandato. Havia uma pilha de documentos. Eu só vi dois anos depois para saber 

o que era” (REVISTA VEJA, 2011). Assinam a lei Pedro Parente, na época chefe da Casa 

Civil, e Alberto Mendes Cardoso, General do Exército brasileiro e então ministro de 

Segurança Institucional.  

Vale lembrar que, em 2002, o Ministério da Defesa estava sob chefia de Geraldo 

Quintão. De acordo com Zaverucha (2005), o ministro assumiu o cargo prometendo diversos 

aumentos salariais e de orçamento, os quais nenhum foi cumprido. Em 2000, FHC demite o 

General Gleuber Vieira, então comandante do Exército, por declarações insubordinadas.  

 
“Imediatamente 155 generais de todo o país reuniram-se em Brasília, sem a presença 
do Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, em um ato de desagravo. FHC entendeu a 
mensagem e logo escalou o General Alberto Cardoso, chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional para anunciar que Gleuber não seria mais demitido. Em 
troca os militares não fariam nenhuma manifestação pública. Estes, por sua vez, 
exigiram a edição de uma Medida Provisória concedendo reajuste salarial – no que 
foram atendidos” (ZAVERUCHA, 2005, p. 112). 
 

Não obstante, as manifestações contra o presidente e o ministro da Defesa 

continuaram até o final do mandato de FHC. Em 2002, crises na governabilidade fizeram com 

que o governo federal bloqueasse diversos recursos para o Exército, o que gerou mais atritos 

(ZAVERUCHA, 2005). O panorama conturbado das RCM brasileiras na época dá suporte 

                                                        
23 Nota feita pelo membro externo da banca de defesa, Maria Celina D’Araújo. 
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tanto a uma possível barganha quanto à forja de um “engano” na lei que aprovava o sigilo 

eterno.  

No início do primeiro mandato de Lula, em 2003, diversos grupos de defesa dos 

direitos humanos protestaram contra o decreto (que entrou em vigência em fevereiro de 

2003). O presidente Lula poderia optar pelo cancelamento do decreto, contudo, preferiu não 

revogá-lo. Além disto, houve novas pressões para a liberação de arquivos da ditadura por 

causa da polêmica já explorada das falsas fotos de Herzog. 

Em 2004, surge uma nova onda de questionamentos sobre o decreto de FHC. No 

período, o Exército fez diversas declarações exaltando o golpe de 1964, além de afirmar que 

os documentos da ditadura militar não mais existiam. Pressionado, o governo cria uma 

subcomissão dentro da Comissão de Constituição e Justiça para tratar do assunto. 

(D’ARAUJO, 2010). 

Em 2005, Lula cria a Lei 11.111 na tentativa de acalmar ânimos. Ela retomava a 

vigência da lei nº 8.159 (com classificação máxima de 30 anos para documentos 

ultrassecretos). Ironicamente, a nova legislação não modificou a possibilidade de se renovar o 

sigilo indefinidamente. Dentre as assinaturas, figura a do Gal Jorge Armando Felix, sucessor 

do Gal Alberto Cardoso no Gabinete de Segurança Institucional (BRASIL, 2005). 

Além disto, criou a Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas 

dentro da Casa Civil que, posteriormente, possibilitou a criação do decreto nº 5.585. Este 

decreto determinou que vários órgãos de inteligência militares deveriam entregar ao Arquivo 

Nacional, quaisquer documentos do período da ditadura (D’ARAUJO, 2010). 

Em novembro de 2005, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas requereu 

ao governo brasileiro a liberação e divulgação de todos os arquivos da ditadura militar. Com 

Dilma Rousseff na Casa Civil, o recolhimento deste material foi feito, com exceção dos 

documentos das FA.  

5.3.2 Tramitação no governo Lula 

A proposta de uma Lei de Acesso por Lula, representou mais um passo no processo de 

abertura do governo em todas as suas áreas e níveis, mas principalmente quanto à questão dos 

documentos da ditadura. Apesar de abrangente, o projeto de lei deixava a desejar em muitos 

pontos: não eram assegurados meios de se testar se o dano da divulgação justifica o sigilo, e 

se mantinha a possibilidade de renovação indefinida do sigilo de documentos (ARTICLE 19, 

2009).  
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Os debates acerca do sigilo de dados foram muito intensos. Naturalmente, os militares 

se opuseram a modificações no projeto inicial. O Entrevistado 1 e o Entrevistado 2 afirmam 

que a participação do ministro Jobim foi intensa nas negociações internas com as FA, e que 

houve um processo de convencimento gradual dos militares de que a lei não os iria afetar 

negativamente. Jobim tinha grande afinidade com o presidente Lula, este que considerava 

com atenção suas considerações. Esta consonância entre os dois políticos fortaleceu a 

confiança dos militares no ministro. Ao mesmo tempo, assegurou que a Comissão da Verdade 

não tivesse poder de punir os militares (DIEGUEZ, 2011). 

O Entrevistado 4 afirma que, apesar da intermediação de Jobim, a postura dos 

militares nas reuniões era a de que os civis eram apenas o governo, passageiro, que estava ali 

para atrapalhá-los, eles que eram o Estado. Quando era perguntado o porquê de se continuar 

com um regime de sigilo eterno, falava-se que os motivos não podiam ser discutidos, sendo 

importantes para questões territoriais. 

Um dos entrevistados afirma que havia um discurso não oficial de que “não havia o 

que ser temido”. De fato, o Entrevistado 5 afirma que, uma vez que muitos documentos da 

dotadura não possuem registro e nem indicativos de que existam, é fácil negar um pedido de 

informação com base na “não existência dos dados”, ou alegando que as informações “não 

foram encontradas”. Ou seja, a discricionariedade burocrática continuaria protegendo 

documentos sensíveis. 

No início de dezembro de 2010, o presidente Lula declara que a decisão sobre o sigilo 

eterno de documentos seria decidida no governo de Dilma. Isto se deu pela impossibilidade de 

se chegar a um consenso nas diversas reuniões entre Itamaraty, Ministério da Defesa e Casa 

Civil (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010a). Além disto, o presidente teria preferido paralisar as 

discussões sobre a lei na Câmara dos Deputados por receio de ser reprovada no Senado e ter 

de voltar à Câmara dos Deputados, onde poderia ser enfraquecida (Entrevistado 4). 

 

5.3.3 Longe de colaboração: Ministério da Defesa e Itamaraty 

Apesar de a mídia tratar de militares e diplomatas de forma conjunta, o Entrevistado 1 

e o Entrevistado 2 afirmam que não houve nenhuma ação coordenada entre os dois grupos. 

Ao invés de cooperação, há rivalidade entre as duas corporações. 

De acordo com Rodrigues (2010) e com o Entrevistado 4, quem tomou a frente da 

oposição à lei foi definitivamente o Itamaraty, argumentando a favor da proteção de contratos 
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e negociações internacionais. Os militares sempre se posicionaram a favor do sigilo, mas não 

foram os que fizeram pressão.  

Os Entrevistados 2, 5 e 7 afirmam que a estrutura burocrática de sigilo nas FA já é 

bastante sistematizada. A forma de armazenamento dos documentos também é 

estrategicamente pensada. Dá o exemplo de arquivos subterrâneos militares, nos quais só é 

permitido consulta a documentos. Quando a informação se encontra em meio digital, é 

disponibilizado em sala fechada, em um computador sem qualquer entrada para outros 

dispositivos e hardwares que armazenem dados, tampouco com acesso à internet. 

Já em relação aos arquivos do Itamaraty, os Entrevistados 1, 2 e 5 afirmaram que o 

órgão é muito mais sensível a este tipo de lei, já que possuem documentos que tratam do 

presente. Além disto, afirmam que o Brasil sempre foi negligente em sua estrutura primária de 

proteção das informações. Tudo já seria muito aberto, e duvidam muito que alguma 

informação seja de extrema dificuldade de obtenção.  

Essa resistência do Itamaraty suscitou diversas especulações. Foi falado que se estava 

tentando proteger documentos relativos à guerra do Paraguai, sobre a anexação do Acre ao 

Brasil, sobre a construção de Itaipu, dentre outras coisas. Um dos entrevistados afirma que a 

maioria dos diplomatas desconhece o que seriam estes documentos sigilosos do Itamaraty. 

Outro entrevistado aposta que o grande medo do Itamaraty é de que as moedas de troca e os 

mimos utilizados como barganha em diversos tratados e ações, poderiam ser expostos. 

O fato é que, apesar de almejarem a permanência do sigilo eterno, militares e 

diplomatas não cooperaram para consegui-la. O Entrevistado 2 fala, inclusive, que as teorias 

de RCM demandam que somente militares sejam controlados. Contudo, é da opinião de que 

os diplomatas deveriam ser controlados com mesma intensidade, já que suas ações afetam o 

Estado de maneira muito similar.  

 

5.3.4 Peculiaridades do acesso a informações das FA e de segurança nacional 

Os Entrevistados 5 e 7 levantam um ponto pouco discutido nos debates sobre a lei. As 

FA estão sujeitas a um trabalho muito maior de sistematização de informações do que outras 

organizações, justamente por serem instituições com muito tempo de existência e com muitos 

arquivos armazenados.  

O Entrevistado 5 explora com profundidade esta questão: nas organizações militares 

há processos gerenciais, em ativo, do século retrasado. Há rastros de informação de 150 anos, 
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e a maioria destes documentos não se encontra digitalizado, muitas vezes em sistemas já não 

mais compatíveis com os atuais. 

Afirma ainda que o detalhamento de informações estratégicas, mesmo depois de 50 

anos, é polêmica: as estratégias atuais podem ser incrementos das de muitos anos atrás. Além 

disto, quando se lida com a indústria de defesa e o mercado internacional de armamentos, há 

padrões de conduta entre países que entram em choque com os prazos de sigilo do Brasil. A 

Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ainda não tem 100 anos. Muitos dos documentos 

relacionados a ela tanto militares quanto diplomáticos, se fossem divulgados, iriam estremecer 

muitos acordos internacionais e gerar tensões desnecessárias (Entrevistado 5). 

Além disto, diversas formas de comunicação militar são classificadas como secretas 

pelas FA. Nisto se incluem freqüências de rádio, codificação de satélites, códigos de 

criptografia, que como secretos estariam disponíveis em pouco tempo (Entrevistado 5). Um 

dos entrevistados afirma que em aulas e palestras de formação do Exército são citados 

diversos países, e que o conteúdo destas aulas é classificado como informação reservada. 

Logo, outros países que venham a ter posse dessas informações, podem questionar o porquê 

do Brasil analisá-los, podendo haver atritos. 

Poder-se-ia contrapor estes argumentos através do parágrafo 1 do artigo 7 da LAI, que 

exclui do alcance da lei “informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado”.  Contudo, este elemento é pouco aprofundado na lei e não possui regulamentação 

militar de fácil acesso, podendo deixar brechas. 

Deveras, os Entrevistados 2, 5, 6 e 7, corroboram um dos pontos levantados por 

Collor. Pela legislação anterior havia quatro tipos de sigilo: ultrassecreto, secreto, 

confidencial e reservado24. A eliminação do grau confidencial de sigilo não foi regulamentada 

pela lei, nem por decretos civis: ficou em aberto a forma que estes documentos deveriam ser 

reclassificados. Além disto, causou uma resistência de ordem burocrática nos militares que, 

acostumados a ter sistemas de sigilo e acesso a informações muito bem estabelecidas, tiveram 

grande retrabalho na reclassificação.  

De acordo com o Entrevistado 4, como a classificação no nível sigiloso necessita de 

assinatura de autoridades muito acima na hierarquia, a maioria destes documentos 

                                                        
24 A existência de 4 níveis de sigilo é comum a vários países. De acordo com o Entrevistado 5, antes da primeira 
Guerra Mundial existiam apenas 3 níveis: secreto, confidencial e reservado. Contudo, como o nível secreto 
circulava em muitos países, criou-se um nível adicional, o ultrassecreto, para um número ainda mais restrito de 
países. Este padrão se manteve até a atualidade. 
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confidenciais (10 anos de sigilo) se tornou reservado (5 anos de sigilo), o que é considerado 

problemático pelos militares.  

Um dos entrevistados militares afirmou que há a opção de se destruir documentos 

sigilosos por salvaguarda do conteúdo.  

 
Se eu tiver um documento classificado como ultrassecreto, em vias de extinguir o 
prazo, sob risco de acontecer uma lesão, eu talvez, profissionalmente, optasse pela 
destruição do documento, e é um direito meu de destruição de documentos sigilosos, 
por salvaguarda do conteúdo. 

 

Efetivamente, a LAI invalidou leis que regulamentavam o sigilo eterno, mas não 

menciona medidas que tratam da destruição de documentos. Em buscas pelos sítios do 

Ministério da Defesa e das FA não foi possível encontrar quais seriam estas regulamentações. 

Foi realizado um pedido de informação ao Ministério da Defesa no dia 04 de junho de 2013, 

não tendo sido respondido antes da finalização do presente estudo.  

 

5.3.5 Tramitação no governo Dilma 

De acordo com os Entrevistados 2, 3 e 4, o presidente Lula aceitava mais as sugestões 

dadas pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Dilma, por sua vez, sempre foi afirmativa 

em ir contra o sigilo, desde quando era Ministra da Casa Civil (com grande apoio de Franklin 

Martins – Ministério da Comunicação Social).  

Para o Entrevistado 4, a posição de Dilma era bem mais histórica do que pró-

transparência. Ele afirma que, no governo Lula, já havia o debate sobre a abertura de 

documentos do regime militar e a criação da Comissão da Verdade. Contudo, esta discussão 

só se tornou algo concreto por iniciativa de Dilma.  

Em 18 de julho de 2011, o senador Collor publica na Folha artigo em que defende que 

o sigilo eterno é necessário a alguns documentos, incluindo aqueles relacionados a acordos 

internacionais e à segurança do Estado. Afirma ainda que a defesa do sigilo não era algo 

pessoal: a lei que estava propondo colocava um sigilo de 15 anos sobre documentos relativos 

aos presidentes, e que todos os documentos de sua permanência na presidência já estariam 

disponíveis (MELLO, 2011b).  

O Entrevistado 3 também não acredita que Collor tenha tido motivos pessoais para 

advogar a favor do sigilo eterno. “Ele já foi presidente e sabe que há informações que devem 

ser protegidas”. Na proposta substitutiva da lei apresentada por Collor em 22 de agosto de 

2011, o senador afirma:  
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a desclassificação automática e a impossibilidade de renovação dos prazos para se 
manter informação sigilosa, podem colocar em risco a salvaguarda de: (1) 
conhecimentos tecnológicos sensíveis obtidos por conta de pesquisas desenvolvidas 
no próprio país que ainda possuem considerável valor comercial e estratégico como, 
por exemplo, na área espacial e nuclear; (2) planos estratégicos e negociações 
diplomáticas que, mesmo se divulgados após vários anos, possam afetar relações 
internacionais do País; (3) vulnerabilidades estratégicas do País; e (4) demais 
segredos de Estado que, por sua relevância, não podem ser divulgados (MELLO, 
2011a).  

 

De acordo com o Entrevistado 1 e o Entrevistado 3, uma das principais preocupações 

dos militares era a possibilidade de exposição de tecnologias de geração de energia nuclear da 

Marinha, especialmente sobre a super-centrífuga brasileira.  

Fernando Collor sugere muitas outras fragilizações à lei, como a não obrigatoriedade 

de se disponibilizar dados na internet (o que segundo o senador, consistiria em 

institucionalizar o Wikileaks), a obrigatoriedade de se apresentar a motivação do pedido de 

informação, a não submissão do Ministério da Defesa ao CGU nos recursos, a classificação 

‘secreta’ para documentos relacionados à atuação do Presidente da República, entre outros 

(MELLO, 2011a). 

As reivindicações de Collor vão de encontro com os padrões internacionais da LAI, 

trabalhados no capítulo 2. A lei aprovada já é falha ao requisitar que o requerente se 

identifique para fazer o pedido de informação. A obrigatoriedade de expor a motivação do 

pedido abriria inúmeras portas para a discricionariedade exacerbada dos servidores públicos 

ao avaliar a “boa fé” do pedido. A existência de um órgão independente responsável pela LAI, 

com poder de punir demais órgãos públicos, já foi colocada como fator muito importante para 

uma implementação efetiva da LAI.  

Os apelos a Collor para que deixasse a Lei ser votada foram vários. Dentre os nomes 

que tentaram, estão Fernando Henrique Cardoso, o ministro Antonio Palocci (Casa Civil), 

com pedidos de ajuda também ao ex-presidente José Sarney (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2011a). O próprio ministro Jobim ligou para Collor pedindo colaboração, falando que 

respeitava sua posição, mas que a lei precisava ser votada (Entrevistado 3). De acordo com o 

Entrevistado 2, Jobim sempre foi muito leal ao presidente Lula, e à vontade do mesmo de que 

a LAI fosse sancionada. 

A presidente Dilma tanto pressionou como foi pressionada pela agenda de eventos 

internacionais. Uma forma de tentar pressionar Collor e a Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional foi a instituição pelo Planalto de um Decreto regulamentando o “Plano 

Nacional sobre o Governo Aberto” – com o apoio e participação de dezoito Ministérios 
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(FOLHA DE SÃO PAULO, 2011e). Além disto, em setembro de 2011 se torna cofundadora 

do Open Government Partnership (OGP) junto de Barack Obama (como explorado no 

Capítulo 2). 

Por diversas vezes colocou que a aprovação da Lei de Acesso e da Comissão da 

Verdade tinha que acontecer antes de algum evento: bateu o martelo sobre a aprovação da 

Comissão da Verdade no dia 21 de setembro de 2011, este que seria o dia de seu primeiro 

discurso na Assembleia da ONU; pressionou o planalto para que aprovasse a lei na mesma 

semana, já que participaria de seminário sobre transparência em Nova Iorque no dia 22 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2011c). 

Há também sinais de trocas de favores para que Sarney mudasse sua posição em 

relação à LAI e ajudasse no convencimento de Collor. De acordo com nota da Folha de São 

Paulo, Gastão Vieira – amigo de Sarney – chegou ao Ministério do Turismo através de 

indicação do ex-presidente (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011d). 

Depois de muitos debates, em 25 de outubro de 2011, o Senado vota a favor do 

término do sigilo eterno. A proposta alternativa de lei feita por Collor foi rejeitada por 43 

votos, contra 9 votos a favor. As demais propostas de emenda ao PLC feitas pela CRE, feitas 

por Blairo Maggi (PR-MT), Marcelo Crivella (PRB-RJ) e Sérgio Souza (PMDB-PR) também 

foram rejeitadas (G1, 2011). Dilma sanciona a lei em 18 de novembro do mesmo ano. 

 
5.4 Reflexões sobre o processo 

 

O resultado da tramitação foi, em muito, determinado pela presidente Dilma e sua 

relação com as militâncias de esquerda na época da ditadura. Lula, apesar de ser da esquerda, 

sempre teve a causa trabalhista como principal, não tendo atuado diretamente contra o regime 

militar. Além disto, possui um perfil altamente maleável e negociador, preferindo não bater de 

frente com diplomatas e militares.  

Contudo, a reticência de Lula em aprovar uma lei mais fraca indica que, mesmo com 

seu perfil maleável, o presidente não foi subjugado pelos militares e pelos diplomatas. Por 

mais que o ex-ministro da Defesa Nelson Jobim tenha atuado a favor da lei da Anistia, as 

contribuições advindas da Nova Lei de Defesa foram imensas, e contribuíram em muito para a 

aprovação da lei em 2011.  

Jobim também soube conduzir as RCM com sucesso. Não podia ele defender todas as 

frentes da democratização sem incorrer em perda de confiança dos militares. Desta maneira, 

evitou os erros de seus antecessores, que muito fizeram para tentar agradar as FA, mas nada 
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de substancial conseguiram: nem para o fortalecimento militar e nem para um maior controle 

civil. 

De acordo com a maioria dos entrevistados, a promulgação da LAI foi um sinal 

político voltado ao passado, ato de revanchismo motivado pelo ‘cadáver’ da ditadura, feita por 

ideólogos (Entrevistados 2, 3, 5, 6 e 7). Pode ser que realmente tenha sido esta a motivação de 

alguns atores. Contudo, a LAI está muito longe de ser só isto.  

De acordo com o Entrevistado 4, a intenção do CGU, um dos organismos que mais 

apoiou a LAI desde seus projetos iniciais, sempre visou a transparência pública. Além disto, a 

lei estabelece acesso a todos os Poderes da União, em todos os níveis de governo do 

Executivo, o que de forma alguma pode ser classificado revanchista. 

A desconfiança em relação aos militares também não é desmotivada. Ao longo da 

redemocratização, diversas foram as declarações públicas dos militares e, em especial, do 

Exército, a favor e em exaltação ao golpe de 1964. O pacto mencionado por Rocha (2010) de 

que na redemocratização os militares deveriam se encerrar em seus quartéis, parece perdurar 

até os dias atuais.  

Tão fechados estão que não conseguiram mostrar pontos realmente frágeis da lei, e 

pontos especialmente onerosos para as FA. Alguns deles são: a falta de regulamentação na 

reclassificação dos documentos antigamente confidenciais, causando um vácuo de 

classificação; a ausência de buscou por recursos adicionais, diante dos imensos arquivos que 

as FA como organização secular possui; e a falta de detalhamento da LAI no que se refere à 

proteção de dados como encriptação de dados, freqüências de rádio, dentre outros. 

Sobre a aplicação da LAI nas RCM, uma afirmação do Entrevistado 2 confirma o 

déficit de atenção a assuntos militares na América Latina. Ele afirma que não vê a Lei de 

Acesso mudando as atividades das FA, que a maioria das perguntas realizadas é para fins 

pessoais, e não de contribuição ou modificação das estratégias de defesa. Já os Entrevistados 

6 e 7 afirmam não ver como a LAI pode diminuir a corrupção, já que dados financeiros já 

estavam disponíveis no Portal da Transparência.  

Contudo, se as democracias modernas realmente estão rumando à uma democracia 

monitorial, a LAI pode vir a ser sim instrumento de modificação de estratégias militares, além 

de promover diminuição da corrupção. 

Os efeitos da LAI nas estratégias militares só serão percebidos com o tempo e com o 

tão falado envolvimento civil nos assuntos militares. Contudo, o reavivamento das discussões 

sobre Anistia com as investigações da Comissão da Verdade, pode chamar a atenção de civis 

para o tema.  
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Como afirma Rocha (2010), esperava-se que o tempo curasse as mágoas entre civis e 

militares. O que se percebe com os recentes embates públicos entre militares e civis, no 

entanto, foi que a mudez em relação isto não curou feridas, mas tão somente as ocluiu. Caso 

emblemático foi o da discussão entre o vereador e ex-preso político da ditadura Gilberto 

Natalini, com o coronel reformado Ustra (ALMEIDA, 2013).  

Juntamente com a necessidade de envolvimento civil, há também a necessidade de 

uma mudança na cultura organizacional das FA. De maneira similar à burocracia como um 

todo, diversos entrevistados relataram desconforto em responder a pedidos de informação. 

Julgam que as informações pedidas não acrescentariam nada à organização, pedidos de ‘má 

fé’. Entretanto, o julgamento de motivação para se exercer um direito é incompatível a um 

regime democrático.  

De fato, a burocracia sentirá os efeitos da falta de sistemas integrados e de 

sistematização dos dados. O esforço extra inicial não é negado, contudo, a capacidade destes 

órgãos de buscar apoio e recursos para a modernização de processos, dirá se as reclamações 

são justificadas ou apenas inércia. 

Muito mais do que interesses individuais ou corporativos, o que está entrando em 

choque é aquele antigo modelo de burocracia em que os cidadãos têm que ser poupados de 

informações. As resistências, no entanto, são justas. Levará algum tempo até que os custos da 

mudança sejam sublimados pelas vantagens da participação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As RCM na América Latina ainda têm um longo caminho a percorrer no sentido da 

plena democratização. As bases necessárias para se atingir a supremacia civil estão em plena 

construção, sendo a promulgação de LAI um passo importante. Objetivou-se neste estudo 

compreender esta relação tanto na América Latina quanto no Brasil. 

Como visto no Capítulo 2, as LAI são um fenômeno mundial e também reflexo de um 

novo tipo de democracia que vem emergindo. A democracia monitorial não mais traz a ideia 

de que há coisas nos governos que devem ser poupadas ao conhecimento de seus cidadãos. O 

acesso a informações passa a ser abrangente e universal. Discutiu-se também que sua 

implementação é de difícil análise, e que a força legal das leis ainda é um dos meios mais 

sólidos de se comparar as LAI.  

O Capítulo 3 traz, à luz da RCM, determinantes da intervenção política dos militares e 

do controle civil. A América Latina vem se consolidando democraticamente, apesar da 

ausência de reformas no âmbito militar, e do desinteresse civil pelo tema. Conseguiu-se 

também criar uma expectativa de resolução de problemas pela via diplomática. Com isto, as 

FA deixaram de ser vistas como conspiradoras constantes, apesar de não terem saído por 

completo do jogo político. 

No Capítulo 4, foram analisadas possíveis influências dos militares no momento de 

aprovação das LAI latino-americanas e na sua força em limitar o sigilo. Foram testadas três 

hipóteses. A primeira hipótese é a de que quão melhor consolidado estiver o controle civil 

sobre os militares, mais cedo a LAI terá sido aprovada. A segunda hipótese é a de que quão 

melhor estiver estabelecido o controle civil mais forte a lei será em regulamentar o sigilo de 

documentos. A terceira hipótese é similar à segunda, mas em relação à força da lei como um 

todo.  

Os resultados fortalecem as hipóteses apresentadas. A primeira hipótese foi 

corroborada em 14 países (70%), e a segunda hipótese corroborada por 10 países, de 15 que 

possuem LAI (67%). Dos 19 países estudados, 6 corroboram as duas hipóteses ao mesmo 

tempo. Destes, México e Peru corroboram em um sentido positivo, ou seja, aprovaram suas 

LAI cedo em relação aos outros países latino-americanos, e com pontuação alta no RTI 

Rating em exceções. Com resultado inverso, de aprovação tardia e fraca limitação de 

exceções, estão Brasil, Chile, Honduras e Bolívia. 

Dentre os países que corroboraram apenas uma das hipóteses (8 países), há aqueles de 

aprovação tardia e limitação de exceções forte, e também os de aprovação rápida e limitação a 



96 
 

exceções fraca. No primeiro grupo corroboram a primeira hipótese El Salvador e Equador, e à 

segunda hipótese Guatemala, Nicarágua e Uruguai. No segundo grupo (aprovação rápida e 

limitação a exceções fraca), Panamá e República Dominicana corroboram a primeira hipótese, 

e a Costa Rica corrobora a segunda. 

Dentre os 5 países que não possuem LAI, a segunda hipótese não foi avaliada, já que 

se baseia na existência da própria lei. Destes, Paraguai, Cuba e Venezuela corroboram a 1ª 

hipótese, por possuírem RCM tendendo à subordinação condicional e tutela militar. Os países 

que não possuem LAI e possuem controle civil democrático estável são Argentina e Costa 

Rica, constituindo ambos os casos 100% discrepantes entre todos os casos analisados.  

Contudo, estabeleceram-se somente associações sugestivas entre as RCM e as LAI. 

Ainda é necessária pesquisa mais aprofundada no caso de cada país para confirmar as relações 

identificadas aqui, em especial sobre os casos discrepantes. A terceira hipótese foi descartada 

por não se ter notado relação clara entre as variáveis. Partiu-se do princípio de que o interesse 

maior dos militares em modificar uma LAI se concentraria no tratamento de documentos 

sigilosos.  

O caso brasileiro, explorado no Capítulo 5, é ilustrativo das duas hipóteses exploradas 

no Capítulo 4. A escolha do Brasil para o estudo de caso se deu a fim de esmiuçar os 

mecanismos através dos quais esta influência ocorre. O estudo dos casos que não confirmam 

as hipóteses (Costa Rica e Argentina) será realizado futuramente.  

O Brasil não conseguiu realizar reformas substanciais nas premissas de poder dos 

militares. Criou o Ministério da Defesa tardiamente e demorou a lançar um Livro Branco de 

Defesa. O poder de militares e do Itamaraty em adiarem a aprovação da LAI e o fim de leis de 

sigilo eterno mostram que, mesmo não sendo mais atores de veto, exercem influência.  

A longa barganha com Lula sobre a lei também demonstra a perda de poder dos 

militares, principalmente com a Nova Lei de Defesa de 2008. Ruma-se ao controle civil no 

Brasil, e a LAI e a Comissão da Verdade são sinais disto. Contudo, a não punição de crimes 

contra os direitos humanos permanece tema controverso. O Itamaraty emerge como variável 

não esperada, algo previsto na metodologia de process-tracing. Futuros estudos comparativos 

podem adicionar esta variável com mais profundidade. 

Abre-se uma nova agenda de pesquisa a partir deste estudo. Explorou-se apenas um 

fator explicativo, e futuras pesquisas podem e devem considerar outros fatores como padrões 

de governança, influência internacional e a resistência da burocracia como um todo. Além 

disto ainda podem ser explorados os padrões internacionais de sigilo em defesa e suas 

relações com as LAI, estudos comparativos do cumprimento da LAI em órgãos de defesa de 
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diferentes países, além de melhor avaliação dos casos colocados aqui como exceção às 

hipóteses investigadas. As abordagens de direito administrativo, antropologia do direito, 

street-level bureaucracy e culturais também são possibilidades. 
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