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RE: Relatórios da IWC que não atendem às novas normas de 

qualidade dos EUA

Prezado secretário Grandy:

Em nome do Centro para Efetividade Regulatória, estou lhe enviando esta carta para 
informá-lo quanto a potenciais inconsistências entre os procedimentos científicos da IWC e as 
novas normas de qualidade da informação dos Estados Unidos. Essas inconsistências podem 
impedir que agências governamentais dos EUA, como o Serviço Nacional de Pesca Marinha, usem 
os relatórios científicos da IWC.

Essa perda de informações valiosas pode ser evitada se a IWC tivesse ajustados seus 
procedimentos o necessário para que os mesmos sejam consistentes com as novas normas de 
qualidade do governo dos EUA. Sugerimos que a IWC o faça. Os relatórios da IWC são muito 
importantes para que não fiquem disponíveis para as agências regulatórias do governo dos EUA.

Observamos que a Organização Mundial da Saúde tem um problema similar com seus 
relatórios. Inconsistências entre os relatórios científicos sobre dieta da OMS e as normas de 
qualidade do governo dos EUA impediram que o Departamento de Serviços de Saúde e 
Humanos dos Estados Unidos os usem.

s No Apêndice desta carta, veja correspondência entre o HHS e a OMS sobre esta 
questão.
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A fonte primária das novas normas de qualidade do governo dos EUA é um regulamento 
recém aprovado, freqüentemente chamado de "lei de qualidade de dados"'. A lei de qualidade 
de dados exigiu que o Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, nos EUA, 
estabelecesse novas normas para reger a qualidade das informações difundidas pelas agências 
regulatórias do governo federal dos EUA.”

Após o OMB ter publicado as normas de qualidade para todo o governo, as agências 
individuais publicaram suas próprias normas específicas de qualidade que são consistentes 
com as normas do OMB para todo o governo.

As normas de qualidade de dados dos EUA estabelecem normas para precisão, 
confiabilidade, reprodutibilidade e transparência das informações cientificas usadas, aprovadas 
ou que sirvam de base para a maioria das agências regulatórias do governo dos EUA. Essas 
normas foram discutidas na carta do HHS para a OMS explicando o porquê do HHS não poder 
usar os relatórios da OMS:

"Conforme a lei de qualidade de dados dos EUA, as agências USG funcionam conforme 
diretrizes para assegurar e maximizar a qualidade, objetividade, utilidade e integridade 
das  informações  divulgadas  para  o  público. Essas  diretrizes  exigem que  as  agências 
adotem uma norma básica de qualidade como meta de desempenho e sigam etapas 
apropriadas para desenvolver um processo de revisão da qualidade da informação antes 
de sua divulgação, e para incorporar critérios de qualidade da informação nas práticas 
de divulgação de informações das agências. Cada agência deve assegurar e estabelecer 
a qualidade em níveis apropriados à natureza e convenientes com a informação a ser 
divulgada, e as agências podem adotar normas cientificas que sejam apropriadas para 
as  diversas  categorias  de  informações  divulgadas....  Além  disso,  a  qualidade  da 
informação deve ser tratada como parte integral em todos os aspectos do processo de 
desenvolvimento de informações....

"O processo de consultas no desenvolvimento do relatório da OMS/FAO e o proprietário 
relatório resultante não atendem às atuais normas de qualidade de dados dos EUA, já 
que o processo não possui um alto grau de transparência e os dados e resultados 
analíticos do relatório não foram submetidos a uma revisão formal, independente, e 
externa pelos pares, entre outros critérios".

A lei de qualidade de dados faz parte do volume 44 do código dos Estados Unidos, 
seção 3516, anotações históricas regulamentares.

As normas de qualidade de dados do OMB para todo o governo estão 
disponível on-line em http://www.whitehouse.gov/omb/fedreWreproducible2.pdf

4 por exemplo, o NMFS está sujeito às normas de qualidade de dados 
publicadas pela Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera. As normas da NOAA estão 
disponíveis on-line em http:i/www.noaanews.noaa.govistoriesiiq.htm

Consulte o Apêndice desta carta, na página 2 do documento seguinte à carta 
que acompanha o HHS.
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Atualmente, o CRE está revisando alguns relatórios do Comitê Cientifico da IWC 
que  posssam não  atender  às  normas  de  qualidade  dos  EUA. Logo  concluiremos  nossa 
revisão. Então,  forneceremos  a você nossa  análise  desses  relatórios  específicos,  com 
uma solicitação para você nos informe se concorda com nossa análise.

Agradeço pelo tempo e consideração dedicados.

Atencios
amente,

J. _ozzi
Membro, Conselho de 



CC como anexo:

Dr. Arne Bjorge, presidente, Comitê Cientifico da IWC
Dr. William T. Hogarth, Administrador assistente,

National Marine Fisheries Serviço (Serviço Nacional de Pesca 
Marinha)

David Cottingham. Diretor executivo, Comissão de 
mamíferos marinhos
Marie-Christina Van Klaveren, Secretariado permanente da 
ACCOBAMS
Dr. Noatabartolo di Sciara, presidente. Secretaria Executiva 
do Comitê Cientifico da ACCOBAMS

Nick Nuttall, porta-voz da UNEP.

Ms. Cristina Montenegro, Coordenadora, Escritório da UNEP no Brasil


