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RESUMO 

Esta pesquisa discute questões que envolvem o acesso à informação pública de qualidade e o 
Estado Democrático de Direito, com foco no direito da personalidade. Apresenta referenciais 
teóricos em discussões sobre transparência e accountability democrática, e na implementação 
de leis de acesso público. O presente trabalho tem como objetivo geral ponderar sobre o acesso 
à informação pública, sua relevância para o Estado Democrático de Direito e o seu impacto para 
o exercício da cidadania, refletindo na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por 
meio de estudo bibliográfico, se perquire a participação social na gestão pública e o 
entendimento da burocracia brasileira. Ao longo da dissertação, procurou-se demonstrar a 
relevância dos cidadãos em participar mais ativamente nos deslindes da administração pública, 
fazendo-se necessário aprimorar a transparência, a publicidade e o acesso dos atos e 
documentos públicos. Ainda, reafirma a importância da Constituição Federal como instrumento 
de efetivação dos direitos fundamentais e da personalidade, e o aprimoramento da cidadania 
por meio de novas tecnologias, abordando novas ferramentas da participação social na seara 
pública, no ambiente da sociedade informacional. A democracia digital ampliou o alcance da 
accountability, sendo que as novas tecnologias favorecem a emancipação social e novas formas 
de controle e divulgação de malversação do dinheiro público. Disso decorre o impulsionamento 
do agir mais ético e profissional dos administradores públicos, destacando os cidadãos como 
titulares da coisa pública. A análise positiva de realidades como a dos Observatórios Sociais 
procura demonstrar a importância e a possibilidade de efetiva participação da sociedade civil 
na gestão pública. O estudo conclui que o acesso regular à informação pública de qualidade é 
um direito fundamental e da personalidade do indivíduo.  
 
Palavras-Chave: Informação pública de qualidade; Direito de acesso; Direito da 
personalidade; Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 
 

This research discusses issues involving access to quality public information and the 
Democratic State of Law, with a focus on personality law. It presents theoretical references in 
discussions on transparency and democratic accountability and in the implementation of public 
access laws. The present work has as general objective to consider the access to public 
information, its relevance to the Democratic State of Law and to the exercise of citizenship, 
reflecting in the guarantee of the fundamental rights of citizens. Through a bibliographical 
study, social participation in public management and the understanding of the Brazilian 
bureaucracy are sought. Throughout the dissertation, it was tried to demonstrate the relevance 
of the citizens to participate more actively in the delineations of the public administration, being 
necessary to improve the transparency and the publicity and the access of the acts and public 
documents. It reaffirms the importance of the Federal Constitution as an instrument for the 
realization of fundamental rights and personality, and the improvement of citizenship through 
new technologies, addressing new tools of social participation in the public domain, in the 
environment of the information society. Digital democracy has broadened the scope of 
accountability, new technologies favor social emancipation and new forms of control and 
dissemination of embezzlement of public money. Promoting more ethical and professional 
action of public administrators and highlighting the citizens as holders of the public thing. The 
positive analysis of realities such as Social Observatories seeks to demonstrate the importance 
and possibility of effective participation of civil society in public management. The study 
concludes that regular access to quality public information is a fundamental right and the 
personality of the individual. 
 
Keywords: Quality public information; Right of access; Right of personality; Public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresenta uma análise do direito à informação pública como fundamento do 

Estado Democrático de Direito. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro assegura aos 

cidadãos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse pessoal ou 

coletivo. Coerente ao normativo constitucional e para dar eficácia ao direito fundamental de 

acesso à informação pública, foi promulgada a Lei nº 12.527/2011, que regula o procedimento 

de acesso às informações públicas, estabelecendo prazos, sanções e formalidades ao trâmite 

administrativo. Em ato posterior, foi aprovado o Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965/2014, 

que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, e 

determina diretrizes de atuação dos entes federativos: União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios.  

Esses normativos impulsionam o agir do cidadão como coparticipe da gestão pública e, 

dessa forma, garante o respeito aos direitos da personalidade. O marco regulatório que trata do 

acesso à informação pública no Brasil não só fomentou o acesso aos dados públicos, como 

aumentou os canais de debates sociais acerca das políticas públicas. Sua falha reside no fato de 

não exigir qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos públicos. Disponibilizar 

dados ininteligíveis ou parciais à população pode-se tornar inócuo aos fins a que se destina.  

Viver numa democracia pressupõe um cidadão com acesso às informações necessárias 

à formação do seu convencimento livre e soberano para contribuir com o seu destino e do país. 

O livre discernimento torna o ser humano apto a lidar com as questões que envolvem os direitos 

que lhe são mais caros, como a vida, a honra, o equilíbrio, o direito fundamental a uma vida 

digna, além de seus projetos de vida, dentre outros. A indiferença dos cidadãos à coisa pública 

pode desencadear prejuízos ao desenvolvimento socioeconômico e cultural do país e à garantia 

dos direitos da personalidade dos próprios cidadãos.  

Sob a influência das novas tecnologias e da globalização, a relação entre o Estado e a 

sociedade ganha novos contornos. Novas expressões passam a fazer parte do meio jurídico com 

o surgimento da sociedade da informação. Como a cybertransparência, que torna a 

disponibilização e o acesso à informação pública um ato mais simples e rápido, e a ampliação 

da accountability democrática, contribuindo para que o Estado Democrático de Direito se 

fortaleça. A transparência dos dados públicos favorece maior agilidade e alcance da informação 

em si.  
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A sociedade da informação no âmbito público ampliou os espaços de debate entre os 

cidadãos, sem a intervenção de poderes políticos corroídos pela corrupção, revigorando a 

cidadania. Essa emancipação social oportuniza aos cidadãos as escolhas que melhor se ajustem 

às suas necessidades e às da coletividade. A contemporaneidade amplia os espaços sociais 

através da comunicabilidade interpessoal, afastando os efeitos limitadores das fronteiras físicas.  

A partir desta explanação, pode-se enumerar as principais indagações que motivaram o 

estudo:  quais as consequências para a sociedade e para o Estado ao não se permitir ou estimular 

o acesso adequado à informação pública de qualidade; compreender que o direito à informação 

pública é um direito fundamental e da personalidade com vistas à cidadania e seu exercício; 

analisar se a sociedade da informação potencializa algum risco ao Estado Democrático de 

Direito; e constatar se o marco regulatório sobre o acesso à informação pública no Brasil 

permite a construção de políticas públicas eficientes para garantia do direito à informação. 

Metodologicamente, a pesquisa será substancialmente qualitativa, de cunho 

bibliográfico, com análise crítica acerca do que foi elaborado acerca do assunto em obras 

doutrinárias, periódicos legislações, reportagens e documentos eletrônicos. Ressalta-se, que 

essa abordagem metodológica não se traduz em imutabilidade na pesquisa, ao contrário, permite 

que o pesquisador aja de forma dinâmica e não fique preso a posicionamentos pré-definidos.  

O trabalho está vinculado à linha de pesquisa dos Instrumentos de Efetivação dos 

Direitos da Personalidade, e do grupo de pesquisa das Políticas Públicas e Instrumentos Sociais 

de Efetivação dos Direitos da Personalidade, os quais possuem o objetivo de exaltar a 

importância das políticas públicas na promoção e concretização dos direitos da personalidade.  

O estudo foi estruturado em três capítulos. No primeiro pretendeu-se tratar da 

informação no contexto histórico do Estado Democrático de Direito, quando eventos históricos 

ocorridos no Brasil a partir da década de 40 fortaleceram a democracia no país. Seja com a 

promulgação de leis, que passaram a assegurar garantias mínimas de vida digna, ou vivenciar 

períodos ditatoriais que ressignificaram a importância da plena emancipação dos indivíduos.   

No Estado Democrático de Direito, a transparência encontra razão de existir ao 

oportunizar aos cidadãos o acesso à informação pública. E, a partir dessa possibilidade, passa a 

ter um papel ativo na administração pública, acompanhando os assuntos que reverberam na 

comunidade em que essas pessoas vivem, em especial, os atos públicos que asseguram a 

efetivação dos direitos fundamentais. A configuração da informação disponibilizada influi 

diretamente na sua eficácia. Dados dispostos numa linguagem técnica podem não propiciar ao 
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cidadão médio exercer o seu direito à cidadania, precisando ser mais claros e compreensíveis 

para a maioria dos cidadãos.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, principiou nova interpretação dos 

normativos constitucionais, reconhecendo força normativa a seus princípios, valorando a ética 

e a essencialidade dos direitos fundamentais. Reconhece-se que, apesar da vontade da maioria 

prevalecer, as minorias encontram voz desde que o espaço público seja íntegro e a comunicação 

pública sem máculas, e que o modelo de democracia deliberativa coexista nas discussões 

públicas. Apresentam-se mudanças no sistema democrático brasileiro por influência de novas 

tecnologias, em especial ampliação do acesso à informação pública ao cidadão através da 

internet.  

No segundo capítulo abordou-se as mudanças ocorridas na interpretação constitucional 

a partir da Constituição Federal de 1988, como a força normativa dos princípios que deixaram 

de ser meros norteadores de direitos fundamentais, para assumir o papel de normas cogentes. 

E, o alcance do acesso à informação pública como direito fundamental. Os estudos da Escola 

de Frankfurt na interpretação da informação como fonte de poder e mecanismo de controle 

social. A ameaça ao Estado Democrático de Direito advém da manipulação da sociedade através 

dos novos meios de comunicação. A história da humanidade costuma se repetir e os contextos 

do controle de massas que desnortearam a população alemã frente a dominação nazista nas 

décadas de 30-40 podem assombrar a sociedade contemporânea. Finaliza-se com reforço da 

importância do acesso à informação pública como direito fundamental e o marco regulatório 

que a define.  

No terceiro capítulo, a tônica é o entrelaçamento das políticas públicas com os 

indicadores sociais, que aferem a real necessidade de intervenção estatal em determinada 

realidade social. A continuidade, aprimoramento ou término de um programa social depende 

de critérios objetivos, que constatem sua repercussão no mundo real. No ciclo de 

desenvolvimento e execução das políticas públicas, em especial no Brasil, permeiam pontos de 

vistas diferentes, muitas vezes por interesses escusos ou pessoalizados, como o da 

autopromoção por anseio a cargos de maior visibilidade e poder político. 

No caso das políticas públicas, por exemplo a falta de fiscalização por parte da 

população pode resultar em malversação do dinheiro público ou no desenvolvimento de uma 

ação governamental inapropriada para determinada parcela da população. A compreensão das 

políticas públicas obteve novas nuances na atualidade. A visão restritiva de suprir a necessidade 

social sem perquirir o porquê da ação não existe mais razão de existir.  
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A sociedade clama por um papel ativo nos deslindes públicos, e esse agir traz ganhos 

para a coletividade. Os destinatários das políticas públicas têm a oportunidade de opinar e 

fiscalizar as fases que permeiam o seu ciclo. A emancipação social enseja maior precisão na 

contraprestação pública, e o tecnicismo para aprimoramento dos serviços públicos pode 

esbarrar na burocracia brasileira. E analisa-se resultados do Observatório Social da Cidade de 

Maringá, localizado no Estado do Paraná, que busca acompanhar gastos públicos do município 

e do legislativo municipal com base no acesso às informações públicas disponibilizadas.  
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1 A INFORMAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

 

O objetivo deste primeiro capítulo é delinear, do ponto de vista histórico, a evolução 

do Estado Democrático de Direito no Brasil e a importância do acesso dos cidadãos à 

informação pública de qualidade como garantia dos direitos fundamentais.  

Deste modo, será traçado um panorama, delineando de forma sucinta o contexto 

histórico da democracia, do Estado de Direito e do Estado Democrático de Direito.  

Em seguida, serão abordadas as transformações advindas das novas tecnologias, que 

se revelam como aliadas no controle social mais efetivo do Estado, servindo de ferramentas de 

acesso a dados públicos para constatação dos acertos e verificação dos erros, ou com indicativos 

de ineficiência dos atores da gestão pública. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E ESTADO DE 

DIREITO DEMOCRÁTICO 

 

Principia-se em lançar luz sobre o entendimento moderno a respeito da Democracia, do 

Estado de Direito, e do Estado Democrático de Direito. E, nessa lógica, tem-se que reconhecer 

que os acontecimentos históricos que marcaram o último século impulsionaram a democracia, 

notadamente a partir da década de 40, ampliando-a1.  

Dentre as principais vivências históricas brasileiras, faz-se importante mencionar, em 

ordem cronológica, a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (1943), a destituição 

do governo João Goulart com a instauração do Regime Militar (1964)2, o movimento das 

“Diretas Já” (1984), o fim do regime militar (1985), a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o impeachment do presidente Fernando Collor (1992), e o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff (2016). Recordar que o país passou por essas experiências permite 

compreender os desafios e obstáculos que permeiam a jovem democracia brasileira.  

                                                           
1 No âmbito internacional, segundo Todorov Tzvetan “O principal acontecimento político do século XX foi o 
choque entre o espírito democrático e o espírito totalitário, apresentando-se o segundo como um corretivo dos 
defeitos do primeiro. Tal conflito, responsável pela Segunda Guerra Mundial, por dezenas, até mesmo por centenas 
de milhões de mortos e por uma quantidade infinita de sofrimento, concluiu-se com a vitória da democracia. O 
nazismo foi vencido em 1945, a derrocada do comunismo data de novembro de 1989: o evento que simboliza o 
desfecho é a queda do Muro de Berlim. A ressurreição da ameaça totalitária não é concebível num futuro próximo. 
” TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia. Companhia das Letras. 2012. E-book, paginação 
irregular. 
2 O Brasil vivenciou um período marcado pelo autoritarismo de sucessivos governos militares (1964-1985), que 
suprimiram direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. 
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, lançou-se luzes democráticas, 

elegendo como elemento basilar o Estado Democrático de Direito3, sendo este o modelo atual 

e em aprimoramento no país4. Em relação ao Estado Constitucional, a seu turno, Regina Maria 

Macedo Nery Ferrari pondera que se encerra “na luta entre absolutismo e liberdade, no 

reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, no respeito à dignidade da pessoa 

humana, ao princípio democrático, na supremacia do direito sobre a força e sobre a violência, 

enquanto governo das coletividades”5. 

Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos atribuem a ausência de efetividade das 

constituições brasileiras anteriores à 1988 às questões históricas. Segundo eles, o país 

consolidou-se com o apoio de uma sociedade individualista e elitista, acostumada a privilégios 

e a assenhorar-se dos espaços públicos. E, como não havia interesse por parte da plutocracia, 

em incentivar políticas públicas voltadas aos desvalidos, o povo ficou carente de oportunidades, 

sem acesso às mínimas condições de uma vida digna. “Daí por que as Cartas Brasileiras sempre 

se deixaram inflacionar por promessas de atuação e pretensos direitos que jamais se 

consumaram na prática”6. Na contemporaneidade, ainda segundo os autores, os poderes da elite 

dominante foram amenizados “por fenômenos políticos importantes, como a organização da 

sociedade, a liberdade de imprensa, a formação de uma opinião pública mais consciente, o 

movimento social e, já agora, a alternância do poder”7. 

“Regime político no qual os cidadãos têm participação efetiva”, esse é entendimento 

mais difundido acerca da democracia. A despretensão da definição não encontra respaldo na 

realidade. Diante dos percalços e vitórias que sucedem a relação entre a sociedade e o Estado 

na construção de um autêntico regime democrático, é possível verificar que a democracia é 

sinônimo de independência social e que só se legitima com a contínua e real participação dos 

                                                           
3 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito .... Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.> Acesso em 04 maio 2018. 
4 Luís Roberto Barroso tem as terminologias Estado democrático de direito e Estado constitucional como 
sinônimas. Barroso, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo / Luís Roberto Barroso. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva, 2015.E-book, paginação 
irregular. 
5 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Direito constitucional. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
P. 54. 
6 BARROSO, Luís Roberto; DE BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista de direito administrativo, v. 232, 2003, p. 141-
176. 
7 Ibidem, p. 141-176. 
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cidadãos. A “democracia é o melhor modelo desenvolvido até a época contemporânea para 

aperfeiçoar o Estado e colocá-lo a serviço da coletividade”8. 

Contudo, alcançar a definição de democracia na atualidade não é tarefa simples. O 

percurso histórico apresenta diferentes modelos democráticos possíveis, desde os mais 

conservadores, em que o Estado é bem limitado e delimitado, até os mais progressistas, em que 

os cidadãos participam diretamente nas decisões políticas do Estado9.  

Antes de adentrar nas novas abordagens da doutrina democrática, é fundamental 

resgatar alguns esclarecimentos sobre a questão, em especial os traçados por Aristóteles10, 

Alexis de Tocqueville11, e Joseph Schumpeter12. Frank Cunningham delineia de forma sucinta 

as principais peculiaridades da democracia sob o ponto de vista dos doutrinadores acima 

referidos. Em Aristóteles, segundo o autor, o governo pode ser liderado por um indivíduo, 

alguns ou por muitos indivíduos. E, essa forma de governar pode direcionar-se para o bem 

comum, chamado de governo próprio, ou atender a interesses particulares, sendo um governo 

inapropriado13. 

                                                           
8 DA SILVA FILHO, João Antonio. A Democracia: e a Democracia em Norberto Bobbio. Verbatim. 2016. E-
book, paginação irregular. 
9 A Suíça adota a democracia direta, os cidadãos são chamados para opinar diretamente nos processos políticos do 
país, inclusive requerendo emendas constitucionais. Como a democracia direta se ampliou durante décadas. 
Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/por/explorar-600-vota%C3%A7%C3%B5es-nacionais_-como-a-
democracia-direta-se-ampliou-durante-d%C3%A9cadas-/41477412.> Acesso em 08 set. 2018. 
10 Aristóteles ( 384 a.C. — Atenas, 322 a.C.) foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o 
Grande. Aristóteles. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2018. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arist%C3%B3teles&oldid=52905272. Acesso em: 14 ago. 2018. 
11 Alexis-Charles-Henri Clérel, visconde de Tocqueville, ou Alexis de Tocqueville (29 de julho de 1805 — 16 de 
abril de 1859) foi um pensador político, historiador e escritor francês. Principal obra: Democracy in America 
(1835). Alexis De Tocqueville. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2018. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexis_de_Tocqueville&oldid=52348277.> Acesso 
em: 13 jun. 2018. 
12 Joseph Alois Schumpeter (Triesch, 8 de fevereiro de 1883 — Taconic, Connecticut, 8 de janeiro de 1950) foi 
um economista e cientista político austríaco. Principal obra: Capitalism, Socialism and Democracy (1942). Joseph 
Schumpeter. In: Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2018. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Schumpeter&oldid=52548935.> Acesso em: 4 jul. 2018. 
13 A partir desta conceituação, Aristóteles construiu uma classificação inicial de seis formas de governo:  “realeza, 
em que uma pessoa governa para o interesse comum; tirania, um desvio da realeza, em que uma pessoa governa 
no seu interesse privado; aristocracia, ou o governo apropriado por poucos, oligarquia, que é a forma desviante da 
aristocracia; o governo apropriado dos muitos chamado “politéia” por Aristóteles; e seu desvio, para o qual ele 
reservou o termo democracia.  Para ele, o governo pelos muitos e pelos poucos não é característico da democracia 
e da oligarquia (ou de seus ideais análogos), visto que ele as olha essencialmente como o governo dos pobres e 
dos ricos, que em seu ponto de vista é sempre correlacionado aos muitos e aos poucos. De forma similar, 
exatamente como a riqueza é distribuída de modo desigual, assim o são a virtude ou a nobreza, de tal modo que a 
maioria pobre será menos nobre que os poucos ricos. E dessas, seis espécies de governo, ele argumentou que a 
melhor seria a realeza, em que um governo único e nobre desempenharia sua função apropriadamente, seguida por 
uma aristocracia funcionando de forma apropriada. Com respeito as formas típicas desviantes de governo, ele 
considera a democracia “a mais tolerável” dos três desvios dos governos apropriados: pelo menos se beneficiam 
de um governo democrático interesseiro; algumas vantagens são obtidas pelas experiências coletivas de muitas 
pessoas, e a maioria descontente é refreada. (CUNNINGHAM, Frank. Teorias da democracia: uma introdução 
crítica. Artmed Editora, 2009. P.15 e 16). 
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Enquanto isso, Alexis de Tocqueville traz a noção da democracia como governo pelo 

povo. Salienta a ideia da igualdade como requisito essencial a estendendo além do acesso ao 

voto ou desempenho de cargos políticos. É na igualdade que os cidadãos se põem no mesmo 

nível econômico, cultural e social. Joseph Schumpeter, por sua vez, enumerou condições 

específicas para que o sistema democrático tenha êxito. Dentre elas, a existência de dirigentes 

políticos capacitados, garantia de que as questões mais complexas envolvendo o Estado sejam 

decididas por técnicos e não políticos, servidores públicos bem treinados, cidadãos pacientes 

entre si e resilientes ao conceder aos políticos uma equilibrada liberdade de ação no governo14. 

Feitas estas considerações, procurar-se-á na sequência apresentar a visão de democracia para 

os doutrinadores contemporâneos.  

Alexandre de Morais entende que, na democracia, o povo tem o poder de gerência, e 

que quando escolhe seus representantes concede um poder delegado, o qual encontra limitações 

nos direitos e garantias individuais dos cidadãos15.   

Dejalma Cremonese vê na democracia um apanhado de regras necessárias à condução 

do Estado, dentre elas, as eleições, o sufrágio universal, igualdade de voto, liberdade de exercer 

o direito de votar, não exclusão de minorias sociais e confiança no corpo político eleito pelo 

povo 16. Para Marcos Nobre, a democracia vai além do funcionamento formal das instituições e 

de um sistema democrático de regras. “Democracia é uma forma de vida que se cristaliza em 

uma cultura política pluralista, organizando o próprio cotidiano das relações entre as pessoas”17. 

Marcello Baquero assente que a força da democracia depende “não só do funcionamento 

institucional, mas da construção de uma matriz de cultura política de caráter ético-social que 

gere fundamentos normativos de apoio e lealdade a princípios democráticos”18. João Ricardo 

Dornelles entrelaça a democracia e os direitos humanos, ao comentar que “é em nome de tais 

direitos que se possibilita o debate público-democrático, a contestação, o pluralismo, a 

                                                           
14 CUNNINGHAM, Frank. Teorias da democracia: uma introdução crítica. Artmed Editora, 2009. 
15 DE MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 2003. 
16 CREMONESE, Dejalma. O Estado Moderno: origens e desenvolvimento: Facos - UFSM (Coleção 
Filosofia&Política Livro 7). Facos - UFSM. 2016. E-book, paginação irregular. 
17 NOBRE, Marcos. Imobilismo em movimento: Da abertura democrática ao governo Dilma. Companhia das 
Letras. 2013. E-book, paginação irregular. 
18 BAQUERO, Marcello. A desconfiança como fator de instabilidade política na América Latina. A construção 
da democracia na América Latina: estabilidade democrática, processos eleitorais, cidadania e cultura política. 
Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1998. 
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democracia, a luta e o conflito democrático, constituindo o espaço público, de “fala” e ação, 

possibilitando o exercício, individual e coletivo, da cidadania”19. 

A democracia, lembra Roger Osborne, “pode ser um sistema desconfortável para se 

viver, porque a política democrática, quando funciona bem, assume os conflitos da sociedade 

e, quando funciona mal, não é capaz de controlar o poder do Estado”20. O sistema democrático 

está em constante aprimoramento, é construído gradualmente pela sociedade, e numa trajetória 

democrática os desentendimentos fazem parte do sistema, aliás, é essa liberdade de 

manifestação que o diferencia de regimes autoritários.  

A oportunidade do debate social corresponde à aceitação e ao respeito dos valores de 

coexistência humana, como igualdade, liberdade e dignidade da pessoa21. A grandeza da 

dignidade da pessoa humana transcende a integridade física e moral, desperta no indivíduo a 

consciência de sua importância pelo fato de existir no mundo22. Por conta disso, esse mesmo 

indivíduo busca o respeito as suas liberdades, valores e condições materiais de sobrevivência. 

Percebe que precisa considerar a humanidade do outro, aceitando-o livre de discriminações, 

com sua individualidade de ser, pensar e criar.  E, a partir do momento que a Constituição 

brasileira destacou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, determinou a sua legitimidade e impôs o limite do exercício do poder 

estatal23. 

O lapidar do sistema democrático está diretamente relacionado com o tipo de conexão 

que existe entre os cidadãos e o Estado. Dada a importância desse vínculo, uma única disciplina 

não dará conta de enfrentar as questões que envolve, uma abordagem multidisciplinar entre a 

filosofia, a sociologia, a ciência política, a economia, o direito, e, atualmente, a tecnologia, 

                                                           
19 DORNELLES, João Ricardo W. Direito a viver em uma sociedade democrática. Uma breve análise sobre 
Democracia, Direitos Humanos e Cidadania. Direito, Estado e Sociedade, nº 22/23 janeiro-dezembro, 2003. ISSN 
1516-6104 Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito. 
20 OSBORNE, Roger, (1936-2007). Do povo para o povo: [recurso eletrônico] : uma nova história da democracia 
/ Roger Osborne ; tradução Ludimila Hashimoto. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2014.  
21 DA SILVA, José Afonso. O estado democrático de direito. Revista de direito administrativo, v. 173, p. 15-24, 
1988. 
22 A dignidade não se atém a determinadas pessoas, é indistinta em relação ao comportamento humano, os 
transgressores da lei têm sua dignidade assegurada no cumprimento da pena, por exemplo.  
23 A dignidade da pessoa, segundo José Afonso da Silva: “constitui um valor que atrai a realização dos direitos 
fundamentais do homem, em todas as suas dimensões, e, como a democracia é o único regime político capaz de 
propiciar a efetividade desses direitos, o que significa dignificar o homem, é ela que se revela como o seu valor 
supremo, o valor que a dimensiona e humaniza. ” (DA SILVA, José Afonso. A dignidade da pessoa humana com 
valor supremo da democracia. Revista de direito administrativo, v. 212, p. 89-94, 1998). 
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dentre outras, têm um papel significativo no movimento que está redefinindo o vínculo Estado-

sociedade24. 

Destaca-se, ademais, que ainda hoje busca-se pavimentar um caminho jurídico numa 

perspectiva que leve ao reconhecimento dos direitos fundamentais e da convivência pacífica do 

cidadão com o Estado encartada num contexto igualitário. Mas, como frisa Canotilho, “a 

história da fundação das comunidades humanas organizadas é muitas vezes uma história trágica 

assente num código binário de contradições, antinomias e exclusões”25.  

A narrativa histórica mostra que a humanidade vivenciou períodos nefastos nas mãos 

de soberanos inescrupulosos e de seus asseclas, sem proteção legal voltada ao indivíduo. 

Thomas Hobbes26, por exemplo, exortava em sua obra o fortalecimento do Estado absolutista. 

Para ele, a lei era o instrumento utilizado pelo soberano para garantir a paz e o bem comum. 

Ele pensou em um modelo político em que a liberdade, a igualdade e a propriedade obedeciam 

a uma palavra de comando: a abstenção. O livre-arbítrio dos indivíduos estava condicionado 

por assim dizer à mudez do soberano. Sem o seu pronunciamento concluía-se que não havia 

uma ordem a ser obedecida. “Enquanto o soberano se abstém de interferir, os indivíduos podem 

agir de acordo com seu livre-arbítrio”27. 

E os filósofos iluministas, em especial Rousseau, impulsionaram os indivíduos na 

reivindicação de mudanças em suas relações com o Estado. Rousseau, ao escrever o contrato 

social, trouxe a ideia da liberdade atrelada ao poder, fortalecendo o empoderamento da 

sociedade da época, a qual padecia dos abusos por uma aristocracia opressiva, almejando por 

um governo que respeitasse os direitos e garantias individuais.  

Ao discorrer sobre a consubstanciação do contrato social em pacto constitucional, 

Luigi Ferrajoli explica, que “deixa de ser uma hipótese filosófica-política para converter-se em 

                                                           
24 Acerca da importância da visão interdisciplinar na abordagem das relações que envolvem a democracia: “o 
mundo pós-segunda guerra produziu instruções relativamente claras para as pesquisas econômicas, sociais e 
políticas e criou uma grande demanda por conhecimento científico nos campos da governança democrática, 
economia de mercado e desigualdade social. O colapso do sistema bipolar, com a democracia de um lado e o 
autoritarismo do outro, o surgimento da China não democrática e economicamente bem-sucedida, o titubeante 
projeto de democratização no Oriente Médio e a crescente desigualdade no mundo ocidental suscitam questões 
sobre o aspecto “universal” dos valores democráticos” (KJERULF DUBROW, Joshua; KOLCZYNSKA, Marta. 
A quem pertence o estudo da democracia? Sociologia, ciência política e a promessa da interdisciplinaridade na 
Sociologia política desde 1945. Sociologias, v. 17, n. 38, 2015). 
25 CANOTILHO, José J. Gomes. Estado de direito. 1999. p. 3. 
26“[...] o espírito da gente vulgar, a menos que esteja marcado por uma dependência em relação aos poderosos, ou 
desvairados com as opiniões de seus doutores, é como papel limpo, pronto para receber seja o que for que a 
autoridade pública queira nele imprimir” (HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado 
eclesiástico e civil. In: Os pensadores: Hobbes. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 253). 
27 NUNES, Paulo Henrique Faria. O Pensamento Político De Thomas Hobbes. Simplíssimo Livros Ltda. 2015. E-
book, paginação irregular. 
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um conjunto de normas positivas que obrigam entre si ao Estado e ao cidadão, fazendo deles 

sujeitos com soberania reciprocamente limitada”28. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos, no contrato social de Rousseau, o homem sujeita-se à 

vontade geral, que seria o mesmo que obedecer a si mesmo, eis que que a sociedade seria o 

próprio homem. Essa vontade geral se reflete na decisão da maioria, ao reconhecer que a 

vontade unânime é algo excepcional. “Mas qual seria a compreensão em relação à minoria 

derrotada? Ainda se pode falar em liberdade para ela? ” Para Rousseau, certamente29. Rousseau 

baseia seu posicionamento, “lembrando que os homens, ao celebrarem o contrato social, se 

comprometeram a obedecer à vontade geral. Esta, por sua vez, se expressa pela maioria. Os que 

dela discordam o fazem por mero engano e devem, prontamente, reconduzir a sua vontade à 

vontade da maioria”30. 

O início do declínio da fase tirânica ocorreu no final da Idade Média (séc. XV), em 

que o enfraquecimento da figura arbitrária do rei fez surgir a semente do Estado de Direito, 

desencadeando na população o início do sentimento de pertencimento social. Essa 

transformação ocorreu no momento em que o cidadão passou a se sentir titular de direitos, não 

só os naturais, mas os constituídos por obra do Estado31.  

E, nessa passagem histórica, despontaram os direitos fundamentais. Inicialmente, os 

direitos da primeira geração32, tais como o direito à liberdade, à propriedade, à locomoção, à 

segurança e à igualdade frente a lei33. Ingo Wolfgang Sarlet pontua que essa divisão não é 

inconteste, pois hodiernamente, ainda existem constituições que não acatam direitos que são 

essenciais aos indivíduos, e outras são tão avançadas em relação à proteção dos direitos 

fundamentais que protegem inclusive a vida não humana. 34  Além disso, a percepção do 

                                                           
28 “El llamado contrato social, una vez traducido en pacto constitucional, deja de ser una hipótesis filosófica-
política para convertirse en un conjunto de normas positivas que obligan entre sí al estado y al ciudadano, haciendo 
de ellos sujetos con soberanía recíprocamente limitada” (FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. 4. Ed. Madrid: 
Trotta, 2000. P. 856 e 860). 
29 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil / Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins. - 
São Paulo : Saraiva, 1998. P. 191. 
30 Ibidem, P. 191. 
31 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit.  
32 Didaticamente a evolução dos direitos fundamentais foi dividida em gerações ou dimensões, a ideia veio do 
jurista francês de origem tcheca Karel Vasak, que em 1979, na aula inaugural do Curso do Instituto Internacional 
dos Direitos do Homem, em Estrasburgo/França, associou as gerações ao dístico da Revolução Francesa: liberté, 
legalité et fraternité.  
33 Tais direitos se fundam numa separação entre Estado e Sociedade, que permeia o contratualismo individualista 
dos Séculos XVIII e XIX. O Estado desempenha um papel de polícia administrativa por meio do Poder Executivo 
e de controle, prevenção e repressão pelo Judiciário de ameaça ou lesão. Internamente, dividem-se em direitos 
civis e direitos políticos. (SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade/José 
Adércio Leite Sampaio. 2ª edição. – Belo Horizonte: Del Rey, 2010. P. 241/242). 
34 SARLET, Ingo Wolgang. Curso de direito constitucional/Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, 
Daniel Mitidiero.-3.ed.rev.,atual. e ampl.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 273. 
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indivíduo como detentor de direitos e garantias fundamentais só foi inserida mesmo que de 

maneira implícita em textos normativos que surgiram a partir do século XVIII.  

A concepção de Estado de Direito adquiriu novos contornos com a Revolução 

Francesa, enfraquecendo as monarquias absolutistas e incitando no continente europeu o 

empenho para normatizar os direitos e obrigações dos governantes e de seus governados35. E, 

com a eliminação do poder soberano dos príncipes e o estabelecimento do poder “absoluto” do 

povo, dá-se a transição da ideia de territorialidade, ou seja, do Estado como um container36, 

colimando-se, desta feita, uma noção de soberania essencialmente democrática e popular, 

segundo Cristina Queiroz37.   

Nesta linha, Cristina Queiroz, citando Immanuel Kant, discorre que o Estado passa a 

não ser o “território” no qual se detém um determinado “espaço”, isto é, o seu “património”. É 

antes uma sociedade de pessoas que só poderá ser mantido e disposto pelas próprias pessoas38.  

A Revolução Industrial revelou-se na exploração desumana da mão de obra operária 

pela burguesia capitalista. E, em resposta, grupos sociais passaram a exigir novamente a 

intervenção estatal na sociedade, mas para assegurar direitos de cunho social, o direito ao 

trabalho remunerado, o direito de acesso à educação, o direito de acesso à saúde, o direito de 

descanso semanal. “A luta do proletariado nas revoluções industriais (sociais, econômicas e 

culturais) teve objetivo de diminuir as desigualdades existentes, além da liberdade. Surgindo, 

então, a segunda dimensão, denominada de Igualdade”39. Nesse ambiente, surgem os direitos 

fundamentais da Segunda Geração, que refletem o reconhecimento dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, direitos, portanto, de base social.  

A história dá conta que a Revolução Francesa alcançou a sociedade alemã suscitando 

a ideia de limitação do poder do Estado, fazendo surgir nesse período a semente do Estado de 

                                                           
35 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil / Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins. - 
São Paulo: Saraiva, 1998. P. 96. 
36 “As reflexões e o modelo de Sunkel baseiam-se no Estado-nação – considerado como “container” – como ator 
principal. Para entender a contemporaneidade, esta abordagem nacional-estatista perdeu seu sentido na  medida  
em  que a  globalização  e  seus  efeitos  começaram  a  se impor, e na medida em que o “Estado-container” foi 
substituído pelo Estado-nação desfronteirizado e  quase  separado  de  sua  economia  globalizada.” (SCHOLZ, F.; 
SUTERMEISTER, P. A teoria do “desenvolvimento fragmentador”. GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), n. 27, 
p. 134-144, 30 abr. 2010). 
37 QUEIROZ, Cristina. Poder constituinte, democracia e direitos fundamentais: uma via constitucional para a 
Europa? 1 ed. 2013, Coimbra Editora. p.17. 
38 Ibidem, p.19. 
39 DE OLIVEIRA, Bernardina Maria Juvenal Freire; DE AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier. Informação e 
patrimônio cultural: uma definição jurídica de informação patrimonial. Perspectivas em Ciência da Informação, 
v. 20, n. 3, p. 101-115, 2015. 
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Direito ou Rechtsstaat40. Nessa fase, de acordo com José Afonso da Silva, o Estado de Direito 

tinha característica de Estado liberal, ou seja, submissão ao império da lei, divisão de poderes 

e a garantia dos direitos individuais41. Celso Ribeiro Bastos aliás exalta a importância desses 

fatos históricos ao frisar que a Revolução Francesa e a Independência Americana revelaram à 

humanidade o princípio do Estado de Direito, “pois as regras de poder e de domínio ficam 

sensivelmente conformadas pelo novo estágio de desenvolvimento político e jurídico”42.  

Julia Maurmann Ximenes, por sua vez, informa que a expressão “Estado de Direito”, 

da forma como é entendida na atualidade, adveio da influência da doutrina liberal e das 

revoluções Americana e Francesa, que principiaram a ideia de refrear o poder estatal frente aos 

indivíduos. E depois essa limitação do poder do Estado passou a ser restringida por princípios 

como o da legalidade, da liberdade e da igualdade individuais43. 

 Ao discorrer sobre o Estado de Direito, José J. Gomes Canotilho, sintetiza que seu 

princípio básico “é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos com a 

consequente garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes”44. E para explicar o 

significado do Estado de Direito, o autor utiliza três referenciais antagônicos: 

 

(1) é um Estado que decreta leis arbitrárias, cruéis ou desumanas; (2) é um Estado em 
que o direito se identifica com a razão do Estado imposta e iluminada por chefes; (3) 
é um Estado pautado por radical injustiça e desigualdade na aplicação do direito45.  

 

De acordo com o autor, Estado de Direito enseja leis justas e imparciais, e não pode 

ser conduzido pelos seus governantes de forma a justificar atos desumanos em prol do bem 

comum, e sua conexão com a democracia resulta em modos de compreender a cidadania e a 

autodeterminação pessoal46.  

A indignação social refletida nas revoluções que marcaram a segunda metade do 

século XVIII e início do XIX surtiram poucos efeitos na vida dos cidadãos, como lembra Julia 

                                                           
40 O primeiro uso desse conceito foi imputado a um bibliotecário chamado Johann Wilhelm Placidus, que em 1798 
descreveu o posicionamento teórico de Kant e seus seguidores como sendo a “Escola crítica ou Escola dos teóricos 
do Estado de Direito.”(MAIA, Paulo Sávio Peixoto. A influência do constitucionalismo alemão do século XIX na 
categoria" direitos fundamentais": formalização do direito público e neutralização do "rechtsstaat". id/496914). 
41 DA SILVA, José Afonso. O estado democrático de direito. Revista de direito administrativo, v. 173, p. 15-24, 
1988. 
42 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil / Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins. - 
São Paulo : Saraiva, 1998. P. 96. 
43 XIMENES, Julia Maurmann. Reflexões sobre o conteúdo do Estado Democrático de Direito. Rev. Cient. 
Eletrônica ATENA, v. 2, p. 14, 2007. 
44 CANOTILHO, José J. Gomes. Estado de direito. 1999. P. 3. 
45 Ibidem, P.3. 
46 Ibidem, P.3. 
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Maurmann Ximenes, pois continuavam a levar uma vida desumana pelo desrespeito as 

condições mínimas de trabalho nas industrias da época. Então surgiram lampejos da busca de 

respeito à dignidade humana47. E no reflexo de novas reinvindicações de mudanças 

despontaram as linhas do socialismo, do comunismo, e do Welfare- State (Estado de bem-estar 

social)48.     

Para contextualizar o Estado Social de Direito, José Afonso da Silva explica que surgiu 

para equilibrar as arbitrariedades cometidas com a eclosão do capitalismo e suas formas de 

exploração humana aliadas à indiferença do Estado. Observa que a ideia se baseava na 

ingerência do Estado quanto à proteção do desenvolvimento humano, mas que na prática pode-

se camuflar regimes jurídicos contraditórios, como a democracia e o fascismo, e que 

“manifesta-se carregada de suspeição, ainda que se torne mais precisa quando se lhe adjunta a 

palavra democrática, como fizeram as Constituições da República Federal da Alemanha e da 

República espanhola, para chamá-lo Estado Social e Democrático de Direito”49. Segundo Luiz 

Carlos Bresser Pereira, “o estado social implica tornar coletiva ou pública a oferta dos serviços 

de educação, saúde e previdência social; e em tornar coletivo, ao invés de individual, seu 

consumo”50. 

Não basta o Estado ter uma constituição no aspecto material, faz-se necessário que seu 

âmago pretenda refletir o espírito de igualdade e justiça social. Pois como nota Ana Paula de 

                                                           
47 Nas palavras de Alexandre de Morais “Sem respeito à dignidade da pessoa humana não haverá Estado de Direito, 
desaparecendo a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da 
soberania popular, que proclama todo o poder emanar do povo, com a consequência nefasta do fim da Democracia. 
” DE MORAES, Alexandre. Limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito. Revista de 
Informação Legislativa do Senado Federal, n. 146/285, 2000. 
48 XIMENES, Julia Maurmann. Reflexões sobre o conteúdo do Estado Democrático de Direito. Rev. Cient. 
Eletrônica ATENA, v. 2, p. 14, 2007. 
49 DA SILVA, José Afonso. O estado democrático de direito. Revista de direito administrativo, v. 173, p. 15-24, 
1988. E completa o doutrinador: “A democracia que o Estado democrático de Direito realiza há de ser um processo 
de convivência social numa sociedade livre. Justa e solidária (art. 3, II), em que o poder emana do povo, deve ser 
exercido em proveito do povo. Diretamente ou por seus representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); 
participativa, porque envolve a participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de 
governo; pluralista. Porque respeita a pluralidade de idéias. Culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre 
opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de formas de organização e interesses 
diferentes na sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não 
depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da 
vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício” (Op. Cit., p. 15-24). 
50 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma gerencial e legitimação do estado social. Rev. Adm. Pública,  Rio 
de Janeiro ,  v. 51, n. 1, p. 147-156,  Feb.  2017 .   Available from 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122017000100147&lng=en&nrm=iso. 
Accesso em 01  Nov.  2018. 
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Barcellos, “Mesmo as ditaduras vestem-se de Constituições, negam veementemente que as 

estejam violando ou, em inegável deferência, as modificam para prosseguir seu caminho”51. 

Foi no século XIX, segundo Luís Roberto Barroso, que o Estado moderno se firmou 

como Estado de Direito. Contudo no século XX é que as peças se encaixaram para formar o 

“Estado democrático de direito: quem decide (fonte de poder), como decide (procedimento 

adequado) e o que pode e não pode ser decidido (conteúdo das obrigações negativas e positivas 

dos órgãos de poder)”52. Segundo o autor, é simplista ver a democracia num Estado 

Constitucional de Direito como sinônimo de governo da maioria ou “para todos”. O âmago da 

democracia está em alcançar as minorias e os grupos segregados culturalmente ou 

economicamente, como as mulheres e os pobres. Para essa democracia existir, faz-se necessário 

uma postura ativa do Estado, que não se limite a respeitar os direitos individuais, mas o fomento 

dos direitos fundamentais de cunho coletivo, em especial o social, no intuito de minimizar as 

desigualdades materiais, essenciais para que os indivíduos desfrutem de uma vida com o 

mínimo de dignidade53.  

Por sua vez, José Afonso da Silva assevera que “a tarefa fundamental do Estado 

democrático de direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um 

regime democrático que realize a justiça social”54. No que Muniz Sodré, ao concordar que na 

democracia prepondera a vontade do povo, passa a sustentar: “é verdade, mas é um argumento 

quantitativo. Qualitativamente, democracia é um regime de minorias, porque só no processo 

democrático a minoria pode se fazer ouvir. Minoria é, aqui, uma voz qualitativa”55. 

No Estado Democrático de Direito quem detém o mando é a vontade da maioria, 

gerando inquietação nas minorias, que podem se sentir desprestigiadas por esse modelo político. 

Mas a regra encontra sua legitimidade em dois momentos, na sua forma de deliberação num 

espaço público irrestrito, e na adequada comunicação pública56. A atuação das minorias na 

atualidade se concretiza através dos setores sociais que se envolvem em questões referentes aos 

                                                           
51 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da 
pessoa humana. – 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
52 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo / Luís Roberto Barroso. – 6. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2017. E-book, paginação 
irregular.  
53 BARROSO, Luís Roberto; OSORIO, Aline. “Sabe com quem está falando?”: Notas sobre o princípio da 
igualdade no Brasil contemporâneo. Revista Direito e Práxis, v. 7, n. 13, 2016. 
54 DA SILVA, José Afonso. O estado democrático de direito. Revista de direito administrativo, v. 173, p. 15-24, 
1988. 
55 SODRÉ, Muniz. Por um conceito de minoria. Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, p. 11-
14, 2005. 
56 SILVEIRINHA, Maria João. Democracia deliberativa e reconhecimento: repensar o espaço público. E 
POLÍTICA, p. 147, 2005. 
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embates sociais, tal como os homossexuais, transexuais ou transgêneros, as mulheres, os 

quilombolas, os indígenas, que buscam representatividade no mundo do poder.  

Para João Ricardo Dornelles a democracia conduz à “ampliação das liberdades, e do 

potencial que se abre para as forças sociais expressarem e ocuparem o espaço público com 

autonomia, independência e formas próprias de participação e organização, com um objetivo 

transformador”57. Com a democracia enseja-se maior participação social com a inclusão das 

minorias nos assuntos públicos. Além de incutir nos cidadãos um sentimento de 

responsabilidade coletiva, no que tange à fiscalização e assertividade das políticas públicas, e 

na exigência de serviços públicos adequados, que só dará certo se a cultura de transparência e 

da publicidade dos atos e documentos públicos passar a fazer parte do cotidiano da sociedade 

brasileira.  

A concepção de Estado Democrático de Direito, segundo Canotilho, encerra uma 

complexidade ao perceber que os dois elementos fundantes são indissociáveis. “O Estado de 

direito é democrático, e sendo-o é que é Estado de Direito, o Estado Democrático é Estado de 

Direito e sendo-o é que é Democrático”58. Na interpretação de José Afonso da Silva, o Estado 

Democrático de Direito “reúne os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito, 

mas os supera ao revelar um conceito novo, pois incorpora um componente revolucionário de 

transformação do status quo”59. 

Por sua vez, Luís Roberto Barroso descreve o Estado Democrático de Direito, como: 

 

O produto da fusão de duas ideias que tiveram trajetórias históricas diversas, mas que 
se conjugaram para produzir o modelo ideal contemporâneo. Constitucionalismo 
significa Estado de direito, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. 
Democracia, por sua vez, traduz a ideia de soberania popular, governo do povo, 
vontade da maioria. O constitucionalismo democrático, assim, é uma fórmula política 
baseada no respeito aos direitos fundamentais e no autogoverno popular. E é, também, 
um modo de organização social fundado na cooperação de pessoas livres e iguais60. 

 

Rubens Casara destaca o controle do poder estatal através das normas constitucionais 

como uma das principais características do Estado Democrático de Direito. Nesse sistema, 

segundo o autor, “busca-se limitar os espaços de arbítrio e opressão, em especial em razão da 

                                                           
57 DORNELLES, João Ricardo W. Direito a viver em uma sociedade democrática. Uma breve análise sobre 
Democracia, Direitos Humanos e Cidadania. Direito, Estado e Sociedade, nº 22/23 janeiro-dezembro, 2003. ISSN 
1516-6104 Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito. 
58 CANOTILHO. JJ Gomes. Constituição da República Portuguesa anotada. Volume 1 – JJ Gomes Canotilho, 
Vital Moreira. – 1ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra, PT: Coimbra Editora, 2007. 
59 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Editora Malheiros. 37ª edição. 2013.p.248. 
60 BARROSO, Luís Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil: crônica de um sucesso 
imprevisto. Neoconstitucionalismo em perspectiva. Viçosa: UFV, 2014. 
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incidência do princípio da legalidade estrita”61. Não no sentido objetivo da mera limitação legal 

(positivismo irrestrito) mas com observância à interpretação das normas constitucionais, em 

que o Estado Democrático de Direito atua como Estado Constitucional.  

As últimas décadas trouxeram transformações estruturais na democracia brasileira. 

Dentre elas, a Constituição Federal tornou-se o eixo referencial normativo primordial, mas não 

do enfoque do rigorismo e formalismo exacerbado. Mas, com uma nova interpretação 

constitucional, na qual a ética volta à discussão. Em que, utilizando-se, novamente, das lições 

de Luís Roberto Barroso, “a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos 

princípios e a essencialidade dos direitos fundamentais”62. 

O paradigma no qual a supremacia das normas constitucionais expressa ao ditar que 

nenhuma norma jurídica infraconstitucional deve persistir se for contrária à Constituição foi um 

avanço sem precedentes do constitucionalismo atual. Na doutrina pátria surgiu graças ao 

movimento denominado doutrina brasileira da efetividade63.  

O movimento, segundo Luís Roberto Barroso, abordou as questões da dogmática 

constitucional, e da dissimulação normativa, em que a Constituição era vista somente como 

uma orientação ideológica e sem interesse político na sua concretização. “A essência da 

doutrina da efetividade é tornar as normas constitucionais aplicáveis direta e imediatamente, na 

extensão máxima de sua densidade normativa”64. 

“Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX foi a 

atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica”65, palavras de Luís Roberto 

Barroso. Mas o que efetivamente quer dizer essa afirmação? O próprio autor assume a resposta. 

Para começar, a Constituição tem aplicação imediata aos fatos que abrange, inclusive à proteção 

e promoção dos direitos fundamentais, passa a ser o indicador de validade de todo o sistema de 

                                                           
61 CASARA, Rubens R. R. O estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis / Rubens R. 
R. Casara. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. E-book, paginação irregular.  
62 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. Interesse Público, Belo Horizonte, v. 3, n. 11, jul. 2001. Disponível 
em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30918. Acesso em: 21 mar. 2018. 
Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 4, n. 15, p. 11-47, 2001. 
63  O termo foi empregado pela primeira vez por Cláudio Pereira de Souza Neto. (DE SOUZA NETO, Cláudio 
Pereira. Teoria da Constituição, democracia e igualdade. Teoria da Constituição Estudos sobre o lugar da política 
no direito constitucional. Editora Lumen Juris. Rio de, p. 58, 2003). 
64 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 20 anos da Constituição brasileira / coordenação 
Eduardo Ribeiro Moreira, Marcio Pugliesi. – São Paulo : Saraiva, 2009. P. 165. 
65 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil). Themis: revista da ESMEC, v. 4, n. 2, p. 13-100, 2016. 
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normas brasileiras66. Onde o exegeta e o aplicador do direito devem ter como parâmetro na 

subsunção das normas infraconstitucionais os valores e fins encartados na Constituição 

Federal67.  

Nesse sentido, as normas constitucionais, da mesma forma que as normas jurídicas em 

geral, tem imperatividade. E seu descumprimento pode se dar tanto por ação como por omissão. 

Onde sua inobservância enseja o direito de tutela. Não por acaso, o Poder Judiciário passa a ter 

um papel fundamental na concretização das normas constitucionais.  

A normatividade da Constituição ou sua eficácia jurídica, segundo Ana Paula de 

Barcellos, encerra a ideia de que o direito não é mais um fim em si mesmo, mas uma ferramenta 

na efetivação de valores considerados essenciais para a sociedade. E a sua força reside na 

possibilidade de exigir o cumprimento pela coerção, se necessário, ou ainda estabelecer alguma 

penalidade pelo descumprimento da norma68.  

Na atualidade surgiram novas teorias para solucionar problemas advindos dessa fase 

chamada pós-positivista ou neoconstitucional. A principal, segundo a doutrina majoritária, é a 

teoria dos princípios, em que seus precursores foram Ronald Dworkin e Robert Alexy.  

O ponto crucial é a atribuição de normatividade aos princípios e ao reconhecimento da 

distinção qualitativa entre regras e princípios, que reside basicamente na estrutura, no conteúdo, 

e no modo de aplicação da norma. Sendo que na maneira de aplicação das normas é que aparece 

a principal diferença. No enfoque de Ronald Dworkin, as regras podem conviver com os 

princípios, em que pese terem dimensões diferentes. As primeiras contam unicamente com a 

dimensão da validade, ou são aplicadas por inteiro ou não tem serventia. Ao passo que, os 

princípios têm duas dimensões, a de validade e do peso. Sendo que se prega que a aplicação no 

caso concreto deve haver prevalência do princípio que tiver mais peso ou importância.  Robert 

Alexy participa de ideia semelhante à exposta, entendendo que a diferença entre princípios e 

regras é qualitativa e não de grau. Além de ver os princípios como mandamentos de otimização, 

pois seu grau de realização no caso concreto pode variar, não é estático69.  

                                                           
66 “A supremacia constitucional é o postulado sobre o qual se assenta todo o constitucionalismo contemporâneo. 
Dele decorre que nenhuma lei, nenhum ato normativo, a rigor, nenhum ato jurídico, pode subsistir validamente se 
for incompatível com a Constituição” (BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia 
judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 05-43, 2010). 
67 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil). Themis: revista da ESMEC, v. 4, n. 2, p. 13-100, 2016.   
68 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da 
pessoa humana. – 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
69 DA SILVA, Virgílio Afonso. Mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista latino-americana de estudos 
constitucionais, v. 1, p. 607-630, 2003. 
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Segundo Luís Roberto Barroso, “regras se aplicam na modalidade tudo ou nada: 

ocorrendo o fato descrito em seu relato ela deverá incidir, produzindo o efeito previsto”70. No 

caso dos princípios, eles acomodam um direito fundamental. E num ordenamento pluralista 

podem ocorrer embates entre essas normas. Que podem ser de três tipos: a) colisão entre 

princípios constitucionais; b) colisão entre direitos fundamentais; c) colisão entre direitos 

fundamentais e outros princípios constitucionais. Dirimir esses conflitos não é tarefa simples. 

Faz-se necessário usar as dimensões de peso em cada caso específico, e ponderar os princípios 

e fatos relevantes, de forma que a regra da subsunção do fato a uma certa regra seja insuficiente. 

E, dada a importância da questão da aplicabilidade das normas constitucionais, este 

merecerá uma abordagem mais específica no capítulo segundo desta dissertação. 

Com ponto de vista contrário e sem ignorar as discussões existentes a respeito, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho discorre que o constitucionalismo pós-moderno não existe, e “não 

passa de uma doutrina (ou de uma coletividade de doutrinas, pois não há consenso entre seus 

adeptos) ”. Conclui que o neoconstitucionalismo “consiste numa nebulosa cujas estrelas – os 

elementos fundamentais – ou não trazem novidade, ou não estão solidamente alicerçados”71.  

Aqui é importante destacar as transformações ocorridas com as normas constitucionais 

após a Constituição Federal de 1988, que deixaram de ser tratadas como meros anseios do 

constituinte para tornarem-se objeto de estudo interpretativo constitucional, além do 

comprometimento com a sua efetividade. Essa fase pós-positivista propõe ao mesclar o 

positivismo normativista com a subjetividade do jusnaturalismo, ter como resultado a busca dos 

debates em torno da ética, da importância dos valores, da normatização dos princípios 

constitucionais e da importância dos direitos fundamentais72. A certeza de que o positivismo 

jurídico não conduz ao respeito à dignidade humana tornou-se claro no fim da Segunda Grande 

Guerra, quando foram descobertas as atrocidades e o genocídio cometidos em nome da lei e 

com o assentimento da população alemã, a qual se encontrava sob a manipulação de um governo 

autoritário.  

 

 

                                                           
70 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 20 anos da Constituição brasileira / coordenação 
Eduardo Ribeiro Moreira, Marcio Pugliesi. – São Paulo : Saraiva, 2009. P. 167. 
71 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional: o estado da questão 
no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito positivo brasileiro / Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2015. E-book., paginação irregular. 
72 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. Anuario 
iberoamericano de justicia constitucional, n. 5, p. 9-44, 2001. 
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1.1.1 A INTER-RELAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

 

O Estado Democrático de Direito tem na transparência um de seus fundamentos 

principais, pois pela transparência torna-se possível aos cidadãos o acesso à informação e a 

envolver-se na administração pública, diminuindo, nas palavras de Wallace Paiva Martins 

Júnior, “os espaços reservados ao caráter sigiloso da atividade administrativa – ponto de partida 

para os nichos da ineficiência, do arbítrio e da imunidade do poder”73. 

Ao tratar de transparência, é primordial trazer a ideia de Norberto Bobbio, em sua obra 

Democracia e Segredo, que faz a analogia ao véu da invisibilidade para contextualizar que a 

falta de publicidade dos atos públicos arruína a base dos sistemas democráticos, seja com “a 

corrupção pública, o peculato, a malversação, a concussão, o interesse privado em atos oficiais, 

que corroem lenta mais inexoravelmente a confiança dos cidadãos”74. 

Cercear o acesso dos cidadãos às informações públicas não só enfraquece o modelo 

democrático, que se legitima pela contínua participação social, como impede a formação do 

livre discernimento do indivíduo, o qual sem os dados necessários não poderá, por exemplo, 

reclamar perante os gestores públicos acerca da adoção de políticas públicas inadequadas. 

Reafirmando as bases da democracia, Norberto Bobbio afirma que somente nesse sistema 

político o titular do poder público é obrigado a ser transparente em seus atos “a democracia é 

idealmente o governo do poder visível, isto é, do governo cujos atos se desenrolam em público 

e sob o controle da opinião pública”75. 

Norberto Bobbio faz uma abordagem da representação do chamado Poder Invisível, 

em que a opacidade do poder público denota a própria negação da Democracia. E, a partir dessa 

ideia, enumera duas técnicas, que propõe poderem ser usadas para fortalecer o poder invisível: 

“subtrair-se do olhar do público no momento em que se tomam deliberações de interesse 

público e vestir uma máscara quando obrigado a se apresentar em público”76. 

Como explica Magaly Prado, em sintonia ao pensamento de Manuel Castells, a política 

hodierna transformou-se num espetáculo. “O que não existe nos meios, não chega aos cidadãos 

                                                           
73 JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Transparência administrativa: publicidade, motivação e participação popular. 
Editora Saraiva, 2000. P. 17. 
74 BOBBIO, Norberto, 1909-2004. Democracia e segredo. Organização Marco Revelli; tradução Marco Aurélio 
Nogueira. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2015. P.18-19. 
75 Ibidem, P.29. 
76 Ibidem, P.51. 
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— e, portanto, não existe. Aliás, o mais importante da política midiática não é tanto o que dizem 

os meios, mas o que eles ocultam: a ausência de mensagens, opiniões e alternativas”77.  

Enquanto Jürgen Habermas apresenta a premissa de que o poder dominante vê no 

cidadão a força regenerante do poder: 

 

O poder é um bem disputado pelos grupos políticos e graças ao qual uma liderança 
política administra; mas, nos dois casos, este poder preexiste, e não é produzido por 
tais grupos e lideranças. Esta é a impotência dos poderosos – eles precisam derivar o 
poder dos produtores do poder78. 

 
 

A dinâmica do poder requer meios de comunicação de massa empenhados na 

manutenção do sistema que perpetue o pensamento dominante. De forma que o 

condicionamento ocorra de forma natural, sem o indivíduo perceber que está sendo controlado 

pela estrutura dominante. Nessa situação o indivíduo detém o conhecimento, mas de forma 

deturpada, e acaba se submetendo as regras do sistema voluntariamente. A mudança de postura 

ocorre quando o cidadão passa a confiar em suas próprias convicções, e tem meios de externar 

seu descontentamento com o sistema em que vive79. 

Conhecer dos fatos é primordial para o exercício da cidadania, tal como é essencial o 

poder público dar informações de seus atos. Já que o ato de fiscalizar é inócuo sem o devido 

conhecimento80. E é nesse ponto que a informação pública pode contribuir para romper práticas 

arraigadas na administração pública que facilitam condutas corruptivas. É a contraposição dos 

governos autoritários, em que o exercício do poder acontece na surdina, longe dos olhos dos 

governados, acatando novamente as lições de Norberto Bobbio onde “a democracia é 

idealmente o governo do poder visível, isto é, do governo cujos atos se desenrolam em público 

e sob o controle da opinião pública”81. 

Nas palavras de Hannah Arendt: 

 

Vista do ponto de vista da política, a verdade tem um caráter despótico. Ela é, 
portanto, odiada por tiranos, que temem com razão a competição de uma força 

                                                           
77 PRADO, Magaly. Ciberativismo e noticiário : da mídia torpedista às redes sociais. Magaly Prado. – Rio de 
Janeiro, RJ : Alta Books, 2015. E-book, paginação irregular. CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões 
sobre a Internet, negócios e a sociedade. Zahar, 2003. 
78 HABERMAS, Jürgen, 1929. O Conceito de Poder de Hannah Arendt. In FREITAG, Bárbara; ROUANET, 
Sérgio Paulo (orgs). Habermas – Sociologia. São Paulo: Ática, 1993. 
79 DA SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues. Um estudo do poder na sociedade da informação. Ci. Inf, v. 29, 
n. 3, p. 79-90, 2000. 
80 DA SILVA FILHO, João Antonio. A Democracia: e a Democracia em Norberto Bobbio. Verbatim. 2016. E-
book, paginação irregular. 
81 BOBBIO, Norberto, 1909-2004. Democracia e segredo. Organização Marco Revelli; tradução Marco Aurélio 
Nogueira. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2015. P.29. 
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coerciva que não podem monopolizar, e desfruta de um estado um tanto precário aos 
olhos de governos que se assentam sobre o consentimento e abominam a coerção. Os 
fatos estão além de acordo e consentimento, e toda conversa sobre eles – toda troca 
de opiniões baseada em informações corretas – em nada contribuirá para seu 
estabelecimento82. 

 
 

Poder e transparência não são aliados. Norberto Bobbio relembra que a importância 

dos segredos na arte de governar chegou ao ponto de que durante alguns séculos os tratados 

políticos garantiam a sua existência. Esse período foi chamado de “razão do Estado”83.  

Em relação a transparência, assevera Luís Roberto Barroso que numa democracia 

“todo poder é representativo, o que significa que deve ser transparente e prestar contas à 

sociedade. Nenhum poder pode estar fora do controle social, sob pena de se tornar um fim em 

si mesmo, prestando-se ao abuso e a distorções diversas”84. 

 “No entanto, nas últimas décadas, houve uma aproximação da noção de transparência 

governamental com a ideia não muito liberal de garantia de direitos sociais básicos por meio de 

ações estatais – especialmente em países em desenvolvimento”85, pondera Fabiano Angélico. 

Ao que as políticas públicas sociais exercem um papel de sobrevivência nesses países, e com 

uma gestão pública transparente, torna-se possível o direcionamento adequado dessas políticas.  

Uma das metas da democracia brasileira contemporânea, segundo Têmis Limberger, “é 

possibilitar uma rede de comunicação direta entre a administração e os administrados, que 

resulte em um aprofundamento democrático e em uma maior transparência e eficiência da 

atividade administrativa”86. 

O princípio ou dever de transparência, segundo Maren Guimarães Taborda, abrange 

outras facetas, “como o direito de participar no procedimento de decisão em certos domínios, a 

obrigação para a Administração de publicar as informações pertinentes, a obrigação de motivar 

os atos administrativos individuais e o direito de acesso aos bancos de dados”87.  

                                                           
82 ARENDT, Hannah, 1906-1975. Entre o passado e o futuro / Hannah Arendt ; [tradução Mauro W. Barbosa]. 
São Paulo Perspectiva, 2016 – (Debates ; 64 / dirigida por J. Guinsburg). 
83 BOBBIO, Norberto, 1909-2004. Democracia e segredo. Organização Marco Revelli; tradução Marco Aurélio 
Nogueira. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2015. P.43. 
84 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 
contemporâneo. Revista Jurídica da Presidência, v. 12, n. 96, p. 05-43, 2010. 
85 ANGÉLICO, Fabiano. Lei de Acesso à Informação Pública e seus possíveis desdobramentos para a 
accountability democrática no Brasil – Fabiano Angélico - 2012. Dissertação (CMAPG) - Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 
86 Têmis Limberger, Jânia Maria Lopes Saldanha. Cibercidadania no mundo globalizado: o desafio das novas 
tecnologias e a concretização dos direitos humanos nas democracias contemporâneas. (Anuário de derecho 
constitucional latino americano, año XVIII, 2012, PP. 215-230. Bogotá, ISSN 1510-4974). 
87 TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da transparência e o aprofundamento dos caracteres fundamentais 
do direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 230, p. 251-280, out. 2002. ISSN 
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Quanto a proximidade entre os princípios da publicidade e da transparência, Fabricio 

Motta diz que eles se complementam. “A publicidade como característica do que é público, 

conhecido, não mantido secreto. Transparência, ao seu turno, é atributo do que é transparente, 

límpido, cristalino, visível; é o que se deixar perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por 

trás”88. Há quem não distinga transparência e publicidade, como Fernando de Brito Alves89. 

Mas não basta disponibilizar as informações públicas, faz-se necessário, primeiro que 

elas sejam claras e que alcancem todos os cidadãos. “A informação apresentada aos eleitores 

deve ser sumarizada e simplificada até se tornar inteligível por não técnicos. Essa informação 

deve estar sempre disponível online e sob a forma física”90. Antônio Carlos Cintra do Amaral, 

valendo-se das lições de Colaço Antunes, entende que o conceito de transparência no âmbito 

público inclui a comunicação, a publicidade e a proximidade. Segundo o doutrinador lusitano, 

a gestão pública transparente, é aquela, que comunica suas decisões sem pretextos impeditivos, 

e mostra à coletividade seu interna corporis, partilhando sua rotina administrativa91.  

E a transparência na disponibilidade das informações públicas recai na forma como os 

dados estão dispostos, a linguagem precisa ser simples e descomplicada92. Os cidadãos têm o 

direito, por exemplo, de saber como os tributos estão sendo utilizados, se as despesas da 

máquina pública são compatíveis com os valores arrecadados com a carga fiscal.  Se os projetos 

sociais estão tendo o devido aporte financeiro e o esperado resultado tal como colimado93.  

                                                           
2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46345/45116>. Acesso 
em: 01 Mai. 2018. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v230.2002.46345. 
88 MOTTA, Fabrício. Notas sobre publicidade e transparência na lei de responsabilidade fiscal. Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 14, 2008. 
89 “O conceito de transparência é preferido pela doutrina europeia, e tem a mesma função normativo-
epistemológica que o nosso conceito de publicidade, não havendo como hierarquizá-los, ou deduzir um do outro, 
já que não é possível estabelecer qualquer distinção” (DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação 
popular: a construção histórico-discursiva do conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. 
Juruá Editora, 2013. P.188). 
90 MARTINS, Rui. Democratizar a Democracia: Democracia Participativa, Cidadania Ativa, ParSocialismo e 
Refundação dos Partidos Políticos (Democracia Participativa). Amazon. 2016. E-book, paginação irregular. 
91 DO AMARAL, Antônio Carlos Cintra. O princípio da publicidade no direito administrativo. 2003. 
92 Para ilustrar a ideia de linguagem acessível no âmbito público: Transferência de Renda Diretamente às Famílias 
em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza é, em linguagem cidadã, o Bolsa Família. P. 23. DA UNIÃO, 
Controladoria-Geral. Acesso à Informação Pública. Uma introdução à Lei, n. 12.527. Disponível em 
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/acesso-a-informacao-publica-controladoria-geral-da-uniao-
uma-introducao-a-lei-no-12527-de-18-de-novembro-de-2011.pdf. Acesso em 20 agosto 2018. 
93 Transparência ativa: é entendida como a disponibilização da informação de maneira espontânea, para o acesso 
por qualquer cidadão. Transparência passiva: depende de solicitação do cidadão, por meio dos pedidos de acesso 
à informação. ACESSO À INFORMAÇÃO: Direito do Cidadão. Dever do Estado. O TJDFT e a Lei de Acesso à 
Informação (LAI) Ouvidoria-Geral. 2017. Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/institucional/ouvidoria/CartilhaAcessoInformao.pdf. Acesso em : 28 out. 2018. 
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“A opacidade do poder é a negação da democracia”94,  assevera Bobbio. 

Cotidianamente a mídia revela casos de desvios ou mal-uso de dinheiro público 

comprometendo o investimento na execução de políticas públicas ou prestação de serviços. 

Para Têmis Limberger esses problemas podem ser minorados se as informações públicas forem 

divulgadas por meio eletrônico possibilitando um maior controle por parte da população e das 

instituições fiscalizadoras95. 

O Estado necessita de uma postura mais rígida no controle da transparência e 

publicidade dos atos do poder público. Só assim, pode-se evitar os segredos fraudulentos na 

celebração dos contratos públicos, e se coibir, dentre outras posturas duvidosas, por exemplo, 

o favoritismo na delegação dos serviços públicos e o ganho individual de apadrinhados 

políticos.  

A proliferação das novas tecnologias de comunicação alcançou a relação entre o Estado 

e a sociedade, bem assim trouxe um novo aliado na concretização da ideia de Estado 

transparente, além de novos conceitos relacionados ao exercício da democracia, para repaginar 

outros já existentes. Por conta disso, a locução ciber passou a constar do mundo jurídico, ao 

representar uma das formas da democracia manifestar-se através dos meios eletrônicos. O termo 

cibertransparência serve para designar as novas relações que se travam em rede envolvendo a 

administração pública e o cidadão, denominadas ciber, aglutinadas à ideia de transparência, nas 

palavras de Têmis Limberger96. Filipe Careira da Silva, em análise aos estudos de Habermas 

sobre esfera pública e mídia, conclui que os mass media (mídia) são hoje “potenciais produtores 

de transparência, desde que o seu funcionamento interno respeite um conjunto de regras formais 

que funcionam enquanto um ideal normativo regulador”97.  

Um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito é a transparência pública, que 

enseja o acesso da população à informação, e na participação da administração da coisa pública, 

amainando os danos advindos de uma gestão pública sorrateira e ineficiente.  

                                                           
94 BOBBIO, Norberto, 1909-2004. Democracia e segredo. Organização Marco Revelli; tradução Marco Aurélio 
Nogueira. – 1. Ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2015. P.35. 
95 Têmis Limberger, Jânia Maria Lopes Saldanha. Cibercidadania no mundo globalizado: o desafio das novas 
tecnologias e a concretização dos direitos humanos nas democracias contemporâneas. (Anuário de Derecho 
Constitucional Latinoamericano Año XVIII, 2012, PP. 215-230. Bogotá, ISSN 1510-4974). 
96 LIMBERGER, Têmis. Cibertransparência: informação pública em rede e a intimidade como um dos limites 
constitucionais–uma abordagem a partir do tema 483 da Repercussão Geral examinada pelo STF. A&C-Revista 
de Direito Administrativo & Constitucional, v. 16, n. 65, p. 199-217, 2017. 
97 SILVA, F.C. (2002). Espaço Público em Habermas. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
(ISCTE). Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/22584/1/ICS_FCSilva_Espaco_LAN.pdf.> 
Acesso em: 15 mar. 2018. 
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O próprio texto constitucional brasileiro vigente, no art. 5º fixa o dever da 

transparência estatal. Tal como no inciso XXXIII, “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral”, que garante 

a todos os cidadãos não apenas receber informações de seu interesse particular, mas também 

sobre assuntos de interesse coletivo ou geral (direito subjetivo público). No inciso XXXIV, 

estão assegurados o direito de petição (alínea “a”) e o de “obtenção de certidões de repartições 

públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (alínea 

“b”). A exceção à regra está disposta no inciso XXXIII que salvaguarda as informações “cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

No mesmo art. 5º, verifica-se o inciso LX, que autoriza à lei “restringir a publicidade 

dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Ainda no 

art. 5º, o inciso LXXII, alínea “b” (habeas data), faculta que se requeira retificação de dados 

“por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Por último, mencione-se o art. 93, inciso 

IX, da CF, que impõe a publicidade de todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e 

autoriza a lei, “se o interesse público o exigir”, a “limitar a presença, em determinados atos, às 

próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes” 98.  

Assim, a Constituição brasileira impõe, como regra, a transparência, indispensável ao 

Estado Democrático. Excepcionalmente, porém, admite o sigilo, ou seja, autoriza um certo grau 

de discricionariedade ao apequenar a obrigação de transparência em seus atos. Como no art. 5º, 

inciso XXXIII, da CF, que assegura o direito dos indivíduos receberam por parte do Estado, 

informações de interesse particular ou coletivo, com a ressalva de situações em que a 

confidência seja necessária à segurança da sociedade e do Estado.  

Ao Estado incumbe assegurar que os mandamentos constitucionais se concretizem 

através de ações estatais, e esse “agir” demanda do Estado uma nova forma de funcionamento 

da administração pública, em que o envolvimento dos cidadãos se revela como uma peça 

importante no contexto do Estado Democrático de Direito, na busca de garantir a dignidade da 

pessoa humana e não o engrandecimento do Estado.  

Evidentemente transparência e acesso à informação pública não se reduzem à 

publicidade de atos do poder público. Os atos podem estar publicados e não serem 

compreensíveis. Apesar dessa ressalva, o acesso à informação necessária à deliberação pública, 

que decorre de concepções contemporâneas da obrigação de publicidade dos atos do poder 

                                                           
98 Constituição de República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.> Acesso em 05 de maio de 2018. 
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público, é o primeiro passo para a construção de regimes democráticos minimamente 

consistentes, em que o debate sobre as questões públicas se constrói a partir de argumentos que 

tiveram por base informações acessíveis99. 

Externar para a população de forma clara e objetiva os meandros da administração 

pública é imprescindível para o acompanhamento continuado e eficaz, em particular, das 

políticas públicas que exigem dinheiro público, de forma direta ou indireta, como no caso das 

isenções fiscais, lembra Elenaldo Celso Teixeira100. Tais ações do Estado demandam tempo 

para maturação, desenvolvimento e obtenção de resultados efetivos, a sobressair vez mais a 

necessidade de mecanismos aprimorados de fiscalização, que encontrem caminho por meio do 

acesso público à informação.  

 

1.2 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E O FENÔMENO DA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO 

 

A legitimidade do poder depende da contínua participação social. E o uso das novas 

tecnologias está impulsionando essa atuação cidadã, com mudança de atitude da população, 

aliada a velocidade, diversidade e possibilidades de exploração propiciadas pela internet, 

promovendo-se novos espaços de interação e deliberação popular, e desencadeando nova 

roupagem da democracia: a digital.  

Jürgen Habermas em sua obra Entre Facticidade e Validade101, propagou a ideia de 

que os cidadãos têm a força de persuadir o sistema político frente às instabilidades político-

sociais de diversas ordens. Segundo ele, a população dentro do espaço público deve debater as 

questões que afligem a sociedade civil, e esses debates tem o poder de influenciar as decisões 

políticas102. Joshua Cohen ampliou a visão de Jürgen Habermas ao difundir que na democracia 

deliberativa a participação social deve ser mais assertiva em relação as tomadas de decisões 

políticas, e que a atividade não se resuma a debates públicos, mas tenha cunho político 

decisório103. 

                                                           
99 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013. P.189. 
100 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da 
realidade. Salvador: AATR, v. 200, 2002. 
101 Título original em alemão: Faktizität und Geltung. 
102 Originalmente publicada em 1992 pela Suhrkamp Verlag. (HABERMAS, Jürgen; SIEBENEICHLER, Flávio 
Beno. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003). 
103 AMORIM, Wellington Lima. Sobre a Democracia Deliberativa: Joshua Cohen a Jürgen Habermas. Ítaca, [S.l.], 
n. 26, jul. 2015. ISSN 1679-6799. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca/article/view/2410. 
Acesso em: 28 Abr. 2018.  
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A democracia participativa ou deliberativa104 é uma forma de governo que procura 

ampliar as formas de participação social na condução do Estado. Requer a presença de cidadãos 

livres e em situação equânime e, de acordo com Amy Gutmann e Dennis Thompson, “em um 

processo no qual apresentam uns aos outros motivos que são mutuamente aceitos e geralmente 

acessíveis, com o objetivo de atingir conclusões que vinculem no presente todos os cidadãos, 

mas que possibilitam uma discussão futura105.  

Segundo Lígia Helena Hahn Lüchmann: 

  

A democracia deliberativa constitui-se, portanto, como processo de 
institucionalização de espaços e mecanismos de discussão coletiva e pública, tendo 
em vista decidir o interesse da coletividade, cabendo aos cidadãos reunidos em 
espaços públicos a legitimidade para decidir, a partir de um processo cooperativo e 
dialógico, as prioridades e as resoluções levadas a cabo pelas arenas institucionais do 
sistema estatal106. 

 

Ao discorrer sobre a democracia deliberativa, Maria João Silveirinha esclarece que seu 

diferencial resulta no intercâmbio de ideias e argumentos com a participação em situação 

idêntica de toda a sociedade com a única finalidade de pensar o bem comum. Essa comunicação 

envolve as “compreensões que os participantes têm de si mesmos, dos seus interesses e dos 

interesses dos outros”, e seu consenso fortalece a busca da melhor solução para a questão, além 

de possibilitar uma ampla participação popular e fortalecer as bases democráticas”107. 

O descontentamento com o modelo atual da administração pública brasileira e a busca 

por um espaço público igualitário levaram ao fortalecimento da democracia participativa. Nesse 

contexto, Lígia Helena Hahn Lüchmann traça hipóteses que confirmam no Brasil, 

especificamente, a consolidação da democracia participativa. Segundo a autora, o modelo 

democrático atual não está sendo suficiente para reduzir as desigualdades sociais que afligem 

o país. “Requerendo a ativação da cidadania no sentido de romper com uma noção política 

enquanto atividade exclusiva de aparatos partidários oligarquizados e de políticos profissionais 

                                                           
104 Democracia deliberativa e democracia participativa são expressões sinônimas para o presente trabalho. E não 
devem ser confundidas com a democracia representativa que confere ao cidadão uma participação indireta no 
processo político. Regina Maria Macedo Nery Ferrari registra que “na democracia representativa há um conjunto 
de instituições que, reconhecendo os direitos políticos que qualificam a cidadania, disciplinam a participação 
popular no processo político: as eleições, o sistema eleitoral, os partidos políticos etc.” (FERRARI, Regina Maria 
Macedo Nery. Direito constitucional. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 67). 
105 GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. O que significa democracia deliberativa. Revista brasileira de 
estudos constitucionais, v. 1, p. 17, 2007. 
106 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Democracia deliberativa, pobreza e participação política. Política & 
Sociedade, v. 6, n. 11, p. 183-198, 2007. 
107 SILVEIRINHA, Maria João. Democracia deliberativa e reconhecimento: repensar o espaço público. E 
POLÍTICA, p. 147, 2005. 
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com vocação pública discutível”108. Na contemporaneidade, a sociedade civil percebeu seu 

dever como personagem principal na democratização pátria. Além disso, assiste-se diariamente 

o aumento dos espaços públicos institucionalizados para debates de interesse comum, como por 

exemplo, os conselhos gestores e comunitário de políticas públicas”109. 

A respeito da democracia deliberativa e da participação social, assevera Luís Roberto 

Barroso, “o debate público amplo, realizado em contexto de livre circulação de ideias e de 

informações, e observado o respeito aos direitos fundamentais, desempenha uma função 

racionalizadora e legitimadora de determinadas escolhas políticas”110. Um dos obstáculos a 

serem enfrentados no contexto brasileiro, é se desvencilhar da contumaz apatia que persegue o 

cidadão brasileiro, oriunda da redemocratização recente, pois somente em 1985 o regime militar 

deixou o poder no Brasil.  

Rui Martins enfatiza que historicamente o cidadão tupiniquim detém um legado 

cultural de inação social, resultado dos tempos da monarquia, estimulado no Estado Novo e 

mantido na democracia corrente, que é “dominada pelos partidos, por políticos profissionais e 

comentadores polivalentes que detêm o foco mediático”111. 

É também neste sentido que Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos ressalvam 

que na Constituição de 1988 “o povo ingressou na trajetória política brasileira, como 

protagonista do processo, ao lado da velha aristocracia e da burguesia emergente”112. Mas, a 

democracia participativa só irá vingar no seio social se duas premissas básicas forem atendidas: 

a) a transparência na gestão pública, e o b) “querer” participar do cidadão. Sua relevância se 

mostra ao garantir que o cidadão exerça o poder que lhe foi conferido pela Constituição Federal, 

juntamente com a construção de uma cidadania mais inclusiva e holística. Para essa mudança, 

os cidadãos precisam assumir suas responsabilidades sociais, sentirem-se responsáveis pelo que 

acontece na esfera do coletivo. Contudo, essa metamorfose de indivíduos em cidadãos demanda 

um processo de evolução cultural contínuo.   

                                                           
108 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Democracia deliberativa, pobreza e participação política. Política & 
Sociedade, v. 6, n. 11, p. 183-198, 2007. 
109 Ibidem, p. 183-198. 
110 BARROSO, Luis Roberto; DE BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista de direito administrativo, v. 232, p. 141-176, 
2003.  
111 MARTINS, Rui. Democratizar a Democracia: Democracia Participativa, Cidadania Ativa, ParSocialismo e 
Refundação dos Partidos Políticos (Democracia Participativa). Amazon. 2016. E-book, paginação irregular. 
112 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo / Luís Roberto Barroso. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva, 2015.E-book, paginação 
irregular. 
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Reafirmando o espírito democrático participativo a Constituição Federal de 1988 

dispõe em vários dispositivos a possibilidade dos cidadãos acompanharem de perto os atos do 

poder público113. Pois o propósito da democracia participativa é de que a sociedade possa 

efetivamente envolver-se no debate público e assim, chegar a consecução do bem comum, 

diminuindo as desigualdades sociais e enaltecendo a equidade. Ela possibilita que o cidadão 

assuma uma conduta proativa na sociedade, deixando de lado a postura de mero espectador, 

sendo que com a ajuda das novas tecnologias essa participação pode vir a ser ampliada. 

Todavia, antes de prosseguir, faz-se necessário verificar como surgiu a expressão 

“sociedade da informação”. Sally Burch esclarece que o termo foi citado pela primeira vez no 

livro “O advento da sociedade pós-industrial”, de Daniel Bell, em 1973. Na obra, o autor 

delineia “que o eixo principal desta sociedade será o conhecimento teórico e adverte que os 

serviços baseados no conhecimento terão de se converter na estrutura central da nova economia 

e de uma sociedade sustentada na informação, onde as ideologias serão supérfluas”114.  

Num contexto contemporâneo, tem-se que a sociedade da informação é “uma 

construção política e ideológica que se desenvolveu nas mãos da globalização neoliberal, cuja 

principal meta foi acelerar a instauração de um mercado mundial aberto e ‘autorregulado”115. 

Gérard Leclerc exalta que “pela primeira vez na história, o mundo forma uma sociedade. E esta 

sociedade é uma sociedade da informação. Antes de mais nada porque a informação é um 

componente essencial do laço social”116.  

Do ponto de vista técnico, segundo Cássio Augusto Barros Brant, a sociedade da 

informação “é aquela composta de acervos de dados que contém informações dos mais 

diferenciados conteúdos que podem ser transmitidos e acessados de forma intangível por meio 

da Internet”117. 

Falar em sociedade da informação faz crer que se está diante de um novo mundo. Em 

que novos símbolos entram em cena, como bancos de dados, sites, páginas virtuais, redes 

sociais, lojas virtuais. A avalanche informacional decorrente dos fluxos digitais traz 

                                                           
113 Vários dispositivos constitucionais possibilitam o protagonismo social, dentre eles, os que preveem a 
participação da comunidade nos conselhos municipais a fim de acompanhar o desenvolvimento das políticas 
públicas municipais. Por exemplo: artigos, 29, XII; 198, e 204, da CF.  
114 BURCH, Sally. Desafios de Palavras: Enfoques Multiculturais sobre as Sociedades da Informação. 
Coordenado por Alain Ambrosi, Valérie Peugeot e Daniel Pimienta. C & F Éditions. 2005. 
115 A partir da década de 90, surgiu nos meios acadêmicos a expressão “sociedade do conhecimento” (knowledge 
Society) como sinônimo de sociedade da informação. (BURCH, Sally. Op. Cit.). 
116 LECLERC, Gérard; CANAPE, Sylvie. A Sociedade de Comunicação: uma abordagem sociológica e crítica. 
2000.p.63. 
117 BRANT, Cássio Augusto Barros. Marco civil da internet: Comentários sobre a Lei 12.965/2014. Editora 
D’Plácido. 2014. E-book, paginação irregular. 
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consequências de todos os tipos, mas especificadamente no âmbito jurídico ela é muito 

contundente. A violação aos direitos da personalidade, como a integridade moral, é frequente. 

A hostilização pode vir do dano à imagem, a honra, a opção sexual, os padrões de beleza, e 

outros118.  

Em contrapartida, a democracia participativa ganha novos contornos nessa sociedade 

informacional, impulsionando o Estado à efetivação do princípio da transparência dos atos 

administrativos, e o cidadão, abrindo possibilidades de controle social da gestão pública. 

Segundo Vladimir Passos de Freitas “o habilita a interferir efetivamente nas decisões 

governamentais e, se analisando em conjunto com a liberdade de imprensa e banimento da 

censura, também funciona como instrumento de controle social do poder”119. 

Para Manuel Castells “a difusão generalizada da internet e das redes de comunicação 

sem fio aumentou a conscientização das pessoas sobre as infrações de seus líderes” 120. As redes 

sociais expõem a vida nababesca de representantes políticos, e irregularidades no uso do 

dinheiro público podem ser constatadas por qualquer cidadão com um telefone celular e 

expostas na web.  

A participação social tem novo delineamento no espaço público tecnológico 

globalizado da atualidade. O acesso à internet intensificou essa participação, sobretudo por 

meio da abundância de informações, e da propagação mais rápida de notícias, com a realização 

de debates em redes sociais, e a convocação para o engajamento em movimentos populares121.  

Mas a sociedade da informação exige do Estado a implementação de novos modelos 

de gestão pública, que substituam a excessiva burocracia. Essa mudança só irá ocorrer com 

investimentos em tecnologia. A gestão pública da era atual, nas palavras de Ana Maria 

Barcellos Malin, exige “um ambiente informacional com uma base mais larga e diversificada, 

mas sobretudo com uma base construída de forma descentralizada – institucional e 

                                                           
118 Cássio Augusto Barros Brant traz indagações oportunas a esse respeito, “esta sociedade se submeteria a 
normas? Seria possível alcançar uma legislação eficaz no que tange a tecnologia em que se supera em uma 
velocidade impressionante?” (BRANT, Cássio Augusto Barros. Marco civil da internet: Comentários sobre a Lei 
12.965/2014. Editora D’Plácido. 2014. E-book, paginação irregular). 
119 FREITAS, Vladimir Passos de (org.). Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 1998. P. 11-12. 
120 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade [recurso eletrônico] / Manuel Castells; tradução Klauss Brandini 
Gerhardt. − 1. ed. - São Paulo: Paz e Terra, 2018. Recurso digital. 
121 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos; RIVERA, Laura Nathalie Hernandez. Democratização na era digital: 
desafios para um diálogo consciente e igualitário. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 601-616. 
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regionalmente − através de muitas interfaces, o que pressiona a demanda por mais coordenação 

e articulação”122. 

Os fenômenos contemporâneos da globalização são responsáveis por uma nova 

roupagem no instituto da cidadania e da modernização da democracia. O ambiente virtual já faz 

parte do cotidiano das pessoas, criando novos espaços de diálogo e deliberação popular.  

Ana Júlia Possamai resume a democracia digital na “criação e disponibilização de 

ferramentas eletrônicas e digitais com vistas a responder, de uma forma inovadora, às demandas 

por democratização e modernização da gestão do Estado democrático-liberal”123.  

E, de acordo com Fernando de Brito Alves, a democracia digital se configura com 

debates públicos no ciberespaço, ou com a realização de plebiscitos ou referendos pela 

internet124. Sendo que as consultas públicas eletrônicas, o gabinete digital e o orçamento 

participativo digital são exemplos de democracia digital no contexto pátrio125. 

A sociedade civil no Brasil demonstra insatisfação com o modelo tradicional de 

administração pública. Esse fato se tornou perceptível nos protestos populares que tomaram as 

ruas do país no ano de 2013126. Segundo Marcos Nobre, no período de transição entre o regime 

militar e a democracia, nasceu no Brasil uma cultura política institucional com o intuito de 

conter os anseios democráticos da população. Independentemente de partidos políticos ou 

ideologias, busca a maioria legislativa nas votações e no poder de veto, quando a proposta se 

opõe aos seus interesses. Essa lógica de manutenção de poder está sendo ameaçada por uma 

sociedade que busca um novo modelo político127.  

O excesso de burocracia, ineficiência, improdutividade, dispêndio do dinheiro público, 

prestação inadequada dos serviços públicos, concentração do poder nas mãos de uma pequena 

                                                           
122 MALIN, Ana Maria Barcellos. Estado e Sociedade da Informação no Brasil: uma investigação sobre o papel 
da informação na gestão pública. Orientadora: Profa. Dra. Maria Nélida González de Gómez. Rio de Janeiro, 1. 
sem. 2003. P. 157. Tese de Doutorado (Ciência da Informação) – IBICT/ECO - UFRJ. 
123 POSSAMAI, Ana Júlia. Democratização do Estado na era digital: e-participação no ciclo de políticas públicas. 
2011. Dissertação (Mestrado), UFRGS, Rio Grande do Sul, 2011. 
124 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013. 
125 Resumidamente: O processo de consulta pública eletrônica se inicia com a submissão para discussão, por parte 
do órgão governamental responsável, de uma versão preliminar do texto regulatório da política pública. Através 
de ferramentas disponibilizadas principalmente em sítios e portais eletrônicos oficiais. O gabinete digital - criação 
e disponibilização de um conjunto de canais e ferramentas digitais de diálogo direto com a sociedade. E o 
orçamento participativo digital a participação popular no ciclo das políticas públicas. 
126 O Brasil foi às ruas em junho de 2013. Os protestos tiveram início contra o aumento das tarifas do transporte 
público em São Paulo. Mês entrou para a História com protestos convocados por redes sociais, sem comando de 
partidos, reunindo mais de 1,5 milhão (Disponível em:  <https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/o-
brasil-foi-as-ruas-em-junho-de-2013-12500090#ixzz5VLE9fApk.> Acesso em 29 out. 2018). 
127 NOBRE, Marcos. Imobilismo em movimento: Da abertura democrática ao governo Dilma. Companhia das 
Letras. 2013. E-book, paginação irregular. 
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parcela da população, ou porque as decisões políticas muitas vezes tendem a agraciar os 

detentores do poder político e econômico. A lista de insatisfações é longa. As transformações 

oriundas da sociedade informacional podem impactar as relações sociais e a experiência 

democrática nacional.  

Para a administração pública se prestar aos seus verdadeiros fins necessita de 

predicados, como ser eficaz, eficiente, regida por princípios da transparência, motivação, 

imparcialidade, moralidade, participação social e ser responsabilizada por suas condutas. E as 

ferramentas digitais podem melhorar a eficiência dos mecanismos de prestação de contas e 

tornar a informação mais acessível à sociedade. Além disso, podem resultar na transformação 

das políticas públicas, não só na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, mas ao 

dar voz aos excluídos, pois permite que os principais interessados mostrem e manifestem as 

suas reais necessidades, tornando o resultado das políticas públicas mais assertivos.  “A internet 

transforma os obstáculos representados pelo espaço e o tempo, criando novo padrão de 

interações que inaugura a sociedade informacional”128. Indaga-se se a sociedade informacional 

potencializa algum risco ao Estado Democrático de Direito? A resposta a essa reflexão será 

analisada no capítulo 2, quando a sociedade informacional ou midiatizada será analisada com 

mais vagar. 

A coerência do discurso de maior participação social na gestão pública só encontra 

sentido se os cidadãos tiverem acesso às informações públicas, e desde que sejam claras e 

compreensivas, e se não o forem, que haja o devido acompanhamento público. Caso contrário, 

ocorrerá uma “assimetria de dados”. Conclui João Gaspar Rodrigues: “O acesso à informação 

coloca o cidadão em pé de igualdade com a administração pública e aí se revela parte da força 

democratizadora da transparência e da publicidade”129.  

Nessa linha de raciocínio pondera Celso Antônio Pacheco Fiorillo que “a 

intensificação da informação e a mundialização do capital modificou a relação entre o espaço e 

o local, indicando outras formas de ordenamento territorial. Desse modo, a estrutura das redes 

é o elemento que melhor explica os fluxos entre atores, escala e território na atualidade”130.  

                                                           
128 FORTES, Vinícius Borges; Bolesina, Iuri; Renato Gaziero Cella, José. Perspectivas contemporâneas do 
Ciberespaço, da Privacidade e da Surveillance (Ciberdireito e Democracia Livro 1). 2015. Editora Deviant LTDA. 
E-book, paginação irregular. 
129 “De um lado, o órgão administrativo possuidor de todos os dados e informações e, de outro, o cidadão, chamado 
a participar, mas sem um completo esclarecimento ou uma compreensão plena” (RODRIGUES, João Gaspar. 
Publicidade, transparência e abertura na administração pública. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 266, p. 89-123, mai. 2014. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/32142/30937.> Acesso em: 16 Mar. 2018. 
130 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios constitucionais do meio ambiente digital. São Paulo : Saraiva, 
2015. 
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Em relação ao papel que a nova mídia digital desempenha no desenvolvimento da 

sociedade, Thomas Tufte destaca dois pontos de vista que ao final convergem no 

empoderamento do indivíduo: “como uma ‘revolução’ na nossa organização das relações de 

tempo, espaço e sociedade, ou apenas ‘mais do mesmo’, isto é, como uma extensão da “velha 

mídia” e seu papel na sociedade. “ O autor pontua que muitas situações verificam que a internet 

e a telefonia móvel são uma modernização da mídia e de atividades comunicacionais já 

existentes, mas mesmo nesses contextos elas trazem novas progressos sociais. Ele chama essa 

situação de “co-evolução de novas e velhas mídias”, que ainda precisam ser exploradas, mas 

que já é possível dizer que elas se manifestam em cidadania131.  

A sociedade informacional “está causando uma ressignificação da participação social 

nos assuntos públicos”132,  afirma Manuel Castells.  

O avanço dessa sociedade “ocasiona um novo espaço para a comunicação, de forma 

que ela se torna cada vez mais transparente e universalizada, redefinindo a atuação das 

instituições públicas, aumentando cada vez mais a sua responsabilidade social”133. A 

transmissão de informações pelas mídias digitais trouxe a perspectiva de acesso rápido e 

conteúdo variado à população, e vem provocando uma revolução na relação dos indivíduos com 

o Estado.   

Acatando novamente as lições de Manuel Castells: 

 

A internet multiplicou as chances de distribuição de informação política nociva, 
contribuindo, dessa maneira, para a exposição da corrupção e da imoralidade, e, em 
última instância, para a crise de legitimidade política. Entretanto, o acesso à internet, 
que ignora o mundo controlado das mídias de massa, democratizou a informação, 
tornando-a menos dependente do dinheiro e das burocracias políticas134. 

 

Esse estreitamento na relação Estado-cidadão concedeu novos contornos à cidadania, 

ampliando a participação social na gestão pública e ressaltando aos olhos da sociedade sua 

importância como maior interessado na busca do bem comum. Essa nova dinâmica participativa 

está dando uma nova concepção à cidadania.  

 

                                                           
131 TUFTE, Thomas. O renascimento da Comunicação para a transformação social–Redefinindo a disciplina e a 
prática depois da ‘Primavera Árabe’. Intercom-Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v. 36, n. 2, 2013. 
132 CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade. Zahar, 2003. 
133 DO NASCIMENTO, Valéria Ribas; RODRIGUES, Márcio Schorn. A Sociedade Informacional Em Xeque: O 
Princípio Da Publicidade Versus O Direito À Intimidade E A Lei N. 12.527/11. Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia, v. 14, n. 14.1, p. 181-195, 2013. 
134 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade [recurso eletrônico] / Manuel Castells; tradução Klauss Brandini 
Gerhardt. − 1. ed. - São Paulo: Paz e Terra, 2018. Recurso digital. 
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1.3 AS CONVERGÊNCIAS DA CIDADANIA COM A CIDADANIA DIGITAL 

 

A cidadania reflete a possibilidade de o indivíduo integrar ativamente como partícipe 

das escolhas da vida do povo e do governo. Aquele que não a exerce está à margem ou excluído 

da decisão da vida social, mantendo-se numa posição de inferioridade dentro do grupo social.  

As mudanças advindas da globalização ampliaram o conceito de cidadania, 

incentivando o surgimento de uma geração de cidadãos interessados no ativismo jurídico. Tudo 

em decorrência das novas tecnologias de comunicação e do acesso facilitado que permitem a 

formação de redes de mobilizações sociais, decorrente da rápida disseminação de dados, 

informações, notícias e propagandas alterando a interação social e a relação Estado-indivíduo. 

Às vezes é preciso voltar no tempo para compreender alguns conceitos, é a importância 

do passado em relação ao presente. Lilia Moritz Schwarcz diz que foi Aristóteles (384 - 322 

a.C.) quem traçou as primeiras noções do conceito de cidadania, ao questionar, na época, quem 

seria o cidadão e qual pessoa poderia assim ser chamada. Para o filósofo grego, segundo a 

autora, tornar-se cidadão “significa ser titular de um poder público não limitado e participar de 

modo estável do poder de decisão coletiva, os quais seriam destinados a um pequeno número 

de homens, excluídos aqueles que viviam do próprio trabalho, as mulheres, os escravos e os 

estrangeiros”135.  

Paulatinamente, os fundamentos para concessão do status de cidadão aos romanos 

foram mudando, até ser concedido a todos os habitantes do império romano. Mas gerou por 

influência política uma conotação inconstante, já que os direitos do cidadão poderiam ser 

concedidos e retirados conforme a situação. “O grau máximo era a redução à escravidão de um 

homem livre, e em seguida a condenação penal, que correspondia à morte da personalidade 

jurídica do indivíduo”136. 

A origem da palavra “cidadania” em português, vem de cidadão, do latim civis, 

referindo-se à situação dos moradores da cidade de Roma. Emmanuel Teófilo Furtado, expõe 

que “a cidadania não se limita apenas à qualidade daquele que mora na cidade, mas está 

                                                           
135 Lilia Moritz Schwarcz, traz a informação de que a palavra  civis que conferiam a alguns romanos benefícios 
não concedidos aos estrangeiros. Tais como, “Constituir família, ter servos e libertá-los (conferindo-lhes, assim, 
cidadania), contrair obrigações, votar decidindo sobre a paz, sobre a guerra e sobre a criação de magistrados, ser 
eleito nas magistraturas. (SCHWARCZ, Lilia Moritz / Botelho, André. Cidadania, um projeto em construção: 
Minorias, justiça e direitos. Col. Agenda Brasileira. Claro Enigma. 2013. E-book, paginação irregular). 
136 SCHWARCZ, Lilia Moritz / Botelho,André. Op. Cit. 
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relacionada a um vínculo político que une o indivíduo à sua cidade, condição que favorece a 

possibilidade de participação nos destinos políticos da cidade”137.  

Todavia, o caminho para o reconhecimento do cidadão como titular de direitos foi lento. 

O enfraquecimento do poder feudal, iniciado com o Estado Moderno, pode ser considerado o 

início dessa mudança. Em 1576, Jean Bodin mencionou na Les Six Livres de la Republique o 

contexto do elo formado do soberano e seus súditos.  

Segundo Gianpaolo Poggio Smanio “O súdito era detentor de um status jurídico que 

possibilitava o exercício de direitos em relação ao soberano, ao qual estava sujeito a obedecer. 

O soberano devia ao cidadão proteção e justiça”138. E Jean-Jacques Rousseau139 foi o 

responsável por esta visão antecedente da coparticipação dos indivíduos na política ao descrever 

o Estado como uma pessoa moral.  

 

Se o Estado ou a Cidade não é senão uma pessoa moral, cuja vida consiste na união 
de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o da sua própria 
conservação, necessita de uma força universal e compulsiva para mover e dispor de 
cada parte, de maneira mais conveniente a todos. Assim como a natureza dá a cada 
homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo 
político um poder absoluto sobre todos os seus, e é este o mesmo poder que, dirigido 
pela vontade geral, traz, como já disse, o nome de soberania140. 

 

Mas o abandono do entendimento de que a cidadania seria uma mera relação legal entre 

o cidadão e o Estado ganhou novos contornos com os estudos de T.H. Marshall e Hannah 

Arendt. A cidadania para T.H. Marshall engloba três contextos: a cidadania civil, a cidadania 

social e a cidadania política. 

  

Na primeira, estão elencados os direitos imprescindíveis à própria liberdade individual 
e o direito à justiça; na terceira forma de cidadania, está o direito à participação no 
exercício do poder político, seja nas eleições, seja participando diretamente da vida 
política da nação através do plebiscito, referendo, iniciativa popular e outros (sentido 
restrito pelo qual é entendida a cidadania hoje). A social, por seu turno, abrangeria 
desde o direito a um mínimo de bem-estar social e econômico, à segurança, à 
educação, até o direito à prestação de serviços assistenciais e previdenciários141. 

 

                                                           
137 Teoria da cidadania e direitos fundamentais /Emmanuel Teófilo Furtado, Pedro Miron de Vasconcelos Dias 
Neto (organizadores). -- São Paulo: LTr, 2016.E-book, paginação irregular. 
138 O Direito na fronteira das políticas públicas / organizadores Gianpaolo Poggio Smanio, Patricia Tuma Martins 
Bertolin, Patricia Cristina Brasil. –São Paulo : Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015. P.1 
139 Segundo ele, “Enquanto muito homens reunidos consideram-se um único corpo, eles não têm senão uma única 
vontade que se liga à conservação comum e ao bem-estar geral” (ROUSSEAU. J. J. Discurso sobre a origem e os 
fundamentos das desigualdades entre os homens. Coleção Os Pensadores. São Paulo: 2ª edição, Abril Cultural, 
1978). 
140 ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social: Princípios do Direito político. Trad.: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella, 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2002, p. 35. 
141 Emmanuel Teófilo Furtado, Pedro Miron de Vasconcelos Dias Neto (organizadores). Teoria da cidadania e 
direitos fundamentais / -- São Paulo: LTr, 2016. E-book, paginação irregular. 
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O processo em que o cidadão obtém a percepção de pertencimento ao corpo social foi 

traduzido por Hannah Arendt142: 

 

A diferença decisiva entre as “infinitas improbabilidades” sobre as quais se baseia a 
realidade de nossa vida terrena e o caráter miraculoso inerente aos eventos que 
estabelecem a realidade histórica está em que, na dimensão humana, conhecemos o 
autor dos “milagres”. São homens que os realizam – homens que, por terem recebido 
o dúplice dom da liberdade e da ação, podem estabelecer uma realidade que lhes 
pertence de direito143. 

 

Contextualmente, seria ser um completo cidadão, isto é, ter a percepção de que pode 

mudar o seu destino desde que assuma um papel ativo na vida pública, salvaguardando seus 

direitos fundamentais e cumprindo seus deveres.  

Para Konrad Hesse, essa liberdade de manifestação se traduz em “um ordenamento 

estatal livre e democrático, porque só o permanente debate de argumentos permite a luta entre 

opiniões que constitui seu elemento vital, em tal sentido, esse direito fundamental pode adotar 

o caráter de direito de acesso ou participação”144. Não se olvida dizer que o exercício da 

cidadania é uma das formas mais efetivas de se alcançar e de promover a implementação dos 

direitos fundamentais145. E é em nome dos direitos fundamentais que a democracia se sustenta 

e se manifesta, através do debate público-democrático, da contestação, do pluralismo, das lutas 

e conflitos democráticos, constituindo o espaço público, de “fala” e ação, e abrindo caminho 

para a manifestação do agir, individual e coletivo, da cidadania146. 

“Exercer a cidadania plena é ter direito civis, políticos e sociais”. sentencia Jaime 

Pinsky. E isso implica ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. 

Colaborar nos propósitos da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. E, para 

                                                           
142 Segundo Celso Lafer, “A experiência histórica dos displaced people levou Hannah Arendt a concluir que 
a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direito dos seres humanos não é um dado. 
É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum. Em resumo, é esse 
acesso ao espaço público – o direito de pertencer a uma comunidade política – que permite a construção de um 
mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos” (LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos 
humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 11, n. 30, p. 55-65,  Ag.  1997. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40141997000200005&script=sci_arttext.> Acesso em 
Mar.  2018.  
143 ARENDT, Hannah, 1906-1975. Entre o passado e o futuro / Hannah Arendt ; [tradução Mauro W. Barbosa]. 
São Paulo Perspectiva, 2016 – (Debates ; 64 / dirigida por J. Guinsburg). E-book, paginação irregular. 
144 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional; textos selecionados e traduzidos por Carlos 
dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. – São Paulo: Saraiva, 2009. P35. 
145 FURTADO, Emmanuel Teófilo; Neto, Pedro Miron de Vasconcelos Dias. Teoria da Cidadania e Direitos 
Fundamentais. LTr. 2016. E-book, paginação irregular. 
146 DORNELLES, João Ricardo W. Direito a viver em uma sociedade democrática. Uma breve análise sobre 
Democracia, Direitos Humanos e Cidadania. Direito, Estado e Sociedade, nº 22/23 janeiro-dezembro, 2003. ISSN 
1516-6104 Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito. 
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completar a tríade, os direitos sociais possibilitam a concretização ao mínimo existencial do 

indivíduo, como o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 

tranquila147. Partindo do pressuposto que a cidadania é mais abrangente, Thomas Tufte, conclui 

que ela “não é apenas um conjunto de direitos e responsabilidades concedidos pelo Estado, mas 

é uma prática social multidimensional que fala com as identidades e ações das próprias 

pessoas”148. 

Ao falar de cidadania, Maria Lourdes Cerquier-Manzini analisa que se trata do “próprio 

direito à vida no sentindo pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído 

coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos 

os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) homem(s) no Universo”149. 

Autores como André Botelho e Marcelo Neves afirmam que a cidadania não encerra 

uma ideia cristalizada, mas em constante evolução. Para os estudiosos, o conceito de cidadania 

não possui um consenso etimológico. O espaço público em que a cidadania se desenvolve dita 

as regras de seu êxito, que se traduz no acesso dos indivíduos aos direitos civis, políticos e 

sociais150.  

Nas palavras de Marcelo Neves, “não se trata de um conceito estático. Pode-se afirmar 

que há uma permanente ampliação da cidadania com a emergência de novos direitos”151.  

De acordo com Fabiana de Menezes Soares, “o conceito de cidadania é fruto de um 

processo de evolução das relações entre cidadão e Estado no sentido de garantir ao primeiro 

condições de intervir, em escala crescente, na formação da vontade nacional”152.  

Exercer a plena cidadania, conforme Gianpaolo Poggio Smanio, “é ter direitos civis, 

políticos e sociais”153. Ainda segundo o autor significa assegurar aos indivíduos o direito à vida, 

                                                           
147 PINSKY, Jaime. História da cidadania. Editora Contexto. 2010. E-book, paginação irregular. 
148 TUFTE, Thomas. O renascimento da Comunicação para a transformação social–Redefinindo a disciplina e a 
prática depois da ‘Primavera Árabe’. Intercom-Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v. 36, n. 2, 2013. 
149 CERQUIER-MANZINI, Maria Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2013.p.14. 
150 SCHWARCZ, Lilia Moritz / Botelho, André. Cidadania, um projeto em construção: Minorias, justiça e direitos. 
Col. Agenda Brasileira. Claro Enigma. 2013. E-book, paginação irregular.  
151 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã : uma relação difícil : o Estado Democrático de Direito a partir e além 
de Luhmann e Harbermas / tradução do autor. 3 ed. – são Paulo : Editora WMF Martins Fontes, 2012. – (Biblioteca 
jurídica WMF). 
152 SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação (Cidadania, Direito, Estado e 
Município). Del Rey. Belo Horizonte - 1997.p. 19. 
153 Por influência de T.H. Marshall a cidadania ganhou a classificação em direitos políticos, civis e sociais. Só 
teria a cidadania plena quem usufruísse dos três direitos. Sendo que os direitos civis se resumem nos direitos 
essenciais à vida, à liberdade, à propriedade, à isonomia perante a lei. Dentre seus fundamentos principais estão a 
liberdade individual, a urbanidade social, o acesso à uma justiça equitativa. Os direitos políticos se concretizam 
no direito de votar e ser votado. Denota a participação ativa dos cidadãos na escolha de seus representantes perante 
o parlamento. E os direitos sociais, que permitem aos cidadãos usufruir do bem-estar social em condições de 
igualdade social.  
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à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, além de propiciar sua participação na 

organização social, através do voto. E finaliza ao ressaltar que a participação social culmina 

com a fruição digna dos direitos sociais, como educação, ao trabalho, ao salário digno, à saúde, 

a uma velhice serena154.  

José Afonso da Silva, ao falar sobre a cidadania155, explica que o conceito suplanta o de 

mero titular de direitos políticos. Encerra o pertencimento do indivíduo no corpo social e a 

imperatividade de sua vontade perante o Estado. E nessa intersecção a cidadania conecta-se 

com “o conceito de soberania popular (parágrafo único do art. 1º), com os direitos políticos (art. 

14) e com o conceito de dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), com os objetivos da educação 

(art. 205), como base e meta essencial do regime democrático”156.  

“O exercício da Cidadania enseja responsabilidade, participação efetiva, consciência de 

voto, cumprimento das disposições legais, controle da atividade governamental, interesse pelos 

rumos sociais e exercício da Democracia”157, nas palavras de Mayara Pellenz. No que corrobora 

Maria João Silveirinha, segundo ela vive-se uma nova realidade social, em que “abandonados 

os macros-sujeitos históricos, os grupos minoritários passaram a constituir-se no espaço público 

democrático a partir das suas reivindicações políticas tocantes à sua diferença e à sua 

representação nos destinos colectivos”158. 

Aceitar a condição de sujeito passivo no exercício da cidadania faz parte do contexto 

histórico brasileiro, assevera Marina Koçouski159. Mas, é preciso mudar esse paradigma.  Nesse 

                                                           
154 SMANIO, Gianpaolo Poggio. As Dimensões da Cidadania. In: Revista Jurídica. São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público de São Paulo, 2009, p. 13. 
155 Segundo Soares, o conceito de cidadão ultrapassa a simplista designação técnica de capacidade eleitoral 
passiva. A raiz da palavra cidadão provém da cidade. E é na cidade que as pessoas sonham, vivem e têm esperanças 
de uma vida melhor (SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de participação [cidadania, direito, 
estado e município]. Del Rey. Belo Horizonte. 1997. P.160). 
156 SILVA, José Afonso da. Acesso à justiça e cidadania. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
216, p. 9-23, abr. 1999. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47351/45365.> Acesso em: 29 Out. 2018. 
Art.5. LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania.  
Art. 1º. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei (...) 
Art. 1º. III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 
157 PELLENZ, Mayara. Metamorfoses da Cidadania. Editora Deviant. 2016. E-book, paginação irregular. 
158 SILVEIRINHA, Maria João. Democracia deliberativa e reconhecimento: repensar o espaço público. E 
POLÍTICA, p. 147, 2005. 
159  No Brasil, perdura ainda uma matriz cultural autoritária, principalmente no que se refere ao poder político. Isso 
é fruto de processos como escravidão, patriarcalismo e latifúndio, advindos do período colonial, e, posteriormente, 
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sentido, assevera Maria de Lourdes Mazini-Covre que os cidadãos precisam se conscientizar 

que “em vez de meros receptores, são acima de tudo sujeitos daquilo que podem conquistar. Se 

existe um problema em seu bairro ou em sua rua, por exemplo, não se deve esperar que a 

solução venha espontaneamente”160. Na cidadania emergente161, o anseio social sobrepuja, nas 

palavras da autora “a reivindicação de acesso, inclusão, memberschip, “pertencimento” 

(belonging) ao sistema político na medida em que o que está de fato em jogo é o direito de 

participar efetivamente da própria definição desse sistema”162. 

Essa nova cidadania163 empodera os cidadãos, e lhes possibilita a percepção de valor 

próprio perante o corpo social164. É o sentimento de inclusão que se manifesta nos indivíduos e 

contribui para minimizar as desigualdades sociais tão presentes no Brasil.  

Na abordagem de Calixto Salomão Filho: 

 

Pois há uma outra pobreza: a que está fora do sistema, pobreza que vem da exclusão, 
de estar fora do circuito de renda, de estar fora do circuito da sociedade, de não ter 
acesso. É dessa pobreza como a absoluta privação de poder econômico, que priva toda 
a liberdade do ser humano, que se pretende falar. Trata-se da pobreza da não-
cidadania, do pobre não-cidadão, do pobre que não tem liberdade para se locomover, 
porque não tem dinheiro para se locomover, que tem que andar a pé, que não tem 
capacidade de receber e de se informar, ou, se a tem, tem aquela informação 
manipulada, que vende estereótipo de consumismo, dissolve valores e mercantiliza as 

                                                           
populismo e ditadura militar, já no período republicano (KOÇOUSKI, Marina. A comunicação pública face ao 
dever de informar: pra não dizer que não falei das flores : estudo de caso do Incra-SP / Marina Koçouski - São 
Paulo, 2012. Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicação e Artes/ Universidade de São Paulo).  
160 MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
161 Como observa Cristina Queiroz, “O indivíduo não é mais o “súbdito”, despojado dos seus direitos, sem 
objectividade, verdade e estatuto fora do Estado. Pelo contrário, é visto hoje sob as vestes discursivas de uma 
“cidadania democrática”, como titular de direitos e deveres fundamentais, ponto de imputação autónomo do 
funcionamento do moderno Estado democrático e constitucional. Isso pressupõe, no limite, a fundação de uma 
“comunidade constitucional inclusiva”, defendida, se preciso for, como barreira última, pelo poder judicial. 
(QUEIROZ, Cristina. Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional / São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais ; Coimbra, PT : Editora Coimbra, 2009. P.367). 
162 MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. Op. Cit. 
163 Valéria Ribas do Nascimento e José Luís Bolzan de Moraes compilam três perspectivas diferentes acerca do 
futuro da cidadania. A concepção liberal (John Rawls, Ronald Dworkin, Bruce Ackeman) que enfatiza o 
“indivíduo que, por cima do grupo e da identidade coletiva, é sempre capaz de redefinir seus próprios fins. Nesta 
visão é exposta a ideia de cidadania passiva, baseada na concepção de Locke e nos cidadãos como anteriores ao 
estado, ou pré-políticos. ” A perspectiva comunitarista (Charles Taylor, Michael Walzer), diferente da anterior, 
“enfatiza a cultura e o grupo social que confere identidade aos indivíduos atomizados pelas tendências 
desenraizadoras da sociedade liberal. O indivíduo não é anterior à sociedade, é construído em função de sua vida 
em contextos culturais compartilhados na sociedade. Assim, é a noção de cidadania ativa, calcada no pensamento 
de Aristóteles, tendo o indivíduo como fruto da comunidade. ” E por fim, a argumentação de Bryan Turner, “sobre 
a cidadania passiva, a partir de cima, via Estado, e a cidadania ativa, a partir de baixo, via ativa. A globalização 
evidenciaria a cidadania passiva, de cima para baixo, impositiva, fazendo com que os Estados incentivem uma 
cidadania não reivindicativa. Rompe-se a identidade nacional, seja pela formação dos blocos supranacionais, pelos 
fluxos migratórios ou pelos conflitos de nacionalidade” (MORAIS, Jose Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria 
Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: por uma jurisdição constitucional democrática. 2010. E-book, 
paginação irregular). 
164 DAGNINO, Evelina. Anos 90 - Política e sociedade no Brasil, org. Evelina Dagnino, Ed. Brasiliense,1994, p. 
103-115. 
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relações, invade a intimidade da vida privada, banalizando o acesso à riqueza, à 
beleza, à saúde, ao sexo, às artes, tudo transformado em bens de consumo165. 

 

O Brasil recebeu uma herança social excludente, em que o poder era centralizado nas 

mãos de poucos. E esse problema continua no século XXI, agravando a exclusão social, e a 

falta de acesso às condições socioeconômicas. A sociedade continua a se dividir em redutos 

conforme o poder aquisitivo que ostenta, criando abismos entre os que não frequentam os 

mesmos lugares, ou possuem os mesmos bens de consumo, e a falta de interação entre esses 

grupos os distancia criando guetos sociais166. As consequências desse distanciamento social 

característico da chamada pós-modernidade não serão abordados no presente trabalho.  

A cidadania167 no direito pátrio é um dos princípios fundamentadores do Estado 

Democrático de Direito168. Através dela o cidadão usufrui com plenitude os direitos civis, 

políticos e sociais. E as mudanças trazidas pela globalização e revolução tecnológica ampliaram 

seu conceito, originando no momento atual novos espaços de interação social169 e de 

deliberação popular.   

Por conta da revolução digital, no momento se vivencia uma nova fase da cidadania, 

o século XXI respira tecnologia, a internet proporciona inúmeras possibilidades no campo 

social, criando novas formas de interação social, que reverberam na vida individual e coletiva. 

Essa diversidade de possibilidades está transformando a relação dos cidadãos com o Estado, a 

política e as formas de exercício da democracia.  

                                                           
165 SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, Fabio; FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Poder econômico: 
direito, pobreza, violência e corrupção. 2009.E-book, paginação irregular. 
166 FLEURY, Sonia et al. Democracia, descentralização e desenvolvimento, 2006. 
167 Faz-se necessário pontuar que as nomenclaturas nacionalidade e cidadania diferem. Segundo José Afonso da 
Silva a nacionalidade é o vínculo ao território estatal por nascimento ou naturalização, já a cidadania é um status 
ligado ao regime político. Sendo a nacionalidade um conceito mais abrangente, já que só quem é nacional pode 
ser cidadão (SILVA, José Afonso da. Acesso à justiça e cidadania. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 216, p. 9-23, abr. 1999. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47351/45365.> Acesso em: 29 Out. 2018. 
168 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 
pluralismo político. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 
em 26 fev.2018. 
169 A importância dos espaços públicos de debate para o desenvolvimento da personalidade humana foi explicada 
por Norbert Elias: “somente na relação com outros seres humanos é que a criatura impulsiva e desamparada que 
vem ao mundo se transforma na pessoa psicologicamente desenvolvida que tem o caráter de um indivíduo e merece 
o nome de ser humano adulto. Isolada dessas relações, ela evolui, na melhor das hipóteses, para a condição de um 
animal humano semi-selvagem” ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Zahar, 1994. E-book, paginação 
irregular). 
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Manuel Castells reforça o impacto da revolução digital nas relações sociais. A web170 

antes não passava de “uma tecnologia obscura sem muita aplicação além dos mundos isolados 

dos cientistas computacionais, dos hackers e das comunidades contra culturais, e tornou-se a 

alavanca na transição para uma nova forma de sociedade — a sociedade de rede”171. No que 

Ángel I. Pérez Gómez enfatiza: “A mudança que, na minha opinião, melhor se identifica com 

a transformação substancial da vida cotidiana se refere à onipresença da informação como 

entorno simbólico da socialização. Vivemos em um ambiente essencialmente simbólico”172. 

A sociedade informacional está causando uma ressignificação da participação social 

nos assuntos públicos. Através do mundo digital a circulação de informações cresceu 

incomparavelmente, os usuários desse meio de comunicação têm acesso de forma rápida a 

diversos dados sobre os mais variados assuntos.  

Para Fernando de Brito Alves as sociedades informacionais173 “são aquelas nas quais 

a questão da informação (desde o domínio da informação adequada, até as técnicas de difusão 

e controle da informação) permeia todas as dimensões da vida”174. Ao discorrer acerca dos 

efeitos da tecnologia na democracia, o autor usa o termo “empoderamento”. Segundo ele, 

autonomia e empoderamento têm definição correlata. Ambos pressupõem que os indivíduos 

alcancem a autossuficiência em suas escolhas pessoais e de decidir sobre os problemas que 

afetam o corpo social a que pertencem175.  

A sociedade contemporânea começa a perceber seu poder de mando social, e a 

cibercidadania fortalece essa percepção ao oportunizar as manifestações sociais via internet. 

Esse novo ambiente virtual vem incentivando uma postura crítica da sociedade que se utiliza 

das tecnologias da informação e comunicação (TICs) para praticar o ciberativismo.  

                                                           
170 Do ponto de vista técnico as palavras “internet” e “web” não são sinônimas. A Internet trata-se de uma conexão 
de vários computadores, enquanto a web (Web Wide World, www) são os aparatos que tornam agradável o uso 
deste tipo de tecnologia (BRANT, Cássio Augusto Barros. Marco civil da internet: Comentários sobre a Lei 
12.965/2014 .2014. Editora D’Plácido. E-book, paginação irregular). Mas, para o presente trabalho internet e web 
serão palavras utilizadas com sentido semelhante.  
171 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Zahar. 2003. 
E-book, paginação irregular. 
172 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. E-book, paginação 
irregular. 
173 Fernando de Brito Alves entende que as expressões sociedade informacional, sociedade em rede, e sociedade 
global são conceitos equivalentes.  
174 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013.p. 181. 
175 Em que pese, o autor, ressalvar que a tecnologia tem um poder de empoderamento menor frente aos grupos 
vulneráveis, do que, por exemplo, as audiências públicas ou os conselhos de políticas públicas, que restabelecem 
a dimensão política em sua plenitude. (DE BRITO ALVES, Fernando. Op. Cit. p. 179-180). 
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Essa nova figura “consiste em ações continuadas, realizadas com a internet ou, 

exclusivamente, via internet, visando aos objetivos específicos ou a uma transformação geral 

da realidade”176. Se traduz em um novo mecanismo de participação social ou cibercidadania177. 

Magaly Prado exemplifica que “a facilidade de denunciar uma injustiça ou arbitrariedade e a 

posterior marcação de local, data e horário para a manifestação de oposição podem ser 

comprovadas com a rápida propagação e com a contagem de participantes”178. 

As novas tecnologias fizeram surgir novas formas de intervenção civil na seara 

pública. E, diante do momento em que o país atravessa de tentativa de expurgo da corrupção, 

elas ganham força por democratizarem o acesso da população e fazerem surgir um novo tipo 

de ativismo cívico. Mas, as conquistas obtidas através do pertencimento virtual surgido pelas 

redes sociais ainda tem-se muitos desafios pela frente. Dentre eles, “a sua incapacidade de 

definir o processo que resolva problemas como a exclusão informacional, as questões de 

segurança, a censura, o agressivo Apartheid digital entre muitos outros”179. 

A relevância da informação alcançou o mundo produtivo e cultural da sociedade atual, 

é essencial para fazer parte da sociedade estar atualizado. A posição do indivíduo é definida 

pelo seu grau de informação, podendo-se chegar ao ponto, como lembra Ángel I. Pérez Gómez, 

de exclusão social dos indivíduos que não são capazes de entender ou processar uma 

informação180. Não há dúvidas que a tecnologia é uma aliada de democracia participativa. Um 

dos desafios e obstáculos a serem enfrentados pela sociedade brasileira do século XXI, é 

diminuir o fosso digital que separa os cidadãos com e sem acesso à internet.  

 

1.4 O ENTRELAÇAMENTO ENTRE O ESPAÇO PÚBLICO E O CIBERESPAÇO 

 

                                                           
176 PRADO, Magaly. Ciberativismo e noticiário: da mídia torpedista às redes sociais. Magaly Prado. – Rio de 
Janeiro, RJ : Alta Books, 2015. E-book, paginação irregular. 
177 Para ilustrar o uso das plataformas digitais como facilitadoras da cidadania, pode-se mencionar o aplicativo 
Cidadera, que permite ao cidadão denunciar através de seu celular calçadas inadequadas em seu município, seja 
pelos buracos, falta de nivelamento ou espaço para passa ou restrição de mobilidade. Campanha usa app de celular 
para denunciar calçadas ruins em cidades brasileiras (Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/futuro-das-cidades/campanha-usa-app-de-celular-para-denunciar-calcadas-ruins-em-cidades-
brasileiras-2ab6m70nu7gu65vztmvib246y/> Copyright © 2018, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. 
Acesso em 27 out. 2018). 
178 PRADO, Magaly. Op. Cit. 
179 NICOLA, Ricardo. Cibercidadania na República Tecnológica: contribuições info-inclusivas dos novos 
paradigmas transculturais canadenses. Trabalho apresentado ao NP 08 Comunicação e Tecnologia, do VII 
Encontro dos Núcleos de Pesquisa da INTERCOM. Disponível em 
<http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/wp-content/files-site-
antigo/others/cibercidadanianarepublicatecnologica.pdf.> Acesso em 20 de mar. 2018.  
180 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. E-book, paginação 
irregular. 
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O espaço público tradicionalmente é conhecido como o palco da resistência, ambiente 

onde os indivíduos se conectam com seus pares para juntos participarem de questões ligadas à 

sociedade. Essa junção reflete-se no exercício da cidadania já que pressupõe um agir coletivo 

em prol de questões sociopolíticas que envolvem a comunidade local. E com as mudanças 

sociais ocorridas por conta da internet, o espaço virtual modificou esse “local” de reunião, 

ampliando-o, já que o único requisito para a manifestação é estar conectado à web.  

No aspecto doutrinário, o estudo do espaço público ganhou novos delineamentos com a 

teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas181. Nas palavras dele, “a esfera pública pode 

ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdo, tomada de posição e 

opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem 

em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos”182. 

Segundo Rúrion Melo, o pensamento de Habermas ampliou o entendimento não só da 

noção de espaço público, mas também da política e da democracia. Pois, através do paradigma 

da comunicação, surge, então, “uma arena pública em que os sujeitos não são mais vistos como 

meros objetos da indústria cultural, mas participantes ativos do debate, da negociação e da 

interlocução”183. 

Filipe Carreira da Silva, ressalta que se antes o argumento habermasiano era de que: 

  

A transparência tinha no mass media um importante obstáculo à sua concretização, 
agora, pode ser reforçada pela acção destes últimos, no contexto de um espaço público 
multiforme, pluralista, mas linguisticamente unitário, em que a difusão da informação 
e das opiniões se faz precisamente através dos meios de comunicação social184. 

 

                                                           
181 Num primeiro momento Habermas não concordava com essa linha de pensamento. Entre as décadas de 60 a 
80, sofreu forte influência da Escola de Frankfurt, pactuando do pensamento da teoria crítica, que via “no 
esclarecimento não uma libertação, mas a criação de novas formas de domínio pela racionalidade técnica” (MELO, 
Rúrion. Repensando a esfera pública: esboço de uma teoria crítica da democracia. Lua Nova, São Paulo, n. 94, p. 
11-39, abr.  2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452015000100002&lng=pt&nrm=iso.> Acesso em 15 mar.  2018.  
182 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, v. II, 2003. P.92. 
183 MELO, Rúrion. Repensando a esfera pública: esboço de uma teoria crítica da democracia. Lua Nova, São 
Paulo, n. 94, p. 11-39, abr.  2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452015000100002&lng=pt&nrm=iso.> 
Acesso em 15 mar.  2018. 
184 SILVA, F.C. (2002). Espaço Público em Habermas. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
(ISCTE). Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/22584/1/ICS_FCSilva_Espaco_LAN.pdf.> 
Acesso em: 15 mar. 2018. 
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O espaço público caminha para tornar-se “um dos mais importantes pólos políticos de 

conscientização participativa da cidadania”, nas palavras de Paulo Bonavides185. Os princípios 

da cidadania e da soberania popular são conexos e devem ser estimulados pelo Estado e 

desenvolvidos no espaço público, com a ideia clara de que os cidadãos possuem ou se espera 

que possuam o discernimento necessário para participar das decisões que envolvem a 

coletividade186.  

Jürgen Habermas trouxe outro elemento legitimador da participação popular na gestão 

pública, segundo ele: “A esfera pública constitui principalmente uma estrutura comunicacional 

do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir 

comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da comunicação cotidiana. ”187  

E, nesse propósito, Habermas, assinala que: 

 

As esferas públicas ainda estão muito ligadas aos espaços concretos de um público 
presente. Quanto mais elas se desligam de sua presença física, integrando também, 
por exemplo, a presença virtual dos leitores situados em lugares distantes, de ouvintes 
ou espectadores, o que é possível através da mídia, tanto mais clara se torna a 
abstração que acompanha a passagem da estrutura espacial das interações simples para 
a generalização da esfera pública188.  

 

No contexto brasileiro, verifica-se que os novos aparatos tecnológicos têm oportunizado 

uma participação ativa da sociedade na busca da justiça social. No mesmo sentido Ana Paula 

Barcellos apregoa que “a difusão sem precedentes de meios de comunicação cada vez mais 

poderosos expôs como nunca a miséria, o sofrimento, a necessidade e a injustiça, incomodando 

o telespectador (e mais recentemente o internauta) e exigindo alguma espécie de ação 

política”189. 

A rede mundial de computadores encurtou distâncias, alterando o clássico conceito de 

território190, e ampliando o espaço social, a ponto de as fronteiras físicas tornarem-se 

                                                           
185 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, Edição: 3ª. 
2008. P.279. 
186 QUARESMA, Regina. Os Princípios da Constituição de 1988. Editora Lumen. Rio de Janeiro. 2001. P.401. 
187 HABERMAS, Jürgen, 1929- Direito e democracia: entre factividade e validade, volume II. Tradução Flávio 
Beno Siebeneichler.-Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
188 Ibidem, p.93.  
189 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da 
pessoa humana. – 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
190 Segundo Burdeau, “O território, é antes de tudo, um elemento de força para o poder no sentido de que a 
autoridade, cônscia da estabilidade de seu domínio, pode imprimir mais facilmente uma direção à atividade do 
grupo. É, depois, um instrumento do poder, porque tem o solo, tem o habitante. É mais fácil fiscalizar e coagir os 
indivíduos quando se pode dominá-los por intermédio do território sobre o qual eles vivem. Quando o homem não 
pode mais escapar à influência dos governantes senão abandonando a terra que os alimenta, sua vulnerabilidade 
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irrelevantes diante da globalização das informações, que cruzam os país como se não houvesse 

limites191. A transnacionalização econômica e o fortalecimento da efetividade dos tratados 

internacionais remodelaram a noção de soberania192. O avanço das tecnologias da informação 

e da comunicação fizeram surgir a chamada “sociedade da informação global” caracterizada 

pela economia e cultura global, e comunicabilidade interpessoal sem fronteiras físicas. Sua 

expansão é vertiginosa, usando a analogia de Ignacio Ramonet, parece “uma imensa teia de 

aranha, aproveitando−se especialmente dos progressos em matéria de digitalização e 

favorecendo a interconectividade de todos os serviços ligados à comunicação e à 

informação”193. 

As interações sociais advindas do mundo virtual vêm sendo observadas no mundo todo. 

No contexto internacional, a Primavera Árabe194 foi um dos acontecimentos mais emblemáticos 

em demonstrar o poder das mídias sociais, pois a população árabe com acesso a informação a 

transmitiu aos seus contemporâneos de forma ágil e anônima e mobilizou uma insurreição 

contrária aos governos corruptos e antidemocráticos, bem como a resposta aos manifestantes 

foi enfática, com o bloqueio de acesso da população à internet.  

A internet teve um papel decisivo nos protestos de ruas que tomaram conta das cidades 

brasileiras nos últimos anos. O sentimento cívico foi aguçado nas redes sociais, aflorando um 

sentimento de responsabilidade coletiva no que tange a fiscalização do patrimônio público, sem 

a interferência de lideranças sociais ou políticas predeterminadas. Vale rememorar, ainda, que 

as manifestações pelo aumento da tarifa de ônibus no Estado de São Paulo, pelo impeachment 

da presidente Dilma e a recente greve dos caminhoneiros em 2018. 

                                                           
torna-se maior” (Georges Burdeau, Traité de Science politique, t. 2, p. 77-80, apud Wilson Accioli, Teoria, cit., p. 
71). 
191 A extraterritorialidade encampada pela sociedade da informação não se encaixa no objetivo desta explanação, 
mas instiga a curiosidade dos que se interessam pela área.  Cássio Augusto Barros Brant, traz a seguinte indagação 
acerca do assunto: como poderia haver normas que fossem de fato eficazes, visto que não há como impor uma 
legislação interna elaborada por um determinado país a outro, visto que isto certamente feriria a soberania estatal?  
(BRANT, Cássio Augusto Barros. Marco civil da internet: Comentários sobre a Lei 12.965/2014. Editora 
D’Plácido. Edição do E-book, paginação irregular). 
192 LIMBERGER, Têmis, Jânia Maria Lopes Saldanha. Cibercidadania no mundo globalizado: o desafio das novas 
tecnologias e a concretização dos direitos humanos nas democracias contemporâneas. Anuario de derecho 
constitucional latinoamericano año XVIII, 2012, PP. 215-230. Bogotá, ISSN 1510-4974. 
193 RAMONET, Ignacio; ORTH, Lúcia Mathilde Endlich. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
194 A chamada Primavera Árabe consiste em uma complexa sequência de protestos iniciados em 2010, quando 
um jovem tunisiano ateou fogo no próprio corpo em protesto contra o desemprego e a violência policial na 
Tunísia, no Egito, desencadeando uma reação de protestos nos países árabes, ocasionando uma guerra civil na 
Líbia e na Síria, e a derrubada do ditador Hosni Mubarak. A revolução é considerada a primeira grande onda de 
protestos democráticos do mundo árabe no século XXI. Brancoli, Fernando. Lição da Primavera Árabe foi trazer 
protagonismo à população (Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/01/1734677-licao-da-
primavera-arabe-foi-trazer-protagonismo-a-populacao.shtml.> Acesso em 15 mar. 2018).  
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 Nesse contexto, o cotidiano social contemporâneo depara-se com um novo tipo de mola 

propulsora da cidadania: as redes sociais. Através desse mecanismo digital a liberdade de 

expressão é manifestada sem censuras prévias, e irrompe em protestos que conseguem 

mobilizar os cidadãos nos espaços públicos urbanos.  

A sociedade em rede, é definida, segundo Manuel Castells:  

 

Essa sociedade é caracterizada pela globalização das atividades econômicas decisivas 
do ponto de vista estratégico; por sua forma de organização em redes; pela 
flexibilidade e instabilidade do emprego e a individualização da mão de obra. Por uma 
cultura de virtualidade real construída a partir de um sistema de mídia onipresente, 
interligado e altamente diversificado. E pela transformação das bases materiais da 
vida — o tempo e o espaço — mediante a criação de um espaço de fluxos e de um 
tempo intemporal como expressões das atividades e elites dominantes195. 

 

O processo evolutivo da tecnologia vive uma fase de efervescência generalizada, sendo 

a internet talvez a sua principal vitrine para o mundo. Compreender essa nova conjuntura social 

e seus reflexos no mundo jurídico é uma tarefa que demanda tempo e percepção dos seus 

reflexos na sociedade moderna.  

A força com que a web se instalou no cotidiano dos indivíduos fez com que alguns 

estudiosos, dentre eles, Joaquín Perez e Carlos Magno, defendessem que a internet pode ser 

considerada o quinto poder dentro da divisão clássica de Montesquieu (Executivo, Legislativo, 

Judiciário, Imprensa e a Internet)196.  

Nesse sentido, Carlos Magno: 

 

Para mim a internet é uma espécie de sexto continente. Através de endereços e 
marcadores movemo-nos nela como na vida real. A internet é a rua virtual, onde há 
lojas, correios, escritórios, bancos e jornais, rádios ou televisões. A internet é a praça 
pública. Mas também pode ser o deserto onde nos perdemos, o mar em que 
naufragamos ou a avenida dos snipers onde franco-atiradores disparam falsas 
informações sobre transeuntes desprevenidos197. 

 

                                                           
195 CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões sobre a Internet, negócios e a sociedade. Zahar, 2003. 
196 “El término Quinto Poder se refiere la serie de los tres poderes clásicos propugnados por Montesquieu 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Más tarde se añadiría el cuarto, refiriéndose a la Prensa, y hoy día el quinto, 
que se refiera a Internet. Es un concepto muy actual, comenzó a nombrase hace unos años aplicado a la 
extraordinaria capacidad global de la Red para divulgar mensajes. El Quinto Poder es ya para muchos la 
suplantación de la Prensa, de los medios de comunicación tradicionales, sustituidos por Blogosfera, la Wikipedia 
y todo ese conjunto de plataformas que se ha dado en llamar Web 2.0, como una capacidad ejercida por ciudadanos 
individuales y ya no por empresas o instituciones, una formidable arma colectiva para el debate y la transformación 
social que puede cambiar la Democracia tal como la conocemos” (PÉREZ, JOAQUÍN. EL QUINTO PODER: 
Podemos y la Democracia Digital (Spanish Edition). 2016. Amazon. E-book, paginação irregular). 
197 MAGNO, Carlos. Informação e Liberdade de Expressão na Internet e a Violação de Direitos Fundamentais. 
2014. INCM. Editora Leya Portugal. E-book, paginação irregular.  
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O cidadão em frente à tela do computador perde as amarras, “a internet não seleciona a 

informação”198, já dizia Umberto Eco. E essa autonomia pode trazer, segundo Frank 

Michelman, ameaças à democracia. A propagação de inverdades políticas através das mídias 

sociais acarreta dúvidas nos eleitores e pode influenciar decisões políticas199.  Sendo possível, 

por outro lado, que a democracia em algumas situações coloque em risco a liberdade de 

expressão200. Com a instauração de censura disfarçada de moralidade pública. E isso leva a 

pensar que o ciberespaço é um território que preconiza a igualdade entre os interlocutores, que 

precisam ficar atentos a massificação dos meios de comunicação virtual. 

 Os indivíduos através das novas tecnologias digitais invadem o espaço público na 

defesa de causas sociais. Provando, segundo Magaly Prado, que nessas oportunidades “a 

comunicação se torna mais horizontal do que vertical, e que a internet amplia a voz de quem já 

estava habituado a se manifestar e dá voz a quem nunca teve”201. Mas ainda é preciso suprimir 

o individualismo que ronda os cidadãos que buscam informações públicas, resultado de velhos 

hábitos sociais. Que se consubstancia na ideia de que o Estado seria o único responsável pela 

solução das mazelas sociais, amenizando a proatividade do cidadão e deixando de lado o 

exercício da democracia participativa. Comumente se vê os cidadãos na busca de informação 

pública motivados unicamente por interesses particulares, objetivando alguma benesse política 

ou participar de certames públicos. A abrangência do acesso à informação pública é maior, pois 

“não se pode falar em autonomia, autodeterminação se na aplicação das rendas públicas não 

houver a intervenção popular”, como pontua Fabiana de Menezes Soares202. 

Os avanços tecnológicos do último século permitiram que o conhecimento circule de 

forma célere. E no âmbito público gerou consequências na relação Estado e sociedade, 

permitindo o exercício da cibercidadania203.  

Rousiley Maia esquadrinha as principais conveniências do cyberespaço. Dentre elas, a 

dispensa do contato e presença física, a comunicação entre vários interlocutores ao mesmo 

tempo, e sem uma duração fixa de tempo.  No campo da argumentação, a liberdade é a palavra 

                                                           
198 ECO, Umberto. O excesso de informação provoca amnésia. Revista Época, v. 30, 2011. 
199 Fake News devem causar impacto em eleições de 2018. Preocupação com matérias enganosas cresce no país. 
Disponível em: <http://infograficos.estadao.com.br/focas/politico-em-construcao/materia/fake-news-devem-
causar-impacto-em-eleicoes-de-2018.> Acesso em 07 nov. 2018.  
200 Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações / org. Ingo Wolfgang Sarlet; Frank 
I. Michelman (et al.) – Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2007. P.50. 
201 PRADO, Magaly. Ciberativismo e noticiário: da mídia torpedista às redes sociais.Magaly Prado. – Rio de 
Janeiro, RJ : Alta Books, 2015. E-book, paginação irregular. 
202 SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de participação (cidadania, direito, estado e município). 
Del Rey. Belo Horizonte. 1997. P.150. 
203 Cidadania eletrônica. 
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de ordem. “Todos podem questionar e introduzir uma opinião, bem como expressar seus 

próprios desejos e necessidades. E ninguém deve ser impedido, por força ou coerção, de exercer 

tais direitos”204. Pois, “a função social e democrática da internet está representada pelo diálogo 

igualitário e a incidência social que ela comporta”205. 

Ao analisar o papel da comunicação pública e do espaço público na democracia 

deliberativa, Maria João Silveirinha ressalta que esse modelo político “necessita de cidadãos 

informados e racionais, cuja influência no processo de tomada de decisão não se restringe às 

eleições, mas se estende à participação racional no debate público sobre questões políticas”206. 

Não há como negar que o ciberespaço propicia um ambiente público mais igualitário, 

em que a “força do melhor argumento”, que não guarda relação com o papel social dos 

participantes, tem maiores chances de se impor num fórum público virtual”207.  

Um problema a ser enfrentado é de que “nem toda a sociedade está inclusa nesse 

ciberespaço, o que demanda o desenvolvimento de políticas públicas aptas para legitimar um 

modelo de governo eletrônico permeado por TIC’s sem ofender os princípios democráticos”208. 

Ressalta-se que a chamada cidadania virtual só será efetiva se o acesso às novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) for ampliado para toda a população. O desenvolvimento 

tecnológico poderá chegar ao indesejado extremo, quando indivíduos não adaptados ou sem 

acesso a esse novo cenário globalizado serão tratados como excluídos sociais.  

Essa inclusão209 não se reduz ao mero acesso aos equipamentos eletrônicos (PCs, 

smartphones, internet), mas quando o indivíduo é colocado em um processo mais amplo de 

exercício pleno de sua cidadania. “A inclusão digital deve, consequentemente, ser pensada de 

                                                           
204 MAIA, Rousiley. Democracia e a internet como esfera pública virtual: aproximando as condições do discurso 
e da deliberação. Universidade de Brasília, 2001. 
205 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos; RIVERA, Laura Nathalie Hernandez. Democratização na era digital: 
desafios para um diálogo consciente e igualitário. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 601-616. 
206 SILVEIRINHA, Maria João. Democracia deliberativa e reconhecimento: repensar o espaço público. E 
POLÍTICA, p. 147, 2005. 
207 MAIA, Rousiley. Op. Cit. 
208 BORGES FORTES, Vinícius; Bolesina, Iuri; Renato Gaziero Cella, José. Perspectivas contemporâneas do 
Ciberespaço, da Privacidade e da Surveillance (Ciberdireito e Democracia Livro 1). 2015. Editora Deviant LTDA. 
E-book, paginação irregular. 
209 “A inclusão digital emerge, assim, como novo direito fundamental, diante do avanço das relações na internet. 
A faculdade de transformação social está muito relacionada à ideia do exercício pleno da cidadania. O cidadão 
tem garantido o exercício de direitos sociais que contribuem a esse processo de transformação e progresso social. 
Portanto, na contemporaneidade, fala-se tanto da inclusão social como da digital, essa última entendida como 
ferramenta do exercício pleno da cidadania por meio do acesso e uso das tecnologias e da internet. Para a inclusão 
digital, é essencial ainda que o acesso às tecnologias e à internet seja suscetível de ter incidência no processo de 
transformação social, assim como propicie o acesso, sem limites arbitrários, às informações para o 
desenvolvimento de ideias e conhecimentos” (MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos; RIVERA, Laura Nathalie 
Hernandez. Democratização na era digital: desafios para um diálogo consciente e igualitário. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 2018). 
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forma complexa, a partir do enriquecimento de quatro capitais básicos: social, cultural, 

intelectual e técnico”210. E o caminho para se alcançar essa inclusão reside na educação de 

qualidade, inclusive rompendo paradigmas pedagógicos arraigados na pedagogia pátria.  

As novas tecnologias encurtaram distâncias físicas e espaciais, e trouxeram 

possibilidades para ampliar a participação social nos deslindes públicos, a disponibilização de 

informações num contexto geral é ampla. Mas, no contexto público, isso não basta, faz-se 

necessário o cidadão compreender o conteúdo informativo público, com riscos da qualidade e 

da essencialidade, e analisá-lo criticamente. Para, então, fazer uso da informação para assegurar 

sua participação no sistema democrático e reivindicar a garantia de seus direitos fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 BONILHA, Maria Helena Silveira, Nelson De Luca Pretto. Inclusão digital: polêmica contemporânea. 
Salvador. SciELO. 2011. E-Book, paginação irregular. 
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2 O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

O intuito desse capítulo é demonstrar que a Constituição Federal de 1988 inaugurou 

no país uma nova fase no constitucionalismo, trazendo novos métodos hermenêuticos 

interpretativos, principalmente em relação aos princípios constitucionais, que passaram a ter 

força normativa, ao invés de desempenharem o papel único de orientação de conduta ou ação 

por parte do Estado.  

E, dentro dessa inovação constitucional, o acesso à informação pública ganha status 

de direito fundamental e da personalidade, a fim de assegurar a participação social na condução 

da gestão pública e de enaltecer o cidadão como um dos principais sujeitos no Estado 

Democrático de Direito.  

Como aliado, o fenômeno da globalização atua para facilitar a fluidez das informações, 

criando novos espaços de comunicação social, visto que estar “conectado” faz parte do 

cotidiano dos indivíduos, para afirmar que a sociedade informacional propicia uma maior 

democratização na relação sociedade-Estado, sendo essencial para o exercício da cidadania.  

No contexto atual as informações passam a fluir de forma rápida e de modo eficaz a 

ponto de transcenderem os mecanismos conservadores de documentação e disponibilização, e 

que permanecem sendo essenciais ao desenvolvimento social (da sociedade e do indivíduo), 

conferindo ao cidadão a oportunidade e uma ferramenta para exercer a faculdade de ser agente 

de mudança social.  

 

2.1 COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

 

Para introduzir as ideias de comunicação e informação, é preciso relembrar que a 

evolução socioeconômica dos indivíduos no mundo pode ser resumida basicamente em quatro 

etapas. O período pré-histórico, em que a pedra era a principal ferramenta de trabalho, 

aproximadamente 1.000.000 de anos até 6.000 A.C. A era agrícola, em que a pecuária, a lavoura 

e o escambo comercial ditavam as regras da sociedade por volta de 6.000 A.C. até o século 

XVIII.  A fase da indústria fabril, que perdurou do século XVIII até o último quarto do século 

XX, em que a mecanização trouxe avanços econômicos e tornou mais visível a diferentes 

classes sociais.  
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“A era da informação, de 1975 até os dias atuais, em que a atividade principal dos 

seres humanos tem a ver com a aquisição, o processamento, a análise, a recriação e a 

comunicação da informação”211.  

No final do século XX, o mundo viu romper uma nova revolução, a da informação. 

Impulsionada pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a sociedade enfrentou 

uma nova forma de se relacionar, pois normas sociais pré-estabelecidas e que norteavam os 

indivíduos desde o nascimento até a morte estão sendo postas em xeque. Em verdade, o mundo 

assiste desde o seu surgimento à evolução natural da sociedade. Entretanto, alguns fatos 

marcaram de forma contundente os indivíduos, seja mudando sua forma de trabalho (revolução 

industrial) ou sua forma de entender as agruras humanas (as grandes guerras).  

E na atualidade, a revolução informacional vem causando grandes impactos nas relações 

socioeconômicas com reflexos no mundo todo. Manuel Castells explica que, as novas 

tecnologias aliadas as mudanças na interpretação do capitalismo resultaram na sociedade atual, 

a qual ele denomina de “sociedade em rede”. O autor traz os principais identificadores dessa 

revolução socioeconômica, quais sejam, a globalização econômica, sistematização em redes, 

maleabilidade e volubilidade empregatícia, e a individualização da mão de obra. Por fim, pontua 

que a sociedade em rede transformou “as bases materiais da vida — o tempo e o espaço — 

mediante a criação de um espaço de fluxos e de um tempo intemporal como expressões das 

atividades e elites dominantes”212.  

É de se perceber que por conta dessas transformações as delimitações de espaço e 

tempo foram alteradas. Como enfatiza Gustavo Cardoso, a mundialização derrubou os limites 

físicos territoriais, “o globo terrestre, já não os territórios à volta do mar Mediterrâneo — foi 

nutrido pela separação entre espaço e tempo e pelos novos conceitos derivados do império das 

leis da natureza. O espaço tornou-se apropriável até ao infinito e o tempo, linear”213. Duas 

palavras se destacam na contemporaneidade: comunicação e informação.  O significado da 

palavra informação tem conteúdo polissêmico, conforme a área do conhecimento a que se 

relaciona. Mas é consenso que “a informação é aquilo que alimenta o funcionamento do nosso 

mundo: o sangue e o combustível, o princípio vital. Ela permeia a ciência de cima a baixo, 

transformando todos os ramos do conhecimento”214, como explica James Gleick.  

                                                           
211 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. 
212 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Editora Paz e Terra. 2018. E-book, paginação irregular. 
213 CARDOSO, Gustavo. A crise e seus efeitos: As culturas econômicas da mudança. Editora Paz e Terra, 2015. 
E-book, paginação irregular. 
214 GLEICK, James. A informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada. Editora Companhia das Letras, 2013. 
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Para Ciro Marcondes Filho, “a informação me situa no mundo, amplia meus 

conhecimentos, me dá mais elementos sobre a realidade que me cerca, me ajuda a atuar no meu 

cotidiano, favorece meus interesses ou iniciativas pessoais, me permite programar o futuro”215. 

E a comunicação, qual a sua abrangência? A comunicação mira um destinatário, seja 

para persuadir, influenciar, ou outra intenção, independentemente do local onde ele esteja. Mas 

sem a característica de transmissão, pois segundo Ciro Marcondes Filhos, “não existe essa 

materialidade, porque o que sai de mim, como fala, expressão, obra, música, toque, chega ao 

outro como coisa diversa, que eu jamais poderei saber o que é”216. Além disso, conclui quee “a 

comunicação é isso e apenas isso: a capacidade de romper a redoma de nós mesmos, o círculo 

fechado de nossa autossuficiência, e buscar o outro, reconhecer sua alteridade, sua 

especificidade, sua diferença em relação a mim, sua estranheza”217.  

A partir da análise da comunicação no âmbito tecnológico, Ciro Marcondes Filho, 

traça a seguinte divisão: a comunicação clássica, a comunicação tecnologicamente mediada e a 

comunicação digital.  Segundo ele, a comunicação clássica está presente desde as primeiras 

formações dos indivíduos, e se manifesta pela fala, desenhos, marcas, e ainda existe na 

atualidade, podendo ser direta (face to face) ou por meio de intermediação. A partir dessas 

premissas, o autor conclui que as intermediações ocorrem na comunicação entre as pessoas 

através de cartas, bilhetes, e entre instituições e pessoas por meio de decretos governamentais 

ou poderes religiosos, e entre os indivíduos e o meio em que vivem, através de anúncios, 

notícias, literatura. Utilizam-se de suporte físico, como uma placa, papel ou meio analógico218.  

Com o foco na linguagem, a comunicação clássica centra-se na hermenêutica, na 

questão da verdade, do poder derivado da fala e da escrita. Ainda, segundo Ciro Marcondes 

Filho, “é aqui que se colocam as questões da dualidade entre fala e escrita, da dominação social 

pelas formas de oralidade (o chamado “fonocentrismo”), do controle político da escrita e dos 

textos sagrados”219. 

Na comunicação tecnologicamente mediada (ou por irradiação), o ato de comunicar-

se parte de um centro emissor, geralmente conhecido, e se difunde por receptores normalmente 

desconhecidos. Ela apareceu no século XV impulsionada pela tipografia criação de Gutemberg 

                                                           
215 MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina: o fenômeno da comunicação visto pelos ângulos humano, 
medial e tecnológico. PAULUS: Revista de Comunicação da FAPCOM, v. 1, n. 2, p. 149-150, 2017. 
216 MARCONDES FILHO, Ciro. Op. Cit., Paulus Editora. 2014. E-book., paginação irregular. 
217 Ibidem. 
218 MARCONDES FILHO, Ciro. Op. Cit. PAULUS: Revista de Comunicação da FAPCOM, v. 1, n. 2, p. 149-150, 
2017. 
219 Ibidem. 
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promovendo uma transformação na imprensa da época, pois permitiu “a multiplicação 

industrial de livros, propiciando a revolução no mundo conhecido ao promover o declínio do 

poder da Igreja, a expansão mercantil, a difusão de novas realidades e de novos mundos, a 

ascensão da burguesia e a constituição da sociedade capitalista”220.  Ganhou impulso no século 

XIX com a literatura de massa. E o apogeu deu-se com o surgimento da indústria cultural, em 

que as imagens, e os sons ganharam vida, através das fotografias, do cinema, do rádio etc. 

trazendo uma nova forma de consumo, publicidade, política.   

Segundo Ciro Marcondes Filho, essa fase teve como pontos altos “a introdução do 

componente “imagem” na fantasia da humanidade (imagem industrialmente produzida, 

imagem produtora de utopias políticas, sociais, sexuais, culturais etc.) e a tecnologia como fator 

decisivo de transformações culturais na sociedade”221.   

Por fim, o autor frisa que “os três tipos básicos convivem entre si, e, historicamente, 

uns se sobrepõem aos outros, tecnologias superam tecnologias, tornando as anteriores obsoletas 

ou de alcance reduzido”222.  As vicissitudes sociais ocorrem quando a comunicação empodera-

se e através dos novos aparatos tecnológicos tenta ludibriar os indivíduos para que ajam 

conforme as determinações de grupos que detém o poder. “A construção das identidades se 

desenvolve em contextos marcados por relações de poder”223, segundo Manuel Castells. Na 

atualidade, constata-se que os indivíduos experimentam a falsa sensação de liberdade de 

escolha, sem perceber que podem estar sendo conduzidos a comportamentos preestabelecidos.  

Michel Foucault traz a ideia de governamentalidade, ao fazer a analogia do poder 

pastoral. O poder pastoral seria, fundamentalmente, uma concepção da relação entre Deus (ou 

o rei, ou um líder) e indivíduos baseada no modelo da relação entre um pastor e suas ovelhas. 

Para isso, retorna ao contexto da Igreja na Idade Média para mostrar o modus operandi do 

pastor na condução de seu rebanho que corresponde ao ato de governar, entendendo que esse 

poder não tem conotação política, seu objetivo é salvar o rebanho, visa o bem do outro e não o 

todo.  

 

En primera instancia, diré algunas palabras acerca del poder pastoral. Se ha dicho que 
la cristiandad dio a luz un código de ética fundamentalmente diferente al del Mundo 
Antiguo. Menos énfasis se ha otorgado al hecho de que este código de ética propone 
y difunde nuevas relaciones de poder a través de todo el mundo antiguo. El 
cristianismo es la única religión que se ha organizado a sí mismo como Iglesia, y como 

                                                           
220 MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina: O fenômeno da comunicação visto pelos ângulos humano, 
medial e tecnológico - Nova Teoria da Comunicação. Paulus Editora. 2014. E-book, paginação irregular. 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Editora Paz e Terra, 2018. 
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tal, postula en principio que ciertos individuos pueden, por su cualidad religiosa, servir 
a los otros, no como príncipes, magistrados, profetas, adivinadores, benefactores, 
educadores y demás, sino como pastores. De cualquier manera esta palabra designa 
una forma especial de poder224.  

 

Michel Foucault sugere que o poder pastoral pode conduzir a sociedade a trilhar 

determinadas normas de condutas que visem o bem comum ou não, e que os indivíduos se 

deixam guiar, e por vezes, manipular sem expor qualquer tipo de reação.  

A expressão “crise de identidade” começou a ser discutida no final do século XX. Stuart 

Hall delineou três fases evolutivas para explicá-la. Primeiro o self o iluminismo, em que a 

essência do indivíduo nasce e morre intacta. O self sociológico, a essência está incutida no 

indivíduo que recebe influencias externas para aprimorá-la. E o self pós-moderno, o âmago do 

indivíduo é inconstante, sua identidade apresenta manifestações antagônicas e confusas225. 

“Vivemos na aldeia global e na era da informação, uma época de rápidas mudanças, de aumento 

sem precedentes de interdependência e complexidade, o que está causando uma mudança 

radical na nossa forma de comunicar, agir, pensar e expressar”226.  

 Nessa percepção, os paradoxos da sociedade da informação na atualidade serão 

contextualizados, sob a análise de que a sociedade formada por modelos estamentais227 está 

                                                           
224 “Em primeiro lugar, direi algumas palavras sobre o poder pastoral. Já foi dito que o cristianismo deu origem a 
um código de ética fundamentalmente diferente daquele do mundo antigo. Menos ênfase foi dada ao fato de que 
esse código de ética propõe e dissemina novas relações de poder em todo o mundo antigo. O cristianismo é a única 
religião que se organizou como Igreja e, como tal, postula em princípio que certos indivíduos podem, por sua 
qualidade religiosa, servir aos outros, não como príncipes, magistrados, profetas, adivinhos, benfeitores, 
educadores e outros, mas como pastores. Em qualquer caso, essa palavra designa uma forma especial de poder” 
(FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Revista de Ciencias Sociales, v. 11, n. 12, pp. 7-19, 1996). 
225 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. TupyKurumin, 2006. 
226 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Porto Alegre: Penso, 2015. P.14. 
227 Para Max Weber, as castas, classes, e estamentos “são fenômenos da distribuição de poder dentro de uma 
comunidade” In: GERTH, Hans e MILLS, Wright (Org.). Max Weber - Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1974, p. 212. Nesse caminho, a teoria da estratificação social, traz os conceitos de casta, estamento, 
classe e partido. Sucintamente: a sociedade de castas sujeita-se à vontade celestial, restrições alimentares, e a 
aferição econômica não tem valor. A sociedade estamental não se define pelo poder econômico, mas pela teia de 
relacionamentos sociais que a integra, os substantivos tradição, honra, prestigio, estirpe, estilo de vida, a 
particularizam. Já a sociedade reflete a união de pessoas por um elemento causal, que necessariamente é de cunho 
econômico (LEMOS, Marcelo Rodrigues. Estratificação Social Na Teoria De Max Weber: Considerações Em 
Torno Do Tema. Revista Iluminart, v. 1, n. 9, 2012). Na mesma linha de pensamento, Raymundo Faoro aborda a 
diferença entre classe e estamento, “De outra natureza é o estamento — primariamente uma camada social e não 
econômica, embora possa repousar, em conexão não necessária real e conceitualmente, sobre uma classe. A 
situação estamental, a marca do indivíduo que aspira aos privilégios do grupo, se fixa no prestígio da camada, na 
honra social que ela infunde sobre toda a sociedade. Esta consideração social apura, filtra e sublima um modo ou 
estilo de vida; reconhece, como próprias, certas maneiras de educação e projeta prestígio sobre a pessoa que a ele 
pertence; não raro hereditariamente. Para incorporar-se a ele, não há a distinção entre o rico e o pobre, o 
proprietário e o homem sem bens. Ao contrário da classe, no estamento não vinga a igualdade das pessoas — o 
estamento é, na realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade social” (FAORO, 
Raymundo. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. Globo Livros. 2002. E-book, paginação 
irregular). 
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perdendo sua referência basilar e deparando-se com questionamentos quanto a sua própria 

individuação.  

No entendimento de Stuart Hall, a essência do o argumento é o seguinte: as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social228.  

Manuel Castells trata da origem da formação da identidade social. Segundo ele, a 

identidade legitimadora “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de 

expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais, questão esta que está no 

cerne da teoria de autoridade e dominação e se aplica a diversas teorias do nacionalismo”. 

Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em posições/ condições 

desvalorizadas e/ ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras 

de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos”. Identidade de projeto: quando os 

atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma 

nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a 

transformação de toda a estrutura social. Esse é o caso, por exemplo, do feminismo que 

abandona as trincheiras de resistência da identidade e dos direitos da mulher para fazer frente 

ao patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, à toda a estrutura de produção, reprodução, 

sexualidade e personalidade sobre a qual as sociedades historicamente se estabeleceram229.  

Nesse compasso e para uma melhor compreensão da influência da comunicação nos 

contextos sociais passa-se a abordar o conceito de “indústria cultural” desenvolvido por 

estudiosos como Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, os quais delinearam na teoria crítica 

os meandros da manipulação em massa dos indivíduos através da comunicação. 

 

 

 

 

                                                           
228 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. TupyKurumin, 2006. 
229 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Editora Paz e Terra, 2018. 
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2.2 O SURGIMENTO DA INDÚSTRIA CULTURAL E SUA ABORDAGEM CRÍTICA  

 

A teoria crítica teve sua base na Escola de Frankfurt, congregando o pensamento de 

um grupo de intelectuais alemães que não compactuavam com o predomínio das ideias nazistas 

na Alemanha. Horkheimer e Adorno, entre outros, buscavam resgatar a importância da filosofia 

crítica e do estudo das relações sociais dos indivíduos. Sob forte influência do pensamento de 

marxista, consideravam que a economia motivava o crescimento social, ao mesmo tempo que 

manipulava os caminhos a serem seguidos pelos indivíduos.   

Nessa fase, nomes como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse e 

Jürgen Habermas, dentre outros, delineavam construções teóricas variadas acerca dos efeitos 

da comunicação no meio social. Em que pese a forte influência marxista na Escola de Frankfurt, 

alguns dos estudiosos por vezes se orientavam por um capitalismo moderno se afastando das 

teorias que respaldaram Karl Marx na sua busca por uma saída ao capitalismo. Por essa 

concepção, como observa Luiz Repa, é uma impropriedade ver a Escola de Frankfurt alinhada 

com uma única linha de pensamento, já que seus integrantes muitas vezes tinham análises 

próprias acerca da teoria crítica. Mas com a congruência na busca da atualização constante dos 

“potenciais emancipatórios inscritos na realidade das sociedades capitalistas contemporâneas 

e, simultaneamente, identificar os obstáculos ao desenvolvimento desses potenciais”230. 

John Abromeit, ao analisar Herbert Marcuse, denota que ele em suas críticas analisa o 

fortalecimento da burocracia em larga escala e da influência do fordismo e taylorismo na 

sociedade da década de 1920. O autor enxergava na racionalidade tecnológica um impulso para 

as grandes corporações, o aumento da intervenção estatal na economia e a classe trabalhadora 

transitando no mundo capitalista. Tendo como resultado um indivíduo apático sem percepção 

crítica ou política231. Para ele, a expansão econômica e política da Alemanha nazista foi 

impulsionada pela racionalidade tecnológica.  Herbert Marcuse foi considerado um dos críticos 

mais rígidos da escola de Frankfurt, para ele a crítica é incentivada em contextos opressivos, 

que é o caso, do nazismo, mas também na sociedade americana, que segundo ele, apesar de ser 

estável e democrática tem incongruências sociais, e que a introjeção da repressão tolhe a 

subjetividade e a felicidade dos indivíduos.  

A indústria cultural, com abrangência nas sociedades ocidentais, foi impulsionada 

segundo Ciro Marcondes Filho, pelo “uso da televisão, da publicidade, das campanhas 

                                                           
230 TERRA, Ricardo; REPA, Luiz. Teoria crítica: introdução. Caderno CRH, v. 24, n. 62, p. 245-248, 2011. 
231 ABROMEIT, John. Heideggerianismo de esquerda ou marxismo fenomenológico? Reconsiderando a teoria 
crítica da tecnologia de Herbert Marcuse. Caderno CRH, v. 24, n. 62, 2011. 
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eleitorais, dos movimentos de rua e das manifestações políticas que se davam durante e depois 

da II Guerra Mundial”232. O autor discorre que as comunicações de massa criavam um mundo 

fictício, cuja intenção era manter a população absorta e apática perante os reais problemas 

socioeconômicos do espaço em que viviam. Ela seria responsável por um “brilho” especial para 

colorir o cotidiano cinzento das pessoas. Para sociedades de massa, nas quais as pessoas vivem 

realidades vazias, sem novidade, monótonas, a indústria cultural transforma a rotina das pessoas 

em algo fascinante através dos olhos glamorosos do cinema, das revistas, dos painéis, da TV.  

Trata-se de uma indústria do sonho, que sugere aos telespectadores, leitores e ouvintes 

um pequeno escape do cotidiano. Para as pessoas que querem fugir da angústia e do mal-estar 

na sociedade a publicidade oferece, por exemplo sabonetes, desodorantes, pastas de dente. De 

qualquer forma, dizem Adorno e Horkheimer, ela é um grande complexo conformista, 

confirmando a realidade existente e assegurando que a situação atual é única, real e possível233.  

As principais obras que retratam a primeira fase da escola frankfurtiana são a Dialética 

do Esclarecimento e a Indústria Cultural. Na obra Dialética do Esclarecimento, os conceitos 

acerca da indústria cultural foram analisados por Heinz Steinert e trazidos por Rodrigo Duarte. 

Segundo Heinz Steinert, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno ao analisarem a influência da 

indústria cultural na sociedade dos anos quarenta perceberam as seguintes características:  em 

relação a indústria, e a produção de mercadorias culturais, já era perceptível os estereótipos 

criados para atendem determinadas necessidades sociais, as quais foram deliberadamente 

incutidas nos indivíduos no afã de atender as suas necessidades, quando na verdade o que se 

buscava era a industrialização e comercialização em massa de determinados produtos.  Eles 

vislumbraram a figura do freizeitler, o indivíduo que se percebe livre em suas escolhas, mas 

que, na verdade, está sendo induzido pela indústria cultural234. 

Viam no liberalismo uma cultura de domesticação. Para suprir as novas necessidades 

sociais o mercado disponibiliza os mesmos produtos, mas com outra roupagem. Tudo não 

passaria de um embuste.  Theodor W. Adorno via no sistema capitalista um mundo ilusório. 

Em que a liberdade era alardeada, e os indivíduos iludidos pela falsa percepção de que poderiam 

fazer parte desse novo mundo de prosperidade. Ele usa para exemplificar as loterias, que geram 

expectativa de que a sorte pode vir para qualquer um, quando na verdade, a maioria passa toda 

                                                           
232 MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina: o fenômeno da comunicação visto pelos ângulos humano, 
medial e tecnológico. Revista PAULUS, v. 1, n. 2, p. 149-150, 2017. 
233 Ibidem. 
234 DUARTE, Rodrigo. Teoria crítica da indústria cultural. Editora UFMG, 2003. 
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a vida sem ganhar nada, e simplesmente a esperança de um possível ganho seria suficiente para 

a concretização de um desejo.   

Theodor W. Adorno e Max Horkheimer observavam na indústria cultural a ‘liquidação 

do trágico”, em que se pregava a integração total do subjetivismo pessoal na esfera social, 

gerando a eliminação do indivíduo em suas particularidades. Os autores perceberam que a 

aquisição de alguns produtos gerava nos indivíduos a sensação de pertencimento, lhes 

conferindo influência social, portanto o consumo não ocorria pela utilidade do produto ou bem, 

mas por seu reflexo social. Steiner chamou esse consumidor de “indivíduo confiscado”. E por 

fim, a chamada “cultura como reclame”, em que as produções da indústria cultural estão 

associadas às propagandas. O universo televisivo apresenta uma realidade fantasiosa de 

felicidade, poder, beleza, onde o telespectador vê a possibilidade de chegar nesse mundo irreal 

através da aquisição dos produtos que lhe são apresentados durante os intervalos da 

programação.  

Theodor W. Adorno e Max Horkheiner sofreram censuras pela forma demasiada 

pessimista e radical na análise da emancipação social, que segundo eles não viria a acontecer. 

E a desaprovação surgiu de dentro da própria escola de Frankfurt.  

A respeito da ideia de sociedade emancipada, são esclarecedoras as ideias de Franz 

Neumann235: 

 

Essa é uma sociedade em que os eleitores são responsivos a decisões responsáveis de 
seus representantes, que ocupam uma máquina administrativa eficiente, não dominada 
por grupos de interesse. Nessa sociedade, as organizações de sociedade civil, 
representantes dos grupos de interesse, mantém distância do Estado, evitando a 
burocratização para manter livre o fluxo de comunicação com os cidadãos. Assim, 
com o bom funcionamento do império do direito, a flexibilidade das instituições 
políticas para lidar com novos problemas e com a educação dos cidadãos, afastava a 
apatia política ao manter sob controle o nível de ansiedade236. 

 

As experiências vividas pelos integrantes da primeira e da segunda fase da Escola de 

Frankfurt, faz deles qualificados para descrever o caos gerado pela ausência da emancipação 

                                                           
235 Franz Leopold Neumann integrou a primeira fase da Escola de Frankfurt. Segundo ele mesmo que o homem 
alcance sua esfera de autonomia sua emancipação não será completa. Seu pessimismo pode estar ligado a fase que 
viveu por conta de ascensão do regime nazista. como “um beco sem saída: uma esfera pública apática, composta 
de cidadãos alienados em relação ao poder, combinada com instituições opacas e refratárias à participação política 
espontânea dos eleitores, organizações da sociedade civil burocratizadas e dependentes do Estado, sem qualquer 
responsabilidade relativa as decisões políticas do soberano e, para fechar o quadro, a adoção de medidas restritivas 
de direitos para combater os comunistas que colocavam em risco os fundamentos de um Estado de Direito” 
(RODRIGUEZ, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz 
Neumann. Saraiva, 2009. p.151. 
236 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Op. Cit.. p.151. 
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do homem. Em especial, Hannah Arendt, que na abordagem da “banalidade do mal” 

demonstrou que em regimes totalitários não existem limites para a perversidade humana, e que 

a manipulação sistemática das massas pode aniquilar o mundo em função da incapacidade de 

pensar das pessoas. Acrescendo que dentre as possibilidades para se evitar o reavivar de 

governos iníquos, a valorização da relação entre política e liberdade só acontece se existir um 

espaço público que proporcione liberdade de participação na coisa pública, o respeito a 

diversidade de pensamento, que permita a comunicação de forma criativa e criadora237. 

Foi Jürgen Habermas quem discordou dos excessos de Theodor W. Adorno e Max 

Horkheiner em suas críticas exageradas a racionalidade, a modernidade e ao capitalismo, 

servindo de base para a construção de sua tese influenciada pelo neomarxismo. No contexto 

contemporâneo, a ideia da indústria cultural permanece latente na sociedade, pois o poder 

continua a ser exercido, nas palavras de Àngel I. Pérez Gomez “a partir da produção e da difusão 

de códigos culturais, atitudes, valores e conteúdo de informação difundidos pelos onipresentes 

meios de comunicação, na maioria das vezes, de forma latente, camuflados em estilos de vida 

bem-sucedidos”238.  

“Estamos num universo que existe cada vez mais informação e cada vez menos 

sentido”239. A frase pertence a Jean Baudrillard, outro nome da teoria crítica, não vinculado à 

escola frankfurtiana. O autor defendia que a realidade estava sendo camuflada pelos novos 

meios de comunicação. O exagero de informações disponibilizado pela mídia acaba por 

confundir os indivíduos que para resolver seus questionamentos optam pela resposta mais 

descomplicada, que muitas vezes é a mais superficial e direcionada. A realidade chega ao 

indivíduo embrulhada em simulacros, mais atraentes e estimulantes do que a vida real, e ao 

mesmo torna a sociedade fácil de ser conduzida.   

Outra contribuição importante acerca da questão, é o estudo desenvolvido por Marshall 

McLuhan entre as décadas de 1960-1970. No contexto da época, o avanço tecnológico estava 

restrito a expansão da TV no contexto global. Para ele essa inovação era só o começo de uma 

abordagem mais agressiva por parte da mídia. Um dos deméritos da TV em relação à leitura, 

traduzia-se no fato de que a leitura exige que o leitor decifre rapidamente o conteúdo do texto, 

enquanto a TV apresenta uma resposta “pronta”, sem atividade cognitiva. Marshall McLuhan 

dizia que a publicidade do século XX era folkart, isto é, pensada para prender a atenção dos 

                                                           
237 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Editora Paz e Terra, 2018. 
238 GÓMEZ, Ángel I. Perez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. E-book, paginação 
irregular. 
239 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulações. Lisboa : Relógio D’Água, 1981, p. 103. 
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telespectadores, dissimulando o objetivo principal, a audiência e o patrocínio. Ele conseguiu 

identificar a ingerência da mídia no desenvolvimento da identidade pessoal dos indivíduos, 

quando apresenta estereótipos perfeitos, como a mulher biônica ou o superman240.   

Para Leonardo Oliveira de Leite, a aldeia global delineada por Marshall McLuhan, 

previa que a evolução tecnológica num futuro breve possibilitaria a comunicação e a interação 

de qualquer lugar do mundo. “E, assim como a comunicação, os eventos que ocorreriam em um 

lugar seriam acompanhados e teriam influência em tempo real para pessoas em outros 

continentes ou hemisférios”241.  

Sob o enfoque das grandes transformações sociais ocorridas no último século, em 

especial as crises de identidade, os apontamentos de Zygmunt Bauman merecem destaque. Com 

as metáforas “modernidade sólida” e “modernidade líquida” ele pontuou as principais 

características das relações humanas na contemporaneidade.  Segundo ele, o ideal iluminista 

foi atenuado, cientistas, filósofos, estudiosos, veem seus argumentos serem postos em dúvida, 

gerando descrédito numa população já apática. A figura do Estado enfraquecida, assume uma 

postura comedida na promoção social e na organização econômica. As relações empregatícias 

tornam-se efêmeras, podendo se romper a qualquer momento, seja por motivos econômicos ou 

desatualização informacional. Com uma visão cética do capitalismo, ele denota que a 

industrialização e a globalização iniciaram esse processo que levou os indivíduos a uma 

identidade fluida. Em que a racionalidade que sustentava os modelos estamentais, na 

modernidade sólida, em que até mesmo a burocracia tinha uma razão de existir, dava a 

sociedade da época a certeza de que as mudanças sociais que ocorressem seriam gradativas e 

previsíveis.  

Na obra Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman revisita a teoria crítica clássica, e 

assinala, em contraposição a moderna teoria crítica, que ela “pretendia desarmar e neutralizar, 

e de preferência eliminar de uma vez, a tendência totalitária de uma sociedade que se supunha 

sobrecarregada de inclinações totalitárias intrínseca e permanentemente”. Salvaguardar a 

emancipação dos indivíduos, sua capacidade de escolha e de manter suas particularidades 

pessoais sem ingerência externa. Já na atualidade, “somos talvez mais ‘predispostos à crítica”, 

mais assertivos e intransigentes em nossas críticas, que nossos ancestrais em sua vida cotidiana, 

                                                           
240 Entrevista com Marshall McLuhan (1977). Disponível em: <https://youtu.be/fvRMpS-aGLE.> Acesso em 05 
maio 2018. 
241 LEITE, Leonardo de Oliveira. E-gov.estratégico: governo eletrônico para gestão do desempenho da 
administração pública / Leonardo de Oliveira Leite, Denis Alcides Rezende. – 1. ed. – Curitiba : Appris, 2015. E-
book, paginação irregular. 
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mas nossa crítica é, por assim dizer, “desdentada”, incapaz de afetar a agenda estabelecida para 

nossas escolhas na “política-vida”242. 

A sociedade moderna vivencia uma mudança de referência espacial e temporal. As 

percepções de distância desapareceram, a expressão “lugar longínquo” perdeu o sentido no 

mundo virtual. A finitude humana ganhou uma imortalidade fictícia. Primeiramente, os grandes 

acontecimentos da história sempre estiveram entrelaçados com alguma parcela e manifestação 

de poder, bem como, com as transformações político-sociais e jurídicas advindas da crescente 

globalização, o cenário de estudo não está sendo diferente.  Se com o fordismo os indivíduos 

se condicionaram a resignação diante da produção em massa, na atualidade a cadeia produtiva 

é fragmentada. Assim, a globalização influencia não só a economia, a política, a tecnologia, 

mas, a sociedade como um todo e inclusive no seu formato jurídico-regulatório. A era vivida é 

da invasão do mundo cibernético no mundo real e da virtualização da vida humana.  

Quem sabe a internet, não seja um caminho alternativo de comunicação que escape aos 

monopólios ou oligopólios dos grandes grupos econômicos que controlam a mídia no globo 

terrestre. Mas seu acesso ainda é franqueado a uma parcela da população, faz-se necessário 

ampliá-lo aos grupos tradicionalmente excluídos do processo comunicativo. E não é só isso, o 

indivíduo precisa ter condições de entendê-la, essa liberdade de compreensão requer um 

trabalho sistemática por parte do Estado243.   

Oportuno lembrar, segundo Marcelo Varella, que as inovações tecnológicas podem ser 

contraditórias ao oportunizar e dificultar a realização de direitos e garantias fundamentais. 

Como exemplo, o uso das redes sociais para manifestação de pensamento e opinião; e o uso 

dessa mesma estrutura online para exibir, indevidamente, a privacidade e a intimidade de 

terceiros244. 

Saber filtrar as informações também é um desafio da atualidade, e esse é um dos embates 

da sociedade, formar indivíduos aptos a interpretar os conteúdos informacionais que chegam 

em ritmo frenético, e podem causar efeito contrário, a desinformação. Para as novas gerações a 

celeuma não é a falta de informação, mas a dificuldade em sistematizar o excesso de 

informações que lhes chegam de forma fragmentada e tendenciosa245. 

                                                           
242 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. 2001. Zahar. E-book, paginação irregular. 
243 E os novos contextos sociais formados pelo mundo virtual carregam seus símbolos. A mídia continua sendo 
um dos principais influenciadores do consumo, onde os usuários são lembrados e estimulados a todo momento de 
preferências por meio de propagandas em variados canais de comunicação.  
244 VARELLA, Marcelo D.; OLIVEIRA, Clarice G.; MOESCH, Frederico. Salto digital nas políticas públicas: 
oportunidades e desafios. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 2017. 
245 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. E-book, paginação 
irregular. 
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Quando a menina ou o menino contemporâneo tem acesso ilimitado a uma enorme 
quantidade de informações fragmentadas que vão além da sua capacidade de 
organização em esquemas compreensivos, dispersam a sua atenção e saturam a sua 
memória, o mosaico de dados não produz formação, e, sim, perplexidade e 
desorientação. A saturação de informação gera dois efeitos aparentemente paradoxais, 
mas na verdade convergentes: a superinformação e a desinformação. Parece claro que 
o exagero de informações fragmentárias causa indigestão e dificilmente provoca o 
conhecimento estruturado e útil246. 

 

“Informar−se é cansativo, e é a este preço que o cidadão adquire o direito de participar 

inteligentemente da vida democrática”247, no dizer de Ignacio Ramonet. O autor aponta algumas 

facetas da informação superficial e incompleta. O autor critica o cidadão que sentado 

confortavelmente no sofá de sua sala de estar248, assistindo uma enxurrada de imagens, 

considera-se realmente informado.249 Primeiro, porque muitas vezes os noticiários não são 

feitos para informar, mas sim, entreter. Segundo, pelo excesso de notícias que veiculadas num 

curto espaço de tempo e de forma fragmentada, resultam numa superficialidade informacional. 

E, enfim, é utópico querer conhecer algo sem esforço, as artimanhas publicitárias procuram 

passar essa ideia utópica com finalidade econômica250.   

Ao discorrer sobre os riscos da internet, Umberto Eco assim se manifesta: 

 

A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A 
imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso 
de informação provoca a amnésia. Informação demais faz mal. Quando não 
lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é 
selecionar251. 

 

                                                           
246 GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Penso Editora, 2015. E-book, paginação 
irregular. 
247 RAMONET, Ignacio; ORTH, Lúcia Mathilde Endlich. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. P. 
18. 
248 Segundo Cicília Krohling Peruzzo o “ativismo de sofá é outra categoria de participação, mais individualizada, 
que hoje também é muito comum. É uma participação cada vez mais acelerada, mas é uma participação no fundo 
independente, porque cada um está participando do jeito que quer. Eu não colocaria como alternativa. Talvez esteja 
até desmotivando ou desmobilizando uma articulação mais ampla, porque a pessoa está ali participando, falando, 
e de repente ela pode estar se achando realmente já ativa, e isso desmobilizar um outro tipo de envolvimento” 
(PERUZZO, Cicília Krohling, caminhos e descaminhos da comunicação comunitária no Brasil. Disponível em 
<http://www2.faac.unesp.br/blog/obsmidia/2017/11/20/caminhos-e-descaminhos-da-comunicacao-comunitaria-
no-brasil/.> Acesso em 05 agosto. 2017).  
249 Machado e Rivera têm posicionamento diverso, para elas o acesso à internet fez crescer a participação política, 
por conta do excesso de informações, e da frenética propagação de notícias, incitando debates em redes sociais, e 
o chamamento para participação em movimentos sociais. As plataformas virtuais favorecem uma participação 
mais igualitária entre as diversas classes e grupos sociais (MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos; RIVERA, 
Laura Nathalie Hernandez. Democratização na era digital: desafios para um diálogo consciente e 
igualitário. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 2018). 
250 RAMONET, Ignacio; ORTH, Lúcia Mathilde Endlich. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
251 ECO, Umberto. O excesso de informação provoca amnésia. Revista Época, v. 30, 2011. 
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O uso de novas tecnologias e ferramentas digitais torna o cidadão mais ativo nas práticas 

do Estado, fortalece seu comprometimento democrático e participação política. O uso da 

tecnologia é uma realidade global, faz parte do dia a dia de grande parte da população do país, 

e seu uso no âmbito público tem o condão de tornar a participação social mais fácil, ágil e até 

mesmo confortável252. 

Mas, na contemporaneidade, verifica-se que os alertas trazidos pelos estudiosos da 

Escola de Frankfurt e Marshall McLuhan continuam válidos. “A comunicação pública a serviço 

da vaidade particular (do governante) reconfigura os próprios elementos identitários do 

cidadão”253, alerta Eugênio Bucci. Para o autor, a população vem sendo doutrinada por uma 

comunicação tendenciosa que converte os direitos políticos em objetos de consumo ou de 

devoção. Em que o indivíduo não se reconhece como fonte do poder, mas um mero consumidor 

das benesses do sistema político. E ao ser despolitizado é engolido pela indústria da propaganda 

do governo, ficando refém da crença de que precisa do governo para ter plenitude em sua 

vida254.  

Os indivíduos continuam sendo manipulados, a diferença é que os instrumentos 

utilizados não são mais a televisão, o rádio, mas, as novas tecnologias (aplicativos, redes sociais 

e softwares). São novos contextos de manipulação de massa, mais ágeis, em que a informação 

circula de forma instantânea, e exigem que o indivíduo esteja preparado para compreendê-los e 

não se deixe induzir. 

 

2.3 O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE  

 

Para reafirmar que o acesso a informação pública é um direito da personalidade que se 

manifesta como direito fundamental e também fundamenta o Estado Democrático de Direito, 

consoante discorreu-se no primeiro capítulo, faz-se necessário abordar os conceitos que 

definem os direitos da personalidade e os direitos fundamentais.  

Em artigo datado de 1966, da autoria de Orlando Gomes, é possível verificar as 

transformações dos direitos da personalidade até chegar no contexto jurídico atual. Seu 

                                                           
252 A participação democrática com uso da internet denomina-se e-democracia ou cyber democracia, abordada no 
capítulo II do trabalho.  
253 BUCCI, Eugênio. O Estado de Narciso: A comunicação pública a serviço da vaidade particular. 2015. 
Companhia das Letras. E-book, paginação irregular. 
254 Ibidem. 
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significado e abrangência foi se alterando com o passar do tempo255. O autor demonstra que na 

época havia a preocupação em normatizar tais direitos frente as ameaças advindas dos 

progressos científicos e tecnológicos, que segundo ele poderiam até ocasionar “a desintegração 

da personalidade”256, e por não haver, ainda, uma doutrina harmônica acerca da proteção da 

personalidade.  

Orlando Gomes leciona que os direitos da personalidade primeiramente foram 

reconhecidos na Alemanha, e que posteriormente difundiram-se pela Europa. Diga-se, a 

resistência de doutrinadores como Savigny257, Zitelmann, Crome, Enneccerus e Oertmann. E 

em que pese existir dissenso quanto ao seu conteúdo, conceito, natureza, extensão e 

nomenclatura, eles foram encampados por Kohler (direitos individuais), Windscheid (direitos 

sobre a própria pessoa), Wachter (direitos pessoais), Muhlenbruch (direitos de estado), e Gierke 

(direitos da personalidade)258. 

Esse momento anterior, em que a doutrina pontuava que os direitos fundamentais 

recaiam nas relações entre o indivíduo e o Estado, e os direitos da personalidade restringiam-se 

somente nas relações entre os indivíduos, Orlando Gomes externa:  

 

Cumpre sublinhar que os direitos da personalidade são direitos subjetivos privados, 
destinada sua proteção, como é, a assegurar o desenvolvimento e a expansão da 
individualidade física e espiritual da pessoa humana. Não há confundi-los com os 
direitos do homem e do cidadão, que são realmente direitos subjetivos públicos, cuja 
proteção se organiza constitucionalmente para preservar o indivíduo do arbítrio do 
Estado. Os direitos da personalidade se reconhecem e se protegem para resguardá-los 
de atentados por parte de outros indivíduos259. 

 

Essa predisposição ao entendimento da autonomia dos direitos da personalidade 

difundiu-se a partir da segunda grande guerra, sendo visto como imanente da dignidade humana 

e vital aos seres humanos260. No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar que “destaca que as 

                                                           
255 Marcos de Campos Ludwig explica que a obra de Tomás de Aquino (1225-1274) foi essencial na concepção 
de que somente os seres humanos são pessoas. Ideia fortalecida no descobrimento das Américas em relação a 
aceitação dos índios como pessoas (DE CAMPOS LUDWIG, Marcos. O direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade na Alemanha e possibilidades de sua aplicação no direito privado brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, v. 19, n. 19, 2002).  
256 GOMES, Orlando. Direitos de personalidade. Revista de Informação Legislativa. id/496746, 1966. 
257 Friedrich von Savigny (1779-1861) via a personalidade no seu aspecto formal, como mera capacidade jurídica 
para criar uma relação jurídica.  
258 GOMES, Orlando. Op. Cit. 
259 Ibidem. 
260 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de 
Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026. Acesso em: 11 Maio 2018. 
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transformações sociais nas últimas décadas trouxeram um novo cenário jurídico, em que a 

dignidade da pessoa humana passou a ser a tônica na exegese jurídica”261. 

Contudo Carlos Alberto Bittar diferencia os direitos da personalidade dos direitos 

fundamentais. Os direitos da personalidade devem ser referenciados pelo Estado, através de sua 

legitimação legal, apesar de existirem mesmo sem o aporte jurídico já que são inerentes ao ser 

humano. Enquanto os direitos fundamentais precisam do aval legal para sua eficácia e passagem 

do direito natural ao direito positivo262. 

Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar: 

 

Há uma tendência a que gradualmente, com maior intensidade, os direitos humanos 
se traduzam em exigências de direitos fundamentais, e que os direitos fundamentais 
se traduzam em direitos da personalidade, integralizando-se no ordenamento jurídico, 
de modo mais amplo, graus cada vez mais elevados de exigências em torno da 
proteção de valores precípuos da pessoa humana263. 

 

Tal entendimento não subsiste na doutrina hodierna. A qual preconiza que a tutela da 

dignidade humana fundamenta tanto os direitos fundamentais, como os direitos da 

personalidade264. Na visão de Flávio Tartuce os direitos da personalidade tratam-se dos 

“direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade”265. Ou, como destaca Wesley de Oliveira 

Louzada Bernardo, os direitos da personalidade “saem de um paradigma meramente 

patrimonialista, passando a exercer uma função protetiva não mais do sujeito de direitos, mas 

um papel promocional do livre desenvolvimento da personalidade”266.  

A dignidade humana, como afirma Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida, “reside 

na capacidade do ser humano de proceder a sua autoconstrução, de forma autônoma e 

individual, característica que o diferencia das demais criaturas e fundamenta a especial tutela 

que a pessoa e a personalidade humana recebem do ordenamento jurídico”267. 

                                                           
261 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade / 8. Ed., aum. E mod. Por Eduardo C.B. Bittar. – São 
Paulo : Saraiva, 2015.p.61. 
262 O autor ressalta que essa diferenciação é mais incisiva no direito francês. (BITTAR, Carlos Alberto. Op. Cit.). 
263 Ibidem, .p.61. 
264 FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. A dignidade da pessoa humana no direito 
contemporâneo: uma contribuição à crítica da raiz dogmática do neopositivismo constitucionalista. Revista 
Trimestral de Direito Civil, v. 35, p. 101-119, 2008. 
265 TARTUCE, Flávio. Os direitos da personalidade no novo Código Civil. 2005. Disponível em 
http://www.flaviotartuce.adv.br/artigos/6. Acesso em 11 maio 2018. 
266 BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Novo Direito 
Civil. Breves Reflexões. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano VII, n. 08, p. 229-267, 2006. 
267 ALMEIDA, Kellyne Laís Laburú Alencar De. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade–
perspectiva do direito português. 2010. Mestrado Científico em Direitos Fundamentais. Seminário de Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. Universidade de Lisboa.  
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A constitucionalização do direito privado é fato na atualidade, a ciência jurídica assente 

que a natureza principiológica dos direitos da personalidade associada aos ditames do Estado 

Democrático de Direito levam a essa interpretação268. No mesmo sentido, Cleide Aparecida 

Gomes Rodrigues Fermentão, sustentando exaltar a grandiosidade jurídica da junção entre o 

direito privado, a liberdade pública e o direito constitucional, resultado dos embates pela tutela 

dos direitos personalíssimos269. 

Como lembram De Marco e Sobrado de Freitas a Constituição de 1988 não trouxe no 

rol dos direitos fundamentais de forma literal as expressões “direito da personalidade” ou direito 

ao “desenvolvimento da personalidade”, diferentemente das Constituições de outros países, 

como Portugal, Espanha, Itália e Alemanha270. No texto constitucional brasileiro há menção ao 

desenvolvimento subentendido da pessoa no seu preâmbulo, no artigo 1º, inciso III, que 

estabelece a dignidade humana como fundamento da República brasileira, no artigo 205, ao 

frisar que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, e no artigo 216-A, ao delinear 

que o sistema de política cultural pátrio visa promover o desenvolvimento humano271.  

Por sua vez, Alexandre dos Santos Cunha se manifesta em relação aos direitos 

fundamentais, dizendo-os essenciais ao indivíduo, e que devem ser protegidos pelo Estado, e 

ainda, que devem ser exercidos de forma independente, só permitindo sua interferência para 

proteção de direitos de terceiros, esse agir é primordial para a manutenção do Estado 

Democrático de Direito, e para rechaçar o totalitarismo.272  

                                                           
268 DE MARCO, Cristhian Magnus; DE FREITAS, Riva Sobrado. Pressupostos para o estudo dos direitos da 
personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 14, n. 
14.1, p. 254-272, 2013. 
269 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 
a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar-Mestrado, v. 6, n. 1, p. 241-266, 2007. 
270 DE MARCO, Cristhian Magnus; DE FREITAS, Riva Sobrado. Op. Cit. 
271 Preâmbulo CF/88: "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil". 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e 
participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento 
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 
272 DOS SANTOS CUNHA, Alexandre. Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do direito 
civil. Revista da Faculdade de Direito, v. 19, n. 19, 2002. 
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 Há autores que defendem que os direitos da personalidade e os direitos fundamentais 

foram incorporados. Com esse posicionamento, assevera Luiz Edson Fachin: “diante da 

concepção contemporânea a respeito da dignidade da pessoa humana e da relação entre 

Constituição e Direito Civil que os Direitos de Personalidade nada mais são que Direitos 

Fundamentais”273. 

A interpretação hodierna dos direitos da personalidade requer visão ampla, não se 

limitando aos direitos clássicos, como honra, vida privada, intimidade, nome e corpo, mas 

encampando outros direitos que repercutam no desenvolvimento da personalidade e da 

dignidade humana. O elenco de direitos previstos no Código Civil Brasileiro de 2002 não é 

regra estanque, mas direcionamento que se adequa às necessidades dos indivíduos e da 

sociedade. Ao salvaguardar os direitos da personalidade se pretende ir além da proteção pessoal 

do indivíduo contra interferências externas, se protege também a sua autonomia em determinar 

os seus próprios rumos pessoais274. 

O desenvolvimento da personalidade humana, um dos mais importantes direitos da 

personalidade, precisa de liberdade para evoluir, e sem proteção não há garantia de que essa 

liberdade será respeitada. Esses direitos subjetivos da pessoa ou da personalidade humana 

podem incidir sobre os mesmos bens que incidem os direitos fundamentais, ampliando a tutela 

das relações privadas para alcançar também as relações do indivíduo com o Estado275. 

Segundo Kellyne Laís Laburú Alencar de Almeida a proximidade entre os direitos da 

personalidade e a dignidade humana está “no fato de que também aquela está direcionada a 

proteger a pessoa não em decorrência de sua atuação ou modo de ser, mas simplesmente pela 

sua qualidade de sujeito”276. 

A evolução do reconhecimento dos direitos fundamentais foi didaticamente escalonada 

em gerações277. Sabe-se que a conquista e normatização dos direitos fundamentais não ocorreu 

                                                           
273 “Impende reafirmar, portanto, que independentemente da existência ou não de previsão infraconstitucional a 
respeito de Direitos de Personalidade, a dignidade da pessoa humana nas relações interprivadas é protegida pela 
aplicação dos Direitos Fundamentais – inclusive em sua forma direta e imediata -, constituindo este universo mais 
amplo que abrange os próprios Direitos de Personalidade” (FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. 
A dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo: uma contribuição à crítica da raiz dogmática do 
neopositivismo constitucionalista. Revista Trimestral de Direito Civil, v. 35, p. 101-119, 2008). 
274 DE MARCO, Cristhian Magnus; DE FREITAS, Riva Sobrado. Pressupostos para o estudo dos direitos da 
personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 14, n. 
14.1, p. 254-272, 2013. 
275 ALMEIDA, Kellyne Laís Laburú Alencar De. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade–
perspectiva do direito português. 2010. Mestrado Científico em Direitos Fundamentais. Seminário de Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. Universidade de Lisboa.  
276 Ibidem.  
277 Tal termo atualmente foi substituído na doutrina por “dimensões” que pressupõe grandeza e não algo com um 
começo, meio e fim tal qual o termo “geração” sugere. 
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da forma linear, mas tal divisão tem seu valor ao demonstrar na história a luta constante dos 

indivíduos pelo reconhecimento de seus direitos elementares. O contexto histórico mostra uma 

população superveniente, que se sujeitava a todos os mandos e desmandos do seu soberano, 

mas que mudou, e exigiu o respeito por alguns valores essenciais a vida humana digna, dentre 

eles o direito à liberdade, a propriedade, a locomoção, a segurança e a igualdade frente a lei.  

São apontados como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma 

abstenção, e não a uma conduta positiva por parte do Estado. As chamadas liberdades públicas, 

acima descritas, exibem a primeira geração de direitos fundamentais, garantindo aos cidadãos 

um espaço para usufruir de suas liberdades sem a intromissão estatal278. Luiz Carlos Bresser 

Pereira levanta se não é paradoxal os direitos civis terem sido constituídos em desfavor do 

Estado, no que ele mesmo responde:  

 

O paradoxo, porém, se resolve se observarmos que: quando novos direitos são 
definidos, mudam as relações de poder dentro do Estado e da sociedade, já que novos 
direitos são novas pautas de comportamento entre os indivíduos que definem o próprio 
Estado279. 

  

A necessidade de tratamento igualitário entre os indivíduos por parte do Estado ensejou 

a luta pelo reconhecimento de direitos de cunho social, econômico e cultural. A revolução 

industrial foi determinante para o surgimento dessa fase no processo histórico dos direitos 

fundamentais. O tratamento desumano dispensado aos trabalhadores da época fez surgir a 

necessidade da interferência do Estado para salvaguardar direitos elementares, como a 

dignidade dos operários que trabalhavam nas indústrias europeias. Assim, na esteira da 

complementariedade das dimensões de direitos fundamentais, evidencia-se a segunda 

dimensão.  

São denominados direitos de terceira geração os “direitos dos povos” ou “direitos de 

solidariedade”, “de cooperação”, “de fraternidade” ou “direitos humanos morais e espirituais”, 

surgidos como resposta à dominação cultural e como reação ao alarmante grau de exploração 

                                                           
278 Virgílio Afonso da Silva, aponta que não eram somente as liberdades públicas custodiadas na primeira geração 
dos direitos fundamentais. Ele coloca que para a teoria contratualista defendida por Rousseau, também estavam 
inseridos nessa geração, o direito à segurança e o direito à participação política. Ao mencionar os direitos políticos, 
significa a sua concepção positiva ou republicana, defendida por Rousseau. “Liberdade, nesse sentido, é sinônimo 
de participação na tomada de decisões, o que os direitos políticos, ainda que indiretamente, propiciam. Além disso, 
segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, foi justamente com o exercício cada vez maior dos direitos políticos 
que se inicia também a pressão por outros direitos que superassem a idéia das meras liberdades negativas” (DA 
SILVA, Virgílio Afonso. A evolução dos direitos fundamentais. Revista Latino-Americana de Estudos 
Constitucionais, v. 6, p. 541-558, 2005). 
279 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Cidadania e Res Publica-A emergência dos direitos republicanos. Revista de 
Direito Administrativo, v. 208, p. 147-181, 1997. 
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não mais da classe trabalhadora dos países industrializados, mas das nações em 

desenvolvimento por aquelas desenvolvidas (“direitos terceiro-mundistas” ou “estatistas”), bem 

como  dos quadros de injustiça e opressão no próprio ambiente interno dessas e de outras nações 

(“direitos nacionalistas”), reveladas mais agudamente pelas revoluções de descolonização 

ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, além da afirmação contemporânea de interesses que 

desconhecem limitações de fronteiras, classe ou posição social e se definem como “direitos de 

toda a humanidade” ou “direitos globais”280. Neste plano dimensional, os direitos fundamentais 

agem de forma a tutelar os interesses do gênero humano, desprendendo-se da figura do homem-

indivíduo que caracteriza as duas dimensões antecessoras281. 

Os direitos humanos que são mais universalmente elencados ao se referirem à terceira 

dimensão são os relativos ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente. Há autores que 

incluem o direito ao patrimônio comum da humanidade. Outros, o direito à democracia. Muito 

poucos, o direito à cidade e o direito à assistência humana. Partindo da lógica intrínseca da 

solidariedade, marca indelével identificada por Karel Vasak, pode-se considerar “direitos 

fundamentais de terceira geração”, atualmente, os seguintes: (a) Direito ao Desenvolvimento, 

(b) Direito à Paz; (c) Direito ao Meio Ambiente (esses três primeiros, desde a clássica divisão 

de Karel Vasak); assim como (d) Direito ao Patrimônio Comum da Humanidade; (e) Direito à 

Democracia; (f) Direito à Cidade, e (g) Direito à Assistência Humanitária282.  

Para o professor Paulo Bonavides, a quarta dimensão é composta pelos direitos à 

democracia, à informação, e pelo direito ao pluralismo. No caso, a democracia direta, que está 

se fortalecendo graças às novas tecnologias da informação e a exigência dos cidadãos por 

informações integras e aberturas pluralistas do sistema283.  

                                                           
280 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais: retórica e historicidade/José Adércio Leite Sampaio. 
2ª edição. – Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p.273/274 
281 FUHRMANN, Italo Roberto. Revisando a teoria “dimensional” dos direitos fundamentais. Direito & Justiça, 
v. 39, n. 1, 2013. 
282 LAMY, Marcelo. Direitos humanos e fundamentais em perspectiva/ Cláudio Brandão, coordenador. São 
Paulo:Atlas, 2014. p. 290. 
283 “A democracia positivada, enquanto direito da quarta geração, há de ser, de necessidade, uma democracia direta. 
Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à 
informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também a democracia isenta já das 
contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar 
aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos 
paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, projetado e concretizado 
no derradeiro grau de sua evolução conceitual. Enfim, os direitos da quarta geração compendiam o futuro da 
cidadania, o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-somente com eles será legítima e possível a globalização 
política” (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, Edição: 
3ª. 2008. P.359). 
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Enquanto o professor Norberto Bobbio sustentou a existência de uma quarta dimensão 

de direitos fundamentais relacionados ao patrimônio genético284, com a preocupação com os 

possíveis danos que as pesquisas genéticas podem trazer aos indivíduos, e a necessidade de 

controle da manipulação genética, como por exemplo a clonagem humana, os direitos do 

embrião, dentre outras285.  

Como marco histórico dessa geração tem-se a Declaração Universal sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos, da UNESCO, que reconhece logo no artigo 1º que o genoma 

humano é patrimônio da humanidade; no artigo 2º, que ninguém pode ser discriminado em 

virtude de suas características genéticas; e, no artigo 4º, que o genoma não pode ser objeto de 

negociação financeira. 

A tutela de uma quinta dimensão dos direitos fundamentais foi trazida pelo professor 

Paulo Bonavides no ano de 2006, no 9º Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional, 

realizado em Curitiba/PR. Em que pese ser algo recente em termos doutrinários a preocupação 

com a Paz já remonta algumas décadas. Na verdade, Karel Vasak já havia mencionado o direito 

à paz como inserto na terceira dimensão dos direitos fundamentais, incorporado ao direito de 

fraternidade entre os povos. Além disso, alguns documentos internacionais também reportaram 

o direito à paz como essencial à dignidade da pessoa humana, só que de forma individualizada, 

como direito distinto, com características próprias286. Pensar a necessidade de regulamentar 

constitucionalmente o direito à paz possa parecer desnecessário.  

Entretanto, o mundo moderno se depara diariamente com atrocidades e os conflitos 

armados continuam devastando vidas. Quando o jurista Karel Vasak trouxe a fraternidade como 

                                                           
284 “A partir do incremento das técnicas de engenharia genética, se instalou um ambiente de luta pelo “biopoder”, 
engendrado de uma biopolítica e do consequente desenvolvimento de uma nova disciplina, o biodireito, que mal 
começa a despontar, e já se vê às voltas com problemas da mais alta indagação” (DE MORAES, Maria Celina 
Bodin. Ampliando os direitos da personalidade. Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 5, 2007). 
285 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro. Editora Campus. 2004. P. 6. 
286 “Direito à paz, sim. Mas paz em sua dimensão perpétua, à sombra do modelo de Kant. Paz em seu caráter 
universal, em sua feição agregativa de solidariedade, em seu plano harmonizador de todas as etnias, de todas as 
culturas, de todos os sistemas, de todas as crenças que a fé e dignidade do homem propugna, reivindica, concretiza 
e legitima. Quem conturbar essa paz, quem a violentar, quem a negar, cometerá à luz desse entendimento, crime 
contra a sociedade humana. Aqui se lhe descobre então o sentido mais profundo, perpassado de valores 
domiciliados na alma da humanidade. Valores, portanto, providos de inviolável força legitimadora, única capaz de 
construir a sociedade da justiça, que é fim e regra para o estabelecimento da ordem, da liberdade e do bem comum 
na convivência dos povos. Execrado das presentes e das futuras gerações, o Estado que delinqüir ou fizer a paz 
soçobrar como direito, há por certo de responder ante o Tribunal das nações; primeiro no juízo coevo, a seguir, no 
juízo do porvir, perante a História” (BONAVÍDES, Paulo. A quinta geração de direitos fundamentais. Revista 
Brasileira de Direitos Fundamentais e Justiça, n. 3, p. 82-83, 2008). 
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direito fundamental de terceira dimensão a humanidade se recuperava das agruras da Segunda 

Guerra Mundial. Não se imaginou rememorar a maldade e o flagelo humano mais uma vez287. 

Uma sexta dimensão de direitos fundamentais, é sustentada por Zulmar Fachin e Deise 

Marcelino da Silva, que encampam a ideia da água potável como um direito fundamental288. Os 

direitos humanos são atingidos em decorrência da crise global da água, principalmente, da água 

potável. O desmatamento irresponsável, o aquecimento global, escassez por ser um recurso 

natural finito, o crescimento da população mundial, e a ausência de uma política efetiva de 

gerenciamento dos recursos hídricos são os principais fatores que desencadeiam os conflitos 

envolvendo a crise hídrica289. 

Em relação especificamente ao direito à informação, tem-se que é corolário da 

liberdade de expressão290, a diferença está no afunilamento do seu objeto de tutela, que é 

franquear o acesso à informação pública a todos os cidadãos. Edilson Pereira de Farias trabalha 

uma concepção moderna da liberdade de expressão, que prefere chamar de “liberdade de 

expressão e comunicação”, segundo ele, representa “o conjunto dos direitos, liberdades e 

garantias relacionadas à difusão das idéias e das notícias”291. Para o autor, o vocábulo liberdade 

de expressão abrange os conceitos de liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de 

manifestação da opinião, e liberdade de manifestação da consciência. Assim, “pode-se, pois, 

empregar a frase liberdade de expressão para abranger as expressões de pensamento, de opinião, 

de consciência, de idéia, de crença ou de juízo de valor”292. E o termo liberdade de 

comunicação, reflete com mais propriedade a fase atual e complexa da comunicação moderna. 

O acesso à informação pública engloba “a combinação da variedade de conteúdos e suportes 

                                                           
287 Pode-se exemplificar as guerras do século XXI, guerra do Afeganistão, Segunda Guerra do Golfo, a Primavera 
Árabe, além da atuação de grupos terroristas, como Boko Haram e Estado Islâmico. 
288 “O direito fundamental à água potável, como direito de sexta dimensão, significa um acréscimo ao acervo de 
direitos fundamentais, nascidos, a cada passo, no longo caminhar da Humanidade. Esse direito fundamental, 
necessário à existência humana e a outras formas de vida, necessita de tratamento prioritário das instituições sociais 
e estatais, bem como por parte de cada pessoa humana” (DA SILVA, Deise Marcelino; FACHIN, Zulmar. acesso 
à água potável: aspectos jurídicos e sociológicos comisión nº 1 la globalización en el campo socio–jurídico). 
289 FRATTON, Elisângela Furian, O Reconhecimento Do Direito À Água Como Um Direito Humano Fundamental 
No Brasil. O Sistema Jurídico Europeu É Exemplo? Santa Cruz do Sul: UNISC, 2015. 156 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz 
do Sul, 2015. 
290 Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião 
e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. No mesmo sentido, enuncia o artigo 
13 do Pacto de San José da Costa Rica: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección”.  
291 FARIAS, Edilsom Pereira de et al. Liberdade de expressão e comunicação. 2001. Tese [doutorado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. 
292 Ibidem. 
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para se estabelecer identidades que alcancem diferentes grupos, em diferentes linguagens”293. 

E no Estado Democrático de Direito passou a ser o principal caminho para o exercício da 

cidadania.  

Segundo Luís Roberto Barroso, para a doutrina pátria, a liberdade de informação 

condiz com o direito individual de exteriorizar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles 

noticiado. Enquanto a liberdade de expressão refere-se a tutela do direito de expor quaisquer 

exteriorizações do pensamento humano294.  

Para José Afonso da Silva, a liberdade de informação abrange a liberdade de informar 

e de ser informado. Sendo que a primeira representa a faculdade de manifestar-se por qualquer 

meio externo de comunicação, e a segunda condiz à importância social da informação para o 

exercício das liberdades públicas295.  

No que tange a liberdade de expressão, o direito à informação e o direito de acesso à 

informação pública, Rafael Valim conclui que “os dois primeiros se destinam a garantir o livre 

fluxo de notícias, críticas, ideias e informações, vedada toda e qualquer pretensão censória, e o 

último se preordena a assegurar o acesso às informações públicas constantes dos registros do 

Estado”296.  

Para José Joaquim Gomes Canotilho, o direito de informação integra três níveis: “o 

direito de informar, o direito de se informar, e o direito de ser informado”. Quanto ao direito a 

ser informado, o constitucionalista entende que “é a versão positiva do direito de se informar, 

consistindo num direito a ser mantido adequadamente e verdadeiramente informado, desde 

logo, pelos meios de comunicação e pelos poderes públicos”297.  

                                                           
293 PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Estado informacional: implicações para as políticas de informação e de 
inteligência no limiar do século XXI. Varia hist.,  Belo Horizonte ,  v. 28, n. 47, p. 61-77,  June  2012 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752012000100004&lng=en&nrm=iso>. 
access on  22  May  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-87752012000100004. 
294 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de 
Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026.> Acesso em: 11 Maio 2018. 
295 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 37 edição. 2013. P. 
248. 
296 VALIM, Rafael. O direito fundamental de acesso à informação pública. In VALIM, Rafael; MALHEIROS, 
Antonio carlos; BACARIÇA, Josephina (in memoriam) (Coord.). Acesso à informação pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015. P. 35-45. 
297 Em relação ao direito de informar, e o direito de se informar. Canotilho entende que “o primeiro consiste, desde 
logo, na liberdade de transmitir ou comunicar informações a outrem, de as difundir sem impedimento [...]. O 
direito de se informar consiste, designadamente, na liberdade de recolha de informação, de procura de fontes de 
informação, isto é, no direito de não ser impedido de se informar, em sejam admissíveis algumas restrições à 
recolha de informações armazenadas em certos arquivos [...]” (CANOTILHO, JJ Gomes; MOREIRA, 
Vital. Constituição da República Portuguesa, anotada. Coimbra editora, 1984). 
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Têmis Limberger também se debruça sobre a questão, ao analisar que a informação 

tem conotação diferente no Estado Democrático de Direito e no modelo liberal. “Para este 

último, é uma consequência política do exercício de certas liberdades individuais. Nos Estados 

democráticos, a livre discussão é um componente jurídico prévio à tomada de decisão que afeta 

à coletividade e é imprescindível para sua legitimação”298. 

“Não existe democracia sem opinião pública, sem a formação de um público que 

pretenda ter o direito de ser informado das decisões que são tomadas em nome do interesse 

coletivo e de exprimir sobre elas sua própria crítica livre”299. Como também, não existe 

democracia se a vontade de se informar, e isso requer esforço, empenho intelectual, tempo.  A 

informação não é um dos aspectos da distração moderna, nem constitui um dos planetas da 

galáxia divertimento; é uma disciplina cívica cujo objetivo é formar cidadãos300. 

Nesse sentido, Norberto Bobbio diz: 

 

Será que nos esquecemos de que “República” vem de “res publica” e que “res publica” 
significa coisa pública, no duplo sentido de governo do público e de governo em 
público? Governo do público significa governo do povo, não de uma pessoa ou de 
poucos; governo em público significa que os atos do poder ou são exercidos 
diretamente diante do povo ou são de alguma forma comunicados a seus destinatários 
naturais e não se tornam oficialmente válidos antes de receberem a devida 
publicidade301. 

 

O Estado Democrático de Direito perfaz-se na liberdade de expressão, de manifestação 

e de opinião. Expressar-se sem censura prévia, participar da condução da coisa pública, ter 

acesso à informação e poder formar sua convicção sem condução prévia, são garantias 

fundamentais que não são respeitadas em regimes autoritários.  

Nesse contexto, é visível o liame entre o direito fundamental de acesso à informação e 

a democracia. O direito de informar e de ser informado é o eixo central no Estado Democrático 

de Direito, para Têmis Limberger302. Além disso, um Estado em que não existe comunicação 

entre os cidadãos e onde cada homem pensa apenas seus próprios pensamentos é, por definição, 

uma tirania.303   

                                                           
298 LIMBERGER, Têmis; SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Cibercidadania no mundo globalizado: o desafio das 
novas tecnologías e a concretização dos direitos humanos nas democracias contemporáneas. Anuario De Derecho 
Constitucional Latinoamericano 215 Año Xviii, 2012, Pp. 215-230. Bogotá, Issn 1510-4974 
299 BOBBIO, Norberto. 1909-2004. Democracia e segredo. Organização Marco Ravelli; tradução Marco Aurélio 
Nogueira. – 1 ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2015. P.41. 
300 RAMONET, Ignacio; ORTH, Lúcia Mathilde Endlich. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
P.64. 
301 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., P.40. 
302 LIMBERGER, Têmis; SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Op. Cit.. 
303 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Perspectiva, 1997. 
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Num Estado Democrático de Direito se espera que a transparência pública e o respeito 

a vida privada sejam a regra. É a antítese do Estado sub-reptício, presente nos regimes 

totalitários, que além de esconder suas ações, invade a pessoalidade dos indivíduos. Passam a 

viver numa sociedade equiparada ao imaginário panóptico304 de Jeremy Bentham, “por meio 

do qual se dissocia o ver do ser visto”305.  

As instituições públicas brasileiras têm arraigado em suas origens a procrastinação e a 

habilidade de desviar-se dos trâmites legais e administrativos na gestão pública. Conferir 

transparência e acessibilidade às informações públicas não é uma praxe.  Nem mesmo a 

normatização do assunto por vezes é suficiente para uma efetiva transparência pública. 

Ademais, não basta disponibilizar as informações, elas precisam ter qualidade, isto é, os dados 

precisam estar aptos à que os cidadãos possam interpretá-los para efetivar o controle social, e 

assim cumprir seu papel social.   

Na experiência pátria verifica-se a tentativa de ruptura de comportamentos que levem a 

inacessibilidade à coisa pública. O direito fundamental de acesso à informação pública foi 

acolhido na Constituição Federal, além disso, a Lei n. 12.527/2011 veio pormenorizar as ações 

dos entes públicos no intuito de franquear o acesso à informação pública, em conformidade 

com o disposto na Constituição Federal que disciplina a liberdade de pensamento e de expressão 

(art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220), o direito à informação (art. 5º, inciso XIV, e art. 220), e o 

direito de acesso à informação pública (art. 5º, XXXIII, art. 37, §3º, inc. II, e art. 216, §2º).  “Os 

dois primeiros se destinam a garantir o livre fluxo de notícias, críticas, ideias e informações, 

vedada toda e qualquer pretensão censória, e o último se preordena a assegurar o acesso às 

informações constantes dos registros do Estado”306, pontua Rafael Valim. 

A sociedade atual vivencia uma cidadania mais ativa, como resultado do 

amadurecimento democrático aliado a rapidez com que as informações passaram a circular 

impulsionadas pelas novas tecnologias. Frisa-se que o excesso de informações nem sempre 

resultam em transparência, na verdade a conotação pode ser inversa, deturpar ou esconder a 

verdade.  

                                                           
304 Tudo isso arrisquei-me a dizer ao repousar a pena; tudo isso deveria eu, talvez, ter dito ao tomar a pena, se 
desde o início eu tivesse visto a totalidade do caminho que se estendia diante de mim. Tratava-se de um novo 
modo de garantir o poder da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado; e em um grau igualmente 
incomparável, para quem assim o desejar, de garantia contra o exagero. Esse é o mecanismo, esse é o trabalho que 
pode ser feito com ele (BENTHAM, Jeremy. O panóptico. Tradução Guacira Lopes Louro (Perrot) M. D. Magno 
(Miller) Tomaz Tadeu (Bentham e Werrett). São Paulo: Autêntica, 2013. E-book, paginação irregular). 
305 VALIM, Rafael. O direito fundamental de acesso à informação pública. In VALIM, Rafael; MALHEIROS, 
Antonio carlos; BACARIÇA, Josephina (in memoriam) (Coord.). Acesso à informação pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015. P. 35-45. 
306 Ibidem. 
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Com as novas tecnologias, a compreensão da palavra informação, mudou. Antes, o ato 

de informar incluía, além de uma descrição cuidadosa e justificada de um fato, de um evento, 

também os paradigmas contextuais que possibilitavam ao indivíduo entender seu significado.  

Segundo, Ignacio Ramonet, era possível responder perguntas básicas, como: “Quem fez o quê? 

Quando? Onde? Como? Por quê? Com que meios? Em que circunstâncias? E quais são as 

consequências? ”307.  

Os alicerces de um Estado democrático estão na finalidade, que é o bem comum, e no 

poder que legitima o governo. Entretanto, a administração pública tem a obrigação de informar 

o administrado para que assim possa verificar a concretização dos direitos sociais através da 

adequada utilização das verbas públicas. Nesse sentido, Gilmar Ferreira Mendes:  

 

A ideia de transparência possui a importante função de fornecer subsídios para o 
debate acerca das finanças públicas, o que permite uma maior fiscalização das contas 
públicas por parte da sociedade. A busca pela transparência é a busca pela 
legitimidade308. 

 

Uma das novas faces do constitucionalismo moderno é tornar efetivo o direito de acesso 

à informação pública, já que sua disposição constitucional não foi apta a ensejar a sua aplicação 

prática. Seja pela sua função profilática na materialização dos direitos fundamentais, 

incentivando a atuação social na fiscalização da gestão pública, e por consequência na exigência 

de uma atuação estatal mais comprometida com o espirito democrático309. 

O acesso de todos à informação é um direito individual consignado na Constituição310, 

que também resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5, 

inciso XIV da Constituição Federal). Existem restrições ao acesso à informação pública, dentre 

eles, o sigilo da justiça, e informações pessoais relacionadas à intimidade, à vida privada, honra 

e imagem, além de informações que, se divulgadas, podem trazer dano à segurança da sociedade 

e do Estado. A ressalva deve ser juridicamente justificada. Pois o sigilo, nesses casos é a 

exceção.  

                                                           
307 RAMONET, Ignacio; ORTH, Lúcia Mathilde Endlich. A tirania da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
P.61. 
308 MENDES, Gilmar Ferreira. Da transparência, controle e fiscalização. Comentários à Lei de Responsabilidade 
Fiscal. São Paulo, 2001. P. 335. 
309 LIMBERGER, Têmis; SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Cibercidadania no mundo globalizado: o desafio das 
novas tecnologías e a concretização dos direitos humanos nas democracias contemporáneas. ANUARIO DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 215 AÑO XVIII, 2012, PP. 215-230. BOGOTÁ, ISSN 
1510-4974. 
310 CF. Art. 5. IV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional. 
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Oferecer a informação pública não é suficiente para que ela atenda seus objetivos na 

concretização dos direitos e garantias fundamentais dos seres humanos. Faz-se necessário, que 

os dados sejam apresentados de forma clara e entendível possibilitando aos cidadãos, inclusive 

os portadores de deficiência311, uma participação efetiva na administração pública312, e segundo 

Emilio Carlos Boschilia, “auxiliar os decisores a melhor colimares seus esforços para atender 

as questões levantadas pela sociedade. A falta de informações implica inércia, dúvida, incerteza, 

discursos absolutos, afirmações soberanas e políticas sem efetividade”313. 

Outro papel importante que o acesso à informação pública possibilita é uma maior 

participação do administrado na gestão pública, enaltecendo o princípio da cidadania, e 

percebendo o administrado como colaborador e não como mero submisso/observador da coisa 

pública. E a informação aliada a tecnologia se destaca nesse intento. “As TICs permitem à 

administração pública reestruturar seu modus operandi, melhorando a gestão de sua estrutura 

com processos controlados e efetivos, além de fornecer informações executivas que explicitem 

os anseios dos cidadãos”314.  

O acesso à informação tem um papel fundamental nas formulações das políticas 

públicas, pois, segundo Maria Moura “dinâmicas sociais na sociedade da informação podem 

ser mapeadas dentro de um vasto campo de propósitos: históricos, sociais, culturais, 

econômicos e até mesmo de níveis básicos de desenvolvimento tecnológico”315. Não se olvida, 

por exemplo, a importância das políticas públicas sociais, responsáveis pela materialização dos 

direitos primordiais que sustentam a existência da vida humana.  

                                                           
311 Assim dispõe a legislação sobre o assunto. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Artigo 
9. Acessibilidade. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente 
de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, 
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações 
abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como na rural. Lei nº 10.098/2000. Art. 17. O Poder 
Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas 
que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e 
com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 
à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 
312 O acesso à informação, só age como mecanismo de inclusão social, se puder contribuir para “empoderar 
cidadãos na construção de uma sociedade em que comunicação, educação e cultura tenham como base o respeito 
à diferença e a igualdade de oportunidades para todos” (FUJINO, Asa. Acessibilidade informacional de pcd no 
contexto da lei de acesso à informação: desafios para estudo de usuários. Informação em Pauta, v. 2, p. 237-257, 
2017). 
313 BOSCHILIA, Emilio Carlos. Informática pública e o poder sobre a informação. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento-RPD, n. 83, p. 47-64, 2011. 
314 DE OLIVEIRA LEITE, Leonardo; REZENDE, Denis Alcides. E-gov. estratégico: governo eletrônico para 
gestão do desempenho da administração pública. Appris Editora e Livraria Eireli-ME, 2017. 
315 MOURA, Maria Aparecida. Informação, ferramentas ontológicas e redes sociais ad hoc: a interoperabilidade 
na construção de tesauros e ontologias. Informação & Sociedade: Estudos, v. 19, n. 1, 2009. 
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O papel do Estado na consecução dos programas e ações voltados para a promoção da 

efetivação dos direitos humanos, e o combate à desigualdade social, precisa ser organizado, 

sem a contumaz cisão que acompanha cada troca de mandato político. Nesse foco a formação 

de uma agenda de políticas públicas precisa embasar-se em dados reais, tecnicamente 

sustentáveis e confirmados pelo rigor da precisão, através dos quais os problemas tornam-se de 

fato mensuráveis e localizados. Além disso, a agenda precisa incluir instrumentos que 

condicionem a continuidade do programa desenvolvido, a intenção de beneficiar determinado 

partido político incentiva a visão imediatista na implementação das políticas públicas, causando 

desequilíbrios financeiros e até o endividamento do Estado.  

Além das transformações do Estado, o contexto da informação pública também 

acompanha os avanços tecnológicos, sociais, científicos e as relações que os permeiam. A forma 

de divulgar os dados administrativos com o uso das recentes tecnologias vai possibilitar um 

maior alcance social e tornar o cidadão mais ativo nas práticas públicas.  “O indivíduo, por 

meio da divulgação eletrônica das contas públicas, encontra um novo espaço para o exercício 

da cidadania”, afirma Têmis Limberger316.  

Um dos problemas trazidos pela sociedade informacional, em que as tecnologias da 

informação e da comunicação mudaram as relações interpessoais, reduzindo as distâncias e 

criando uma proximidade virtual, é que o uso da informação e da comunicação se tornou 

determinante para o controle do poder. “As Tecnologias de Informação e Comunicação deixam 

de ser elemento de mediação entre o homem e a realidade e passam a expressar uma nova razão 

cognitiva”317. Não se olvida dizer que os meios de comunicação estão sob o controle dos 

grandes grupos econômicos do país.  

Assim, a informação é direcionada conforme os interesses dos que detém o poder 

econômico ou político. O livre convencimento é manipulado pelas redes de comunicação que 

expõe determinado fato ou notícia de forma tendenciosa ou nas redes sociais com os 

famigerados fake news318. A liberdade de expressão em todas as suas formas representa a 

essência do estado democrático de direito. E o acesso à informação pública propicia o 

                                                           
316 LIMBERGER, Têmis. Transparência administrativa e novas tecnologias: o dever de publicidade, o direito a 
ser informado e o princípio democrático. Revista de Direito Administrativo, v. 244, p. 248-263, 2007. 
317 FUJINO, Asa. Acessibilidade informacional de pcd no contexto da lei de acesso à informação: desafios para 
estudo de usuários. Informação em Pauta, v. 2, p. 237-257, 2017. 
318 Fake News são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou 
uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade (RAIS, 
Diogo. O que é fake News? Disponível em: http://portal.mackenzie.br/fakenews/noticias/arquivo/artigo/o-que-e-
fake-news/. Acesso em 05 abr. 2018). 
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desenvolvimento da democracia participativa que na contemporaneidade pode ter facilitado seu 

acesso por conta das TICs.   

Sob uma análise abrangente o direito à informação emana do direito à liberdade de 

opinião e expressão que permite aos indivíduos terem suas próprias opiniões sem 

direcionamento externo. Levando para o contexto da escola frankfurtiana, se traduz em 

resguardar aos indivíduos os direitos que lhe assegurados constitucionalmente protegendo-os 

da manipulação através da comunicação com o intuito de manter uma massa humana apática 

perante o sistema político vigente.   

 

2.4 MARCO REGULATÓRIO. UMA ANÁLISE A LUZ DO ACESSO À INFORMAÇÃO. 

 

 A seguir será exposto um referencial normativo acerca do acesso à informação pública, 

tendo em conta a Lei de Acesso à Informação Pública e o Marco Civil da Internet.   

Antes, porém, é essencial traçar algumas considerações acerca da normatividade 

constitucional da perspectiva do neoconstitucionalismo, que entende o sistema constitucional 

concebido de regras e princípios.  

Neste tópico, torna-se imprescindível falar dos entendimentos que rodeiam as questões 

envolvendo os dispositivos constitucionais, se eles possuem características de princípios ou 

regras. Até pouco tempo atrás, os princípios constitucionais eram tidos como uma diretriz ética 

ou política, sem a força de comando como as regras.  

A mudança de entendimento fortaleceu a dogmática constitucional no Brasil, 

principalmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, que saíram do mundo da retórica 

para a realidade jurídica. Serão abordados os posicionamentos considerados mais relevantes na 

doutrina pátria, com a constatação que a maioria deles tem por base os estudos desenvolvidos 

por Robert Alexy e Ronald Dworkin.  

Para Robert Alexy os princípios são “mandamentos de otimização”, isto é, “ordenam 

que algo seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a 

possibilidades fáticas ou jurídicas”. No caso das regras, o autor pontua que elas são 

“mandamentos definitivos”, ou seja, “se uma regra vale, é ordenado fazer exatamente aquilo 

que ela pede, não mais e não menos”. Se ocorrerem colisões de princípios num caso fático a 
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solução a ser encontrada tem respaldo na atitude da ponderação, enquanto nas regras a 

subsunção319.  

Ronald Dworkin posiciona-se contrário ao positivismo jurídico. Para o autor um sistema 

jurídico composto somente de regras não permite ao julgador fundamentar suas decisões nos 

casos mais emblemáticos, em que não é possível encontrar uma regra aplicável, sendo a única 

saída a discricionariedade jurídica. Numa relação jurídica sob exame, nessa hipótese, o juiz para 

resolver o problema criaria direito novo, no que ele é terminantemente contrário320. 

Lênio Luiz Streck aponta a particularidade, que segundo ele, diferencia Dworkin e 

Alexy, a relação direito-moral. Ronald Dworkin assente que direito não pertence à moral, nem 

a sociologia. Ele seria uma concepção interpretativa e oriunda de instituições jurídicas, e suas 

controvérsias devem ter respostas em normativos, nos princípios constitucionais, regulamentos 

e outras referências de base constitucional, e não ficar ao talante do julgador321.  

Na doutrina pátria, Walter Claudius Rothenburg acena que os princípios constitucionais 

“outros não são que os "velhos conhecidos" princípios gerais de Direito (de um determinado 

Direito), agora dignamente formulados através das normas supostamente mais importantes do 

ordenamento jurídico”322. No que Miguel Reale, concorda, ao afirmar que princípios “são, pois, 

verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto 

de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade”323. 

Luís Roberto Barroso, divide os dispositivos constitucionais em duas categorias, 

princípios e regras. As quais não possuem hierarquia entre si, mas, segundo ele, uma diferença 

estrutural. As regras são aplicadas pela prática da subsunção, ou seja, os fatos se adequam a 

previsão abstrata, caso contrário a regra não será utilizada para a resolução do conflito. Com 

relação aos princípios, existe uma margem de subjetivação na sua aplicação ao caso concreto324.  

                                                           
319 ALEXY, Robert. Colisão de direito fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito 
democrático. Revista de direito Administrativo, v. 217, p. 67-79, 1999. 
320 DA SILVA, Virgílio Afonso. Mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista latino-americana de estudos 
constitucionais, v. 1, p. 607-630, 2003. 
321 STRECK, Lenio Luiz. Porque a discricionariedade é um grave problema para Dworkin e não o é para 
Alexy. Revista Direito e Práxis, v. 4, n. 7, 2013. 
322 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Revista da Faculdade de Direito UFPR, 
Curitiba, PR, Brasil, dez. 1996. ISSN 2236-7284. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/9393.> Acesso em: 29 ago. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v29i0.9393. 
323 REALE, Miguel. Filosofia do direito. Editora Saraiva, 2017.p. 60.  
324 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
232, p. 141-176, abr. 2003. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45690/45068.> Acesso em: 28 Ago. 2018.  
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Os princípios, segundo Walter Claudius Rothenburg, devem ser aceitos como 

verdadeiras normas jurídicas, mesmo que não tenham afinidade com os outros normativos. 

Quanto as dissimilitudes, o doutrinador menciona que o conteúdo dos princípios se preocupam 

com os valores ditos fundamentais, enquanto as regras, levam essa preocupação para um 

segundo momento. Na forma enunciativa, os princípios são mais abertos ou amplos, incidindo, 

em alguns casos, em consonância com outros princípios, dependendo da situação concreta. E 

as regras por serem mais singulares têm aplicação imediata. Mas ambos são tipos de normas 

jurídicas325. 

Luís Roberto Barroso326 enfoca a distinção entre princípios e regras, no que diz respeito 

às potencialidades que apresentam para a atuação do intérprete constitucional. Evidenciando 

três critérios distintivos: o conteúdo, a estrutura normativa e as particularidades da aplicação.  

Quanto ao conteúdo, as regras esboçam condutas a serem seguidas, ao passo que, os princípios 

envolvem valores ou fins a serem resguardados. O autor exemplifica, a moralidade e a isonomia 

como valores, e a justiça social e o desenvolvimento nacional como finalidades públicas327.  

Na estrutura normativa, as regras não exigem uma justificação aprimorada do exegeta, 

enquanto os princípios requerem um papel mais dedicado por parte dele. Com relação ao modo 

ou particularidades de sua aplicação, as regras têm utilização direta, ou sejam, elas só deixaram 

de serem aplicadas se a situação não se coadunar, se outra regra tiver mais singularidade com 

o caso ou se não estiver em vigor. Como os princípios encartam valores, bases éticas, ou uma 

escolha política, o interprete deverá fazer a escolha mais adequada ao caso concreto328. 

Ao se mencionar a regulamentação de dispositivos constitucionais, não há como deixar 

de reportar a questão da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. No 

posicionamento de José Afonso da Silva, tem-se que o acesso à informação é norma 

constitucional de eficácia contida, mas de aplicabilidade imediata329.  

                                                           
325 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios Constitucionais. Revista da Faculdade de Direito UFPR, 
Curitiba, PR, Brasil, dez. 1996. ISSN 2236-7284. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/9393. 
Acesso em: 29 ago. 2018.  
326 Sua classificação é assemelhada à apresentada por Walter Claudius Rothenburg. 
327 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
232, p. 141-176, abr. 2003. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45690/45068.> Acesso em: 28 Ago. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v232.2003.45690. 
328 Ibidem 
329 José Afonso da Silva, sugere a divisão das normas constitucionais, quanto à eficácia e aplicabilidade em três 
categorias: ” I – normas constitucionais de eficácia plena; II – normas constitucionais de eficácia contida; III – 
normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. Na primeira categoria, incluem-se todas as normas que, 
desde a entrada em vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 
produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma 
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Antes, cabe transcrever considerações acerca da distinção entre eficácia e aplicabilidade 

das normas constitucionais. Primeiramente, José Afonso da Silva, analisa a expressão “eficácia 

do direito” sob duas acepções, a eficácia social que evidencia um efetivo agir de acordo com a 

norma, que segundo ele seria tecnicamente a efetividade da norma. E a eficácia jurídica, que 

remonta a habilidade de chegar aos objetivos previamente predeterminados pelo legislador, 

“nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da 

norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica”, sentencia o autor330.  

As normas de eficácia contida, tem aplicabilidade imediata, porém não integral, por 

conta de ressalvas previstas ou de futura regulamentação têm sua eficácia e aplicabilidade 

contida em determinados limites. Elas podem ser dividas em normas de eficácia limitada que 

tratam sobre conteúdo ético-social (programas de ação social)331, nesse caso são chamadas de 

normas programáticas. E as que integram a parte organizativa da Constituição Federal, nesse 

caso, normas de legislação.   

Para Ingo Wolfgang Sarlet as normas programáticas têm uma premissa comum, a 

necessidade da intervenção do legislador para que seus efeitos sejam plenos. Ele as caracteriza 

com baixa densidade normativa, ou normatividade insuficiente para alcançarem plena eficácia, 

visto que “se trata de normas que estabelecem programas, finalidades e tarefas a serem 

implementados pelo Estado, ou que contém determinadas imposições de maior ou menor 

concretude dirigidas ao Legislador”332.  

Nesse contexto, a norma de eficácia contida existe espaço para atuação restritiva por 

parte do poder discricionário do Estado, nos termos da lei. Como explica José Afonso da Silva, 

elas têm aplicabilidade imediata, e sua eficácia não depende de legislação posterior, mas 

sujeitam-se a limites ulteriores, tanto pela lei ou outras situações restritivas, 

                                                           
normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O 
segundo grupo também se constitui de normas que incidem imediatamente, e produzem (ou podem produzir) todos 
os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, 
dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a 
simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, 
não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador 
ordinário ou a outro órgão do Estado” (DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 
Editora Revista dos Tribunais, 1982). 
330 DA SILVA, José Afonso. Op. Cit. 
331 Exemplo. CF. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
332 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado Editora, 2015.p.301. 
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constitucionalmente permitidas, como o agir do poder público motivado pela segurança 

nacional333.  

Luís Roberto Barroso chama a atenção, ainda, para a circunstância das normas 

programáticas não gerarem direitos subjetivos na sua atuação positiva, mas somente na sua 

versão negativa. Isto é, referidas normas delineiam programas e diretrizes para os poderes 

públicos cumprirem, mas não dão aos jurisdicionados a possibilidade de exigir do Estado 

prestação positivas ou negativas, “mas investem-nos na faculdade de demandar dos órgãos 

estatais que se abstenham de quaisquer atos que contravenham as diretrizes traçadas. Vale dizer: 

não geram direitos subjetivos na sua versão positiva, mas geram-nos em sua feição negativa334. 

Em posição antagônica, Sergio Fernando Moro defende o abandono da divisão das 

normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade. Segundo ele, não existe razão em 

dividir a Constituição em duas partes, uma aplicável de imediato, inclusive podendo ser imposta 

pelo judiciário, e outra, paralisada, a depender de regulamentação infraconstitucional, que pode 

não ocorrer. Menciona que as normas aplicáveis normalmente retratam direitos fundamentais 

do Estado Liberal, e as outras, normas de conteúdo social335.  

No mesmo sentido, se manifesta Celso Antônio Bandeira de Mello, ao firmar que o 

regramento constitucional instituiu condutas obrigatórias para o Estado e para os cidadãos. 

“Assim, quando dispõe sobre a realização da Justiça Social – mesmo nas regras chamadas 

programáticas –, está, na verdade, imperativamente, constituindo o Estado brasileiro no 

indeclinável dever jurídico de realizá-la”336. 

Para Clémerson Merlin Clève tudo o que consta na Constituição gera obrigatoriedade, 

refutando as normas programáticas como destituídas de eficácia. Em relação aos direitos 

fundamentais, o autor traz as interpretações jusfundamental e objetiva. Na primeira, o titular do 

direito subjetivo violado pode se socorrer do judiciário para que determinada ação (omissiva 

ou comissiva) seja tomada337. A dimensão objetiva também vincula uma resposta do judiciário, 

                                                           
333 DA SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. Editora Revista dos Tribunais, 1982. 
334 O autor exemplifica algumas regras dessa categoria, como as que preconizam a redução das desigualdades 
regionais e sociais (art. 170, VII), o apoio à cultura (art. 215), o fomento às práticas desportivas (art. 217), o 
incentivo à pesquisa (art. 218), dentre outras. Modernamente, já se sustenta a operatividade positiva de tais normas, 
no caso de repercutirem sobre direitos materialmente fundamentais, como por exemplo os que se referem ao 
mínimo existencial (BARROSO, Luis Roberto. A efetividade das normas constitucionais revisitada. Revista de 
Direito Administrativo, v. 197, p. 30-60, 1994). 
335 MORO, Sergio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. – Sergio 
Fernando Moro - 2001. Dissertação (UFPR) - Universidade Federal do Paraná. 
336 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Revista do 
Serviço Público, v. 39, n. 4, p. 63-78, 2017. 
337 Segundo o autor, “no plano da dimensão subjetiva os direitos fundamentais desempenham, pelo menos, três 
funções: - defesa, prestação e não discriminação. Ou seja, os direitos fundamentais (i) situam o particular em 
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mas, através de uma interpretação que o autor chama de “filtragem constitucional”, em que a 

análise do caso concreto ocorre em relação aos preceitos constitucionais (direitos, princípios e 

objetivos fundamentais) e do arcabouço infraconstitucional338.   

Em relação ao direito de acesso à informação foi reconhecido como direito fundamental 

pelas organizações intergovernamentais. Pode-se citar, seu reconhecimento na Declaração 

Universal de Direitos Humanos, e outros documentos internacionais, ratificados pelo Brasil, 

como a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, a Declaração de Princípios sobre a 

Liberdade de Expressão, a Organização dos Estados Americanos – OEA, e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos339.  

A Lei de Acesso à informação pública oportuniza aos cidadãos opinar nas decisões do 

governo, além de fiscalizar suas ações, portanto, sua implementação não é um processo simples. 

                                                           
condição de opor-se à atuação do poder público em desconformidade com o mandamento constitucional, (ii) 
exigem do poder público a atuação necessária para a realização desses direitos, e, por fim, (iii) reclamam que o 
Estado coloque à disposição do particular, de modo igual, sem discriminação (exceto aquelas necessárias para bem 
cumprir o princípio da igualdade), os bens e serviços indispensáveis ao seu cumprimento” (CLÈVE, Clémerson 
Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista Crítica Jurídica, v. 22, p. 17-29, 2003). 
338 Em relação a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, Clémerson Merlin Clève, exemplifica: Uma linha 
de crédito do BNDES, por exemplo, que favoreça a busca de maior produtividade nas indústrias brasileiras não 
poderá, em princípio, ser tida como inconstitucional. Mas se essa política de crédito supõe alcançar produtividade 
crescente por meio da substituição dos trabalhadores por máquinas sem a previsão de nenhum mecanismo de 
preparação do trabalhador para enfrentar novamente o mercado de trabalho, é provável que a política creditícia 
esteja em desacordo com a normativa constitucional, especialmente com o princípio constitucional do pleno 
emprego e com o direito ao trabalho. Neste caso, aceitando-se ser discutível a possibilidade de um trabalhador 
ameaçado aforar medida judicial contra o banco, cumpre aceitar a possibilidade de ações coletivas, especialmente 
manejadas pelo Ministério Público, para deter a política inconstitucional ou para compelir a autoridade responsável 
a reorientá-la (CLÈVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista Crítica Jurídica, 
v. 22, p. 17-29, 2003). 
339 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art. 19. “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. ” 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Art. 10 – Informação pública: Tendo em conta a necessidade 
de combater a corrupção, cada Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação 
interna, adotará medidas que sejam necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, 
inclusive no relativo à sua organização, funcionamento e processos de adoção de decisões, quando proceder [...]. 
Art. 13 – Participação da sociedade: Cada Estado Parte adotará medidas adequadas, no limite de suas 
possibilidades e de conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a 
participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações 
não-governamentais e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção, e para 
sensibilizar a opinião pública a respeito à existência, às causas e à gravidade da corrupção, assim como a ameaça 
que esta representa [...].  
Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, da Organização dos Estados Americanos – OEA.  Item 
4: O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados 
a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais que devem estar previamente 
estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameace a segurança nacional em 
sociedades democráticas.  
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos Art. 19: Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse 
direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer outro meio de sua escolha. 
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A tendência no mundo público é se fechar, mudar essa cultura demanda tempo. Porque, 

informação é poder. E partilhar informação não é um hábito comum ao político ou servidor 

público brasileiro340.  

Contudo o caminho para construir uma cultura do direito à informação no Brasil, é 

longo, mas importante, pois conforma mecanismo para o fortalecimento da democracia, além 

de indicador da cidadania, e no caso do acesso à informação pública possibilita a participação 

social no controle dos atos administrativos, além da inteiração nos meandros da gestão 

pública341.   

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado, é o que determina art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. O art. 37, §3º, 

inciso II, complementa o dispositivo mencionado ao estabelecer o direito ao acesso a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo. Os principais normativos brasileiros 

que disciplinam meios de controle da administração pública, são a Lei de Acesso à Informação 

Pública, e o Marco Civil da Internet.   

A Lei nº 12.527/2011342, conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, veio 

regulamentar o direito de acesso à informação disposto no art. 5º, inciso XXXIII da 

Constituição da República de 1988343. Foram necessários 23 anos para que o Brasil contasse 

com uma lei que favorecesse a aplicabilidade do direito à informação, no intuito de fortalecer 

a cidadania e o controle social da gestão pública344.  

                                                           
340 FABIANO, Angelico. Lei de Acesso à Informação: um direito do cidadão. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/Reportagem-especial/421305-lei-de-acesso-a-
informacao-um-direito-do-cidadao-bloco-1.html.> Acesso em 28 out. 2018. 
341 A correta e boa aplicação da LAI assegura aos cidadãos o direito constitucional de ter acesso às informações 
públicas e permite ao Estado cumprir o seu dever de informar. Dessa forma, concretiza o dever de prestação de 
contas do governo e garante a participação pública consciente no processo decisório nacional. As consequências 
da lei bem aplicada são notórias: controle social e participação popular se refletem na prevenção da corrupção no 
país. (ACESSO À INFORMAÇÃO: Direito do Cidadão. Dever do Estado. O TJDFT e a Lei de Acesso à Informação 
(LAI) Ouvidoria-Geral. 2017. Disponível em: 
<https://www.tjdft.jus.br/institucional/ouvidoria/CartilhaAcessoInformao.pdf.>< Acesso em : 28 out. 2018. 
342 Foi regulamentada pelos Decretos nºs 7.724/12 e 8.408/16, mas a ideia da regulamentação teve início no 
Conselho de Transparência da CGU, em 2005, por proposta da ONG Transparência Brasil, sendo elaborado uma 
proposta de anteprojeto de lei e encaminhada à Casa Civil da Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/ministro/artigos/novos-avancos-na-transparencia.> Acesso em 28 out. 
2018. 
343 art.5º, inciso XXXIII, CF. “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena, de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” 
344 O Brasil historicamente foi na contramão do acesso à informação pública. No governo de Eurico Gaspar Dutra, 
em 1949, foi editado o primeiro regulamento que protegia os documentos públicos como sigilosos. Que foi 
reeditado nos anos de 1967, 1977, 1990, e 1997, com alterações que não mencionam a publicidade das informações 
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Um dos fatos que impulsionou a aprovação da Lei de Acesso à Informação Pública no 

país345, foi a condenação do Brasil, em 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no caso da Guerrilha do Araguaia346 (Caso Gomes Lund e outros vs. República Federativa do 

Brasil)347. A condenação ocorreu por violação ao direito à liberdade de pensamento e de 

expressão consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pela afetação do 

direito a buscar e a receber informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre o 

ocorrido.  

A LAI trouxe um alento para os que buscam respostas e dados concretos acerca dos 

fatos que ocorreram durante o regime militar no Brasil. Possibilitando, por exemplo, o acesso 

aos documentos do Arquivo Nacional, do Ministério das Relações Exteriores, do SNI (Serviço 

Nacional de Informação), do Fundo do Conselho de Segurança Nacional (órgão colegiado 

máximo do regime militar), o do Fundo da Polícia Federal. Além da liberação de acesso à 

documentos que mostram os bastidores de decisões que mudaram o rumo do país, como as 

negociações da dívida externa brasileira, e os de contexto histórico como os relativos à Guerra 

do Paraguai348.  

De forma sucinta apresenta-se a seguir uma descrição da Lei de Acesso à informação 

pública, colocando que seus fundamentos estão nos princípios de publicidade máxima da 

                                                           
como padrão. Decretos nos. 27.583/1949, 60.417/1967, 79.099/1977, 99.347/1990 e 79.099/1997.Após a edição 
da Lei de Acesso à Informação, um último decreto de salvaguarda entrou em vigor, já como regulamentação desta 
lei: trata-se do Decreto 7.845/2012. 
345 “A lei 12.527 foi assinada no mesmo dia da Lei 12.528, uma estabelecendo os procedimentos para acesso à 
informação e outra criando a Comissão Nacional da Verdade. Entre uma e outra, além da óbvia instrumentalização 
da primeira em favor da segunda, havia um elo que se materializava em uma regra exaustivamente repetida ao 
longo do texto da Lei de Acesso: jamais, em nenhuma hipótese, se admitiria que qualquer sigilo recaísse sobre 
informação relativa à violação de direitos humanos por agentes do Estado brasileiro” (LINDENMAYER, Marcos. 
Informação Para Quê? Acesso à Informação E Direito À Verdade Nos Cinco Primeiros Anos da LAI. Disponível 
em : <https://www.historiadaditadura.com.br/destaque/lai/.> Acesso em 28 out. 2018). 
346 A Guerrilha do Araguaia foi um movimento armado organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no 
sudeste do estado do Pará, com o objetivo de realizar o projeto de guerra popular revolucionária, inspirada na 
Revolução Chinesa. As Forças Armadas realizaram três campanhas militares e operações de inteligência, 
mobilizando cerca de 10 mil homens contra cerca de 70 guerrilheiros do PCdoB, durante os anos de 1970 a 1974. 
Em 1972, o Exército iniciou o ataque aos destacamentos dos guerrilheiros, quando foram feitos prisioneiros. 
Contudo, após o ano de 1972, a ordem do comando militar era não mais deixar vivos os combatentes. Foi um dos 
episódios mais violentos da ditadura, resultando em prisões ilegais e tortura da população local e na morte e 
desaparecimento forçado de cerca de 70 militantes do PCdoB. (Disponível em: 
http://www.arquivonacional.gov.br/br/difusao/arquivo-na-historia/969-serie-a-guerrilha-do-araguaia-parte-1-
2.html. Acesso em : 31 out. 2018). 
347 Íntegra da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. República 
Federativa do Brasil, disponível em: 
<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/viewFile/479/309.> Acesso em 31 out. 2018. 
348 Lei de Acesso à Informação: um mergulho na história do país. (Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/421308-LEI-DE-
ACESSO-A-INFORMACAO-UM-MERGULHO-NA-HISTORIA-DO-PAIS-BLOCO-4.html.> Acesso em 28 
out. 2018).  
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administração pública, sendo o sigilo a exceção. Quanto as garantias de acesso à informação, 

no art.3º, incisos de I a V, constam suas diretrizes: a) observância da publicidade como preceito 

geral e do sigilo com exceção; b) divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; c) utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação; d) fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública e; e) desenvolvimento do controle social da administração pública. 

O Poder Público349 precisa se adequar a divulgar as informações que estão sob o seu 

domínio, e que são do interesse da população. Como enfatiza o art. 5º da lei em comento, 

franquear mediante procedimentos objetivos, ágeis, claros e em linguagem de fácil 

compreensão350, o acesso às informações necessárias ao pleno exercício da cidadania, contando, 

inclusive dos recursos das tecnologias virtuais, ampliando os níveis de transparência e controle 

social (art. 3º, III, da Lei 12.527/2011). 

A revolução tecnológica trouxe as plataformas digitais, que possibilitam a guarda, 

organização e disponibilização de dados e documentos de forma ágil e eficiente, ao que não se 

justifica manter documentos que tratem de direitos fundamentais e/ou dados públicos em papel. 

A tendência é a ampliação dos serviços digitais, corroborado com a massiva utilização de 

dispositivos móveis pelos cidadãos.  

Para compreender a “acessibilidade” da informação, é necessário ir além da 

interpretação material do acesso, envolve “aspectos cognitivos do usuário e a compreensão das 

práticas sociais de informação”351.  Somente se houver essa intermediação é que se dará o real 

acesso com a assimilação da informação.  

Em relação ao acesso e divulgação das informações, ficam os órgãos e entidades do 

poder público responsáveis por uma: a) gestão transparente da informação, propiciando amplo 

acesso e sua divulgação; b) proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 

                                                           
349 Quem deve se adequar à Lei de Acesso à Informação: Os órgãos e entidades públicas dos três Poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), de todos os níveis de governo (federal, estadual, distrital e municipal), assim 
como os Tribunais de Contas e o Ministério Público, bem como as autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. E as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos 
para a realização de ações de interesse público, diretamente do orçamento ou por meio de subvenções sociais, 
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes e outros instrumentos similares, devem divulgar 
informações sobre os recursos recebidos e sua destinação. DA UNIÃO, Controladoria-Geral. (Acesso à 
Informação Pública. Uma introdução à Lei, n. 12.527. p. 19. Disponível em 
<http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/acesso-a-informacao-publica-controladoria-geral-da-uniao-
uma-introducao-a-lei-no-12527-de-18-de-novembro-de-2011.pdf.> Acesso em 20 agosto 2018). 
350 Para facilitar o entendimento das informações pelos cidadãos, a administração pública pode utilizar de recursos 
multimídia, como animações, gráficos, imagens.  
351 FUJINO, Asa. Acessibilidade informacional de pcd no contexto da lei de acesso à informação: desafios para 
estudo de usuários. Informação em Pauta, v. 2, p. 237-257, 2017. 



  

 

106 

 

autenticidade e integridade; e c) proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 

observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso 

(art.6º, incisos de I a III). 

Para que não haja dúvidas interpretativas, a referida Lei trouxe em seu art. 7º um rol 

explicativo de informações as quais os cidadãos têm livre acesso: (a) obter orientação sobre os 

procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 

encontrada ou obtida a informação almejada; (b) obter informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos; (c) obter informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 

privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo 

já tenha cessado; (d) obter informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 

Referido normativo prevê a obrigação da divulgação de uma relação com um mínimo 

de informações pelos órgãos e entidades públicas (art.8º, §1º, incisos de I a VI). Parte 

considerável de seu texto trata de procedimentos. O art.9º prevê a obrigação do Estado na 

criação de um local físico e virtual de contato entre a sociedade e o setor público, que é o Serviço 

de Informações ao Cidadão - SIC352.  No artigo 10 e seguintes contêm premissas acerca do 

processamento de pedidos de informação, e do recurso diante da negativa do acesso à 

informação. O acesso à informação pública não é absoluto, deve ser sopesado com outros 

valores constitucionalmente amparados, como o direito à segurança, à educação, à honra, entre 

outros.  

Outro ponto importante da lei é que o pedido de informações pode ser feito por qualquer 

interessado sem qualquer exigência relativa à causa que o motivou (art. 10, § 3 º, da Lei 

12.527/2011 e art. 14 do Dec. 7.724/2012). Em tese, tal regra impede práticas discriminatórias 

no acesso à informação. Contudo, no art. 13, do Decreto 7.724/2012, que:  

 

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: I – genéricos; II – 
desproporcionais ou desarrazoados; ou III – que exijam trabalhos adicionais de 
análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção 
ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.  

                                                           
352Amostras de Serviço de Informações ao Cidadão - SIC implementados no Brasil: 
<https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx> (Poder executivo federal), <http://www.fazenda.gov.br/acesso-
a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic> (Ministério da Fazenda Nacional), 
<https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/> (INSS), 
<http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/acesso-a-informacao> (Governo do Paraná), 
<http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=106> (Ministério Público do Estado do 
Paraná).  
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Rogério Gesta Leal argumenta se nessas hipóteses o juízo de admissibilidade não seria 

muito subjetivo da autoridade pública a quem é dirigida a solicitação. “E mais, se para tais 

deliberações não se imporia, para diminuir os níveis de discricionariedade administrativa, a 

demarcação de parâmetros mais objetivos de restrição ao acesso? ”353. 

Se o pedido de acesso à informação for negado, nos termos do art. 19 do Dec. 

7.724/2012, dever ser enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação oficial 

contendo os seguintes elementos assim considerados mínimos: as razões da negativa de acesso 

e seu fundamento legal; a possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o 

apreciará; e a possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, 

quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. 

As exceções ao direito de acesso constam a partir do art. 21, e no art. 31 faz menção que 

a obtenção da informação deve resguardar a proteção das informações pessoais e com respeito 

à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como às liberdades e 

garantias individuais. Traz, ainda, a descrição de penalidades administrativas e criminais 

(art.32, incisos de I a VII) que ensejam responsabilidade dos agentes públicos (civis ou 

militares), estando eles sujeitos as sanções descritas na norma (art.33, incisos de I a V). 

As informações ultrassecretas, por sua vez são restritas ao acesso público por questões 

de segurança da sociedade ou do Estado. O capítulo IV da Lei nº 12.527/11 traz as restrições a 

esse acesso. Cujas regras não excluem as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 

justiça, nem casos de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo 

com o poder público. 

Novamente, Rogério Gesta Leal, traz questionamentos acerca da lei sob comento: “quais 

são as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado? Quem 

define, e como o faz, os critérios de eleição desta imprescindibilidade? ”354. 

No corpo da lei 12.527/2011, mais precisamente no art. 23, estão delimitadas as 

informações que se apresentam imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação restritiva de acesso, a saber: 

 

                                                           
353 LEAL, Rogério Gesta; RAMOS, Tais. Desafios à efetivação do acesso à informação referente aos documentos 
do regime militar em face dos seus novos marcos normativos. Revista de Direito Brasileira, v. 3, n. 2, p. 407-433, 
2012. 
354 Ibidem. 
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Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 
portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 
possam: I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 
nacional; II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros 
Estados e organismos internacionais; III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde 
da população; IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou 
monetária do País;  V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos 
das Forças Armadas; VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações 
ou áreas de interesse estratégico nacional; VII – pôr em risco a segurança de 
instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou VIII 
– comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização 
em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.355 

 

Chama-se a atenção para o art.41 do Decreto nº 7.724/2012, ao descrever que as 

informações sobre condutas que impliquem violação dos Direitos Humanos praticadas por 

agentes públicos ou por ordem de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação 

em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado, “mesmo aquelas que revelem, por 

exemplo, que determinada pessoa teve um amante, era homossexual, entregou um companheiro 

na tortura ou sofreu indignações nos interrogatórios que não devem ser reveladas”356, 

exemplifica Rogério Gesta Leal.  

Inês Virginia Prado Soares alerta que a Lei nº 12.527/2011 interfere na apuração da 

verdade em casos de violação a direitos humanos, ao prever o prazo máximo de 25 anos para 

restrição ao acesso a documentos públicos (art. 24 §1°), podendo se estender até 50 anos, no 

caso das informações classificadas como ultrassecretas (art.35 §1°, III). Segundo ela, esse 

tempo é demasiadamente longo, mesmo quando o sigilo é necessário à segurança da sociedade 

e do Estado357. 

É de se considerar, novamente, o sobreaviso de Inês Virginia Prado Soares, para 

situações em que a informação não retrata a realidade. A lei em comento descreve o termo 

“tratamento da informação” como “conjunto de ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 

                                                           
355 BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regulamenta o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm.> Acesso em 18 agosto 2018. 
356 LEAL, Rogério Gesta; RAMOS, Tais. Desafios à efetivação do acesso à informação referente aos documentos 
do regime militar em face dos seus novos marcos normativos. Revista de Direito Brasileira, v. 3, n. 2, p. 407-433, 
2012. 
357 SOARES, Inês Virginia Prado. Acesso à informação pública e liberdade de informação. Disponível em 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/acesso-a-informacao-
publica-e-liberdade-de-informacao-ines-virginia-prado-soares. Acesso em 19 agosto 2018.  
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arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação” 

(art. 4°, inc. V). Em situações de violações de direitos humanos verifica-se que não se produz, 

ou não se recepciona dados ou informações358.  

As informações relativas à segurança do Estado, defesa nacional ou ordem pública, 

devem ser resguardadas, mas em conformidade com o marco jurídico e político do Estado 

Democrático de Direito e da ordem constitucional vigente. Além, claro, de estar conforme os 

tratados e convenções protetivos dos Direitos Humanos, em especial a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos. 

A eficácia dessa lei está condicionada ao entendimento por parte dos cidadãos, das 

informações constantes nos órgãos oficiais. A efetivação da Lei de Acesso à Informação 

depende de seu uso pelos cidadãos. Essa é uma das maiores dificuldades dos cidadãos na 

participação das decisões públicas e em relação ao processamento das informações 

disponibilizadas pela administração pública, pois precisam entender o conteúdo 

disponibilizado, que incluem termos contábeis e econômicos, praticamente impossíveis para o 

indivíduo com conhecimento médio compreender.  

Muitas vezes a administração pública cumpre a determinação legal de disponibilizar 

as informações públicas aos cidadãos, mas elas vêm de forma técnica, inviabilizando o seu 

entendimento, ou pior, propiciando a sua manipulação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por 

exemplo, dispõe de um capítulo só para tratar da transparência, controle e fiscalização das 

finanças públicas. E traz como instrumentos de transparência: os planos, os orçamentos e a lei 

de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e relatório de Gestão Fiscal e suas versões simplificadas. 

Mas não faz menção quanto a qualidade da informação e de que forma ela seria disposta à 

população359. 

                                                           
358 Segundo a autora: Este é o caso das torturas em presídios e delegacias. Embora seja uma triste e grave realidade, 
conhecida de todos, não há produção e recepção dos dados referentes às torturas, porque as denúncias sequer são 
feitas. Outra situação é a do tráfico de pessoas, seja na modalidade exploração sexual ou na modalidade trabalho 
análogo ao escravo. Nestes casos, as informações são produzidas, recebidas, mas, na maioria das vezes, não são 
classificadas. O que impede que a utilização e acesso a informações sobre o cenário de tráfico de pessoas no país 
(SOARES, Inês Virginia Prado. Acesso à informação pública e liberdade de informação. Disponível em 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/acesso-a-informacao/acesso-a-
informacao-publica-e-liberdade-de-informacao-ines-virginia-prado-soares.> Acesso em 19 agosto 2018).  
359  Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade. 
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Na esteira das legislações que trouxeram novas diretrizes para o agir do Poder Público 

na era da informação, tem-se o Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965/2014. Essa Lei estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, assim como, determina 

diretrizes de atuação dos entes federativos como União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios. Apresenta cinco capítulos, distribuídos em trinta e dois artigos. Os capítulos tratam 

na sequência: das disposições preliminares, regula os direitos e garantias dos usuários da 

internet, previsão sobre a provisão de conexão e de aplicações de Internet, expressão esta usada 

para os provedores de acesso de Internet, sites de hospedagem e sites de conteúdo, impõe 

atribuições do poder público nas diferentes esferas de atuação: União, Estados Membros, 

Distrito Federal e Municípios, e o último capítulo trata das disposições finais.  

Seus dispositivos abordam questões importantes, como neutralidade da rede, 

privacidade, retenção de dados, a função social que a rede terá que cumprir, a transmissão de 

conhecimento, a garantia da liberdade de expressão, além de disciplinar a responsabilidade civil 

de usuários e provedores. Ainda, salienta o uso das novas tecnologias na administração pública, 

como vantagens para os usuários de serviços públicos, e aponta os rumos que o Estado deve 

seguir para que o uso da internet no país se desenvolva e otimize as ações do Estado. Dentre 

eles, a promoção da racionalização e da interoperabilidade360 tecnológica dos serviços de 

governo eletrônico; a divulgação de dados e informações públicas; o atendimento ao cidadão 

por múltiplos canais de acesso”361. 

Um dos pontos mais significativos da Lei é o princípio da neutralidade, que se 

relaciona com a preservação da liberdade de expressão que a web tem dado aos seus usuários 

desde o seu aparecimento. No que é complementado com a disposição do art. 7º, em que “o 

acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania”. E se inclui a proibição de barreiras para 

acesso de conteúdo com intenção econômica. E a garantia para o usuário de que a sua vida 

privada será respeitada, que a qualidade da conexão estará em sintonia com o acordado e que 

seus dados só serão repassados a terceiros diante de sua concordância ou por decisão judicial.  

                                                           
Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências 
financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas 
atividades no exercício. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso 
em 20 agosto 2018. 
360 Significado de interoperabilidade: Capacidade de diferentes sistemas de comunicar e compartilhar dados entre 
si. Dicionário de tecnologia. Disponível em <https://www.origiweb.com.br/dicionario-de-
tecnologia/interoperabilidade>. Acesso em 15 agosto 2018. 
361 VARELLA, Marcelo D.; OLIVEIRA, Clarice G.; MOESCH, Frederico. Salto digital nas políticas públicas: 
oportunidades e desafios. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 2017. 
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Uma nova forma de mobilização social foi impulsionada pelas redes sociais, e garantir 

a liberdade de expressão nesse meio reverte em benefícios para a sociedade como um todo. Não 

só pela garantia dos direitos fundamentais individuais, mas também dos coletivos, como freio 

capaz de impedir abusos de poder ou outros tipos de descaminho público. É fato que os cidadãos 

na atualidade usam a web para expor de forma crítica e desalentadora as falhas da administração 

pública, servindo muitas vezes de base para uma futura investigação pelas autoridades 

competentes ou mesmo um desabafo de alerta para que os cidadãos sejam mais criteriosos nas 

suas escolhas políticas.  

Augusto Tavares Rosa Marcacini alerta o risco que seria o cidadão ter que responder 

com seu capital pessoal uma eventual condenação em razão de tecer críticas aos que detém o 

poder, e o usam de maneira equivocada362. 

O Marco Civil da Internet impulsionou a modernização da relação entre o Estado e a 

sociedade, ampliando o controle dos atos do poder público e fortalecendo o papel do cidadão 

como corresponsável na garantia dos direitos fundamentais. O normativo traz especificações 

que devem ser cumpridas pelas Administrações públicas dos três âmbitos, dentre elas organizar 

mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a 

participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade 

acadêmica363. Impulsionar a expansão e o uso da internet, com o intuito de fortalecer a inclusão 

digital e minimizar as desigualdades sociais, além de incentivar a produção e circulação de 

conteúdo cultural brasileiro.  

E no intuito de fortalecer o controle social e a transparência pública foram 

implementados programas e mecanismos governamentais com o uso das tecnologias digitais, 

                                                           
362 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 12.965/2014. 
São Paulo: Edição do autor, 2016. E-book, paginação irregular. 
363 Lei nº 12.965/14. Art. Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: 
I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, 
com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica; 
III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os 
diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de 
procedimentos; 
Art. 25.  As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar: 
I - compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos 
para seu acesso; 
IV - facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; 
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como: a Política Nacional de Dados Abertos364, o Portal e-Democracia365, o Gabinete Digital366, 

o Portal da Transparência do Governo Federal367, e o Programa Governo Eletrônico368. 

Importante registrar aqui a importância do e-governo ou governo eletrônico, que se 

constitui no uso das novas tecnologias da informação pelos governos na prestação de serviços 

e informações aos cidadãos, fornecedores e servidores, como forma de ampliar e aprimorar as 

formas de promoção da transparência e da participação popular.  

Mas a incursão do Estado no mundo tecnológico ainda é insipiente. Situações ocorrem 

em que o órgão público não dispõe de uma plataforma específica para o atendimento de pedidos 

de informação, viabilizando caminhos alternativos, como e-mail do órgão, ou Portal de 

Ouvidorias. Dificultando, ainda mais, o acesso dos cidadãos ao seu direito fundamental, que 

aliado aos obstáculos já conhecidos pela população, como falta de aporte financeiro, servidores 

públicos desmotivados, sem contar, enfim, a má condução da gestão brasileira que emperra o 

progresso do país.  

O marco regulatório da internet veio possibilitar não só o acesso pelos cidadãos as 

informações e serviços públicos, mas também ampliar os canais de debates que envolvem a 

sociedade brasileira, impulsionando a construção de políticas públicas eficientes para garantia 

dos direitos fundamentais. A sistematização fazia-se necessária para circunscrever as questões 

que abarcam os princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet, além de possíveis 

violações a liberdade de expressão, a privacidade, e a segurança de dados.369 Esse acesso amplia 

                                                           
364 BRASIL, Decreto nº 8777/2016, estabelece regras para disponibilização de dados abertos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8777.htm>. Acesso em 25 agosto 2018. 
365 Portal criado para ampliar a participação social no processo legislativo e aproximar cidadãos e seus 
representantes por meio da interação digital. 
366 O Portal do Gabinete Digital é um canal de diálogo e colaboração entre o Governo e a sociedade gaúcha, a 
partir do uso das ferramentas digitais. No portal o cidadão pode enviar perguntas ao Governador do Estado, votar 
em perguntas enviadas por outros, assistir audiências públicas ao vivo e participar via web, dar sugestões e ajudar 
a construir a agenda do Governo, colaborar com comentários, depoimentos e compartilhar conteúdo. Disponível 
em: <http://www.procergs.rs.gov.br/portal-do-gabinete-digital-uma-ferramenta-inovadora-de-e-participacao.> 
Acesso em 27 agosto 2018. 
367 Através do Portal da Transparência do Governo Federal é possível acompanhar informações atualizadas 
diariamente sobre a execução do orçamento, obter informações sobre recursos públicos transferidos e sua aplicação 
direta (origens, valores, favorecidos), dentre outras informações. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/.> Acesso em 06 set. de 2018.  
368 Governo Eletrônico - foca na transformação das relações do Governo com os cidadãos, empresas e também 
entre os órgãos do próprio governo de forma a aprimorar a qualidade dos serviços prestados; promover a interação 
com empresas e indústrias; e fortalecer a participação cidadã por meio do acesso a informação e a uma 
administração mais eficiente. Disponível em:< https://www.governodigital.gov.br/sobre-o-programa.> Acesso em 
27 agosto 2018. 
369 Seus fundamentos são alicerçados na: a) liberdade e privacidade; b) governança democrática e colaborativa; c) 
universalidade; d) diversidade; e) inovação; f) neutralidade da rede; g) inimputabilidade da rede; h) funcionalidade, 
segurança e estabilidade; i) padronização e interoperabilidade; j) ambiente legal e regulatório. 
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a democratização na relação sociedade-Estado, e impulsiona o uso dos novos aparatos 

tecnológicos para facilitar o acesso do cidadão à informação pública, e resguardar as garantias 

à dignidade da pessoa humana a partir de uma correta aplicação do dinheiro público. 
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3 POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ACESSO À INFORMAÇÃO  

 

Esse capítulo irá tratar do conceito de políticas públicas, e da importância dos 

indicadores sociais no seu desenvolvimento. Analisará os conceitos de burocracia e 

accountability. Assim como a importância do poder público disponibilizar à sociedade uma 

informação pública de qualidade, apta a formar sua convicção sem dúvidas ou ardis, e a 

possibilitar o exercício da cidadania e assegurar a execução dos direitos sociais e fortalecer o 

Estado Democrático de Direito.  

 

3.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM CONSONÂNCIA COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

A noção de administração pública no Brasil remonta ao período colonial, em que a 

estrutura governamental da nova terra descoberta era feita com base em critérios arbitrários e 

de privilégios socioeconômicos370. Tanto o período do Império (1882-1889), que tinha como 

uma de suas características a centralização excessiva, restringindo a liberdade política e 

econômica das províncias. Como na República Velha (1889-1930), com o controle político 

passando das mãos das antigas elites cariocas e nordestinas para as dos grandes cafeicultores 

paulistas e pecuaristas mineiros.  E resquícios desse sistema neopatrimonial e clientelista ainda 

persistem na atualidade, onde cargos de confiança e mesmo concursos públicos são fraudados 

para que pessoas que possuam laços de lealdade política com os eleitos façam parte da 

administração pública371. 

Ainda que de forma insipiente, o país vivencia uma transformação da administração 

pública desde o período imperial. Mudanças ocorreram, seja no campo da eficiência, da 

transparência, moralidade, e até na eficiência. No contexto histórico, a administração pública 

ganha novos contornos a partir da revolução de 1930, com o enfraquecimento das elites 

agrárias, e a tomada do poder por novo grupo oligárquico, a elite industrial. Com a Nova 

República (1985 - dias atuais), as mudanças na administração pública passaram a ser essenciais 

                                                           
370 Como ressalta Mario Pascarelli Filho: “Num país que, durante a maior parte da sua existência, foi terra de 
senhores e escravos, com o seu comércio dominado por elites havidas pelas benesses das riquezas e do modo de 
vida da nobreza, seria mesmo difícil encontrar modelos administrativos estruturados a partir da prestação de um 
serviço público voltado aos interesses da maioria” (FILHO, Mario Pascarelli. A nova administração pública: 
Profissionalização, Eficiência e Governança. DVS Editora. E-book, paginação irregular). 
371 COSTIN, Claudia. Administração Pública. Elsevier Brasil. 2010. E-book, paginação irregular. 
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para o desenvolvimento socioeconômico e político do país, que iniciava seus primeiros passos 

rumo à redemocratização, e precisava abandonar as rotinas de um aparato público centralizador 

fortalecido pelo governo militar.  

Antes de se adentrar, especificadamente, no trato das políticas públicas, é oportuno 

fazer alguns esclarecimentos quanto ao conceito de administração pública. Segundo Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, a expressão administração pública encerra dois sentidos: o formal ou 

orgânico, que compreende os entes que exercem atividades administrativas, como pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos, responsáveis pelas atividades em que se triparte a atividade 

estatal: a função administrativa. E objetivo, material ou funcional, que diz respeito a natureza 

da função exercida pelos referidos entes, segundo a autora, nesse sentido “a administração 

pública é a própria função administrativa que incumbe, predominantemente ao poder 

executivo”372. 

Por sua vez Odete Medauar relata dificuldades em conceituar a administração pública, 

pois ela se deixa descrever, mas não se deixa definir, sobretudo ante sua complexidade e o 

caráter multiforme de suas atuações373. Todavia, a considera inserida no Poder Executivo e a 

analisa sob o ângulo funcional e o ângulo organizacional.  No aspecto funcional significa um 

conjunto de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no exercício 

de funções de governo, que organizam a realização das finalidades públicas postas por tais 

instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, são também chamadas 

de atividades residuais, por exemplo o judiciário, nem o legislativo vão cuidar da coleta do lixo 

ou do calçamento de ruas374.   

Hely Lopes Meirelles demonstra que as definições de governo e administração pública 

são divergentes, mas se harmonizam na medida em que o primeiro se torna funcional somente 

através da outra figura jurídica: 

  

Comparativamente, podemos dizer que governo é atividade política e discricionária; 
administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica. 
Governo é conduta independente; administração é conduta hierarquizada. O Governo 
comanda com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade 
profissional pela execução; a Administração executa sem responsabilidade 
constitucional ou política, mas com responsabilidade técnica e legal pela execução. A 

                                                           
372 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participação popular na administração pública. Revista de direito 
administrativo, v. 191, p. 26-39, 1993. 
373 MEDAUAR, Odete. Serviço público. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 189, p. 100-113, 
jul. 1992. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45285/47720.> Acesso em: 29 Out. 2018. 
374 Ibidem. 
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Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções 
políticas do Governo375. 

 

Sob o ângulo organizacional a administração pública representa o conjunto de órgãos e 

entes estatais que produzem serviços, bens e utilidades para a população, coadjuvando as 

instituições políticas de cúpula no exercício das funções do governo. Neste enfoque predomina 

a visão de uma estrutura ou aparelhamento articulado, destinado à realização de tais atividades. 

Pensa-se, por exemplo em ministérios, secretarias, departamentos, coordenadorias etc376. 

Numa interpretação mais ampla, Dioleno Zella Zielinski define a administração pública 

como “conjunto de órgãos e entidades, bem como agentes investidos com a capacidade de 

realizar a atividade administrativa, no intuito de satisfazer as necessidades coletivas, não 

sobrestando os fins intentados pelo Estado”377. 

Em uma sociedade democrática, o cidadão, no intuito de melhorar suas condições de 

vida e da coletividade, exige da administração pública o aprimoramento de suas ações com um 

serviço cada vez mais profissional. E lhe conceder voz ativa nas decisões públicas coletivas é 

um movimento da atualidade, que vê nessa participação popular uma oportunidade de 

aprimoramento das políticas públicas já que os destinatários de referidas políticas sabem melhor 

quais são as reais circunstancias que merecem a intervenção pública.  Mas essa aproximação 

tem várias facetas, dentre elas, o embate entre democracia e burocracia.  

A democracia numa interpretação contemporânea convida o cidadão a participar da 

administração pública, no que ele encontra resistência frente ao modelo de gestão burocrática 

brasileira, desmotiva um cidadão que na sua essência é apático.  Mas, há que se ter cuidado ao 

transformar a burocracia num vilão da administração pública378. 

Existe uma complexidade nas decisões públicas que envolvem a intervenção na 

realidade social de um país, exigindo ingerência de servidores com conhecimento técnico na 

condução das políticas públicas. Se insiste no empenho da participação social nas decisões 

políticas, no entanto, como fala Marcelo Douglas de Figueiredo Torres, “mas como decidir 

sobre temas complexos e técnicos como taxa de juros, políticas públicas de saúde, segurança, 

                                                           
375 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2018, 
p. 56. 
376 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. Revista dos Tribunais. 3 ed. 2014. 
377 ZIELINSKI, Dioleno Zella Controle social da administração pública: a lei de acesso à informação na 
perspectiva da dimensão da accountability societal / Dioleno Zella Zielinski; orientador: Angela Cassia 
Costaldello. – Curitiba, 2015. 
378 ABRUCIO, Fernando Luiz. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a renovação 
da agenda de reformas. Revista de Administração Pública-RAP, v. 41, 2007. 
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endividamento externo, acordos comerciais, atuação dos organismos internacionais, entre 

outros?”379. 

Comumente, a burocracia é vista como um encadeamento de procedimentos 

desnecessários no âmbito da administração pública, gerando descrédito ao cidadão, 

ineficiência, e oneração aos cofres públicos. Seu caráter antidemocrático surge na centralização 

do poder nas mãos de um pequeno grupo em decorrência da sua oligarquização e 

profissionalização380. Ou como expressão “de uma estrutura essencialmente descartável, 

ineficiente e onerosa, pois absorve recursos financeiros e humanos que seriam mais bem 

empregados em áreas produtivas e finalísticas, tanto nas empresas quanto na administração 

pública”381. 

De outro ponto de vista, tem-se a burocracia como técnica necessária de gestão apta a 

dar conta da complexa estrutura da administração pública brasileira. Marcelo Douglas de 

Figueiredo Torres, repudia o tom jocoso que acompanha o conceito de burocracia, inclusive 

menciona que Max Weber defendeu referido modelo em comparação ao modelo patrimonialista 

prevalente na sua época. Mas o conceito de burocracia pode carregar acepções diferentes, sendo 

que três se destacam na doutrina: disfuncionalidade administrativa, caráter antidemocrático e 

uma técnica de administração pública382. 

Nesse sentido, os autores acompanham Fernando Nagib Coelho, o qual vê a burocracia 

como escolha ideal na busca da racionalidade administrativa. “A burocracia é essencialmente 

uma relação de dominação instrumental sobre a conduta dos indivíduos em uma 

organização”383. E para Frederico Lustosa da Costa, que entende que “a administração pública 

burocrática se caracteriza pela profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal”384. Não se olvida a 

importância da burocracia para o bom andamento dos meandros da administração pública, no 

sentido de organização procedimental, necessária para que não haja a anarquia ou arbitrariedade 

                                                           
379 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil.2014. 
Editora FGV. E-book, paginação irregular. 
380 Assim, a formação de uma oligarquia dirigente descolada da base das instituições, com a ampla e diversa 
intensidade e as gradações que este processo contempla, passa a ser percebida como uma consequência inevitável 
da evolução das organizações burocráticas (TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e 
administração pública no Brasil.2014. Editora FGV. E-book, paginação irregular). 
381 DE FIGUEIREDO TORRES, Marcelo Douglas. Op. Cit., .p. 16. 
382 Ibidem. 
383 COELHO, Fernando Nagib. Modelo burocrático de gestão pública no Brasil: Uma análise histórica e 
heurística. Amazon. 2017. E-book, paginação irregular. 
384 COSTA, Frederico Lustosa da. Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de administração pública; 200 anos de 
reformas. 2008. 
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nos procedimentos que envolvem dinheiro público e asseguram os direitos fundamentais dos 

indivíduos.  

Utilizando-se, novamente, dos ensinamentos de Marcelo Douglas de Figueiredo Torres, 

e na intenção de se falar da importância da burocracia como organização social e 

desenvolvimento de uma ordem racional-legal, tem-se que abordar suas principais 

características, no sentido em que foram delineadas por Max Weber385.  

Impessoalidade, traz a noção de regramentos idênticos para todos os cidadãos, sem 

predileções pessoais, vinculam o administrador a tratar todos os administrados indistintamente. 

Salvaguardando os indivíduos dos ranços culturais brasileiros, como o clientelismo e o 

patrimonialismo, ou do picaresco “jeitinho brasileiro”386. A hierarquia integra a relação de 

subordinação que existe dentro do sistema burocrático, principalmente na administração 

pública brasileira, em que servidores trabalham amordaçados pela rigidez de determinações 

legais que os impedem de agir com liberdade, excetuando os atos administrativos 

discricionários, mas que são em menor número na legislação pátria387.  

A burocracia também privilegia a especialização na execução das tarefas dentro da 

administração, os servidores públicos são dispostos conforme suas aptidões e capacidade 

técnica. E essa estrutura administrativa tarimbada permite a continuidade do serviço público de 

forma ininterrupta. Diante de todas as considerações negativas acerca da burocracia se percebe 

que o problema está no seu excesso, bem assim que ela é, no entanto, muitas vezes necessária 

para manter a segurança da estrutura administrativa dentro de uma estabilidade gerencial.  

Cidadãos conscientes e bem informados num contexto democrático tendem a ser 

exigentes quanto a prestação de serviços públicos, e essas pressões sociais requerem uma 

administração pública cada vez mais técnica. Ademais, a busca por melhores condições de vida 

para a população ampliou as atribuições da administração pública.  

                                                           
385 “Para Weber, diferentes tipos de sociedades apresentam diferentes formas de liderança política. Entretanto, a 
manutenção dessas lideranças depende de organizações administrativas que realizam a “expropriação” política. 
São tais organizações que irão, afinal de contas, determinar a “racionalidade” do sistema político; são elas que irão 
exercer, com maior ou menor sucesso, o monopólio do poder de uma sociedade” (BERLINCK, Manoel T. 
Prefácio. In WEBER, Max. Ciência e Política - Duas Vocações. 2015. Editora Cultrix. E-book, paginação 
irregular). 
386 As melhores análises antropológicas identificam o famoso jeitinho brasileiro como uma resistência cultural à 
submissão das pessoas às regras legais universalistas. Em última instância, o jeitinho seria um modo velado de 
questionar, contornar e anular o ordenamento legal que contraria os interesses pessoais dos cidadãos em 
determinado contexto, criando uma cultura política refratária à observância do arcabouço legal (TORRES, Marcelo 
Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil.2014. Editora FGV. E-book, 
paginação irregular). 
387 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Op. Cit. 
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O cenário global atual é portador de situações adversas em que a intervenção do Estado 

se faz cada vez mais necessária. Cite-se o envelhecimento da população, a degradação 

ambiental, o aumento populacional, e outros fatos com repercussão na sociedade, que impõe 

uma gestão pública mais eficiente, onde os gastos sejam sopesados e as prioridades definidas 

antecipadamente, com um planejamento estratégico na escolha das políticas públicas mais 

adequadas tendo em conta os recursos disponíveis. Não menosprezando a importância das 

conceituações expostas, o que se busca na atualidade é uma nova gestão pública que vise 

compatibilizar as necessidades econômicas do Estado e fortalecer a democracia. Mas a 

mudança de paradigmas encerra um digladiar entre a falta de limites entre a coisa pública e a 

privada, como a troca de favores políticos, o nepotismo, dentre outros exemplos de submissão 

pública388. 

É preciso esclarecer que o modelo atual da administração pública brasileira é baseado 

na burocracia, mas na sua pior acepção, a de morosidade e má condução nos deslindes da coisa 

pública. A ideia inicial ao se criar no Brasil uma estrutura burocrática de administração pública, 

visando a profissionalização dos serviços públicos, era afastar as nomeações de funcionários 

por questões de apadrinhamento político e, assim, com os concursos públicos atrair 

funcionários capacitados para a condução da estrutura administrava389. Contudo, a história 

mostra que esse modelo apresenta falhas, o ideário burocrático brasileiro não trouxe a 

profissionalização ao serviço público, como esperado, mas deu ensejo ao aprimoramento do 

clientelismo, em que parte dos funcionários públicos passaram a tirar proveito das facilidades 

inerentes aos cargos para benefício próprio ou de terceiros. Sem falar no isolamento burocrático 

que pelo rigor tecnicista afastou a sociedade das decisões públicas e fortaleceu a centralização 

político-administrativa, criando etapas desnecessárias ao longo da execução de um processo ou 

procedimento administrativo.  

Esse modelo administrativo perde respaldo a cada dia. A sociedade atual busca um 

padrão de gerencialmente público mais eficiente na prestação de serviços públicos e que 

                                                           
388 FERREIRA, Franklin Douglas. “Coronelismo”,“coronelismo eletrônico”, clientelismo e clientelismo 
eletrônico: apontamentos para um debate. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Fortaleza - CE – 29/06 a 
01/07/2017 
389 A ideia de burocratizar a administração pública brasileira foi materializada em 1938, no governo de Getúlio 
Vargas, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. Que tinha como objetivo 
“diminuir a ineficiência do funcionalismo público federal e reorganizar a administração pública. No Departamento, 
surgiu uma elite técnica responsável pela reestruturação de todo o funcionalismo público federal, e que tentou 
promover mudanças no trabalho, principalmente na forma de ingresso, carreira e organização das repartições 
públicas, centralizando decisões” (RABELO, Fernanda Lima. O DASP e o combate à ineficiência nos serviços 
públicos: a atuação de uma elite técnica na formação do funcionalismo público no Estado Novo (1937-
1945). Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, v. 3, n. 6, 2011). 
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rechace o clientelismo e as práticas corruptivas390. Luiz Carlos Bresser Pereira comparou o atual 

modelo administrativo e o emergente modelo de administração pública gerencial. Os principais 

traços distintivos do modelo em uso é se focar no processo em si, definindo formas de 

contratação de pessoal, de compras de bens e serviços, e em atender as reivindicações dos 

cidadãos. Não se atenta ao que acontece em volta, como o nepotismo e a corrupção, sua 

preocupação é seguir o procedimento, sem ponderar a sua ineficiência. Enquanto o modelo 

gerencial mira a obtenção de resultados. Prega a descentralização administrativa e incentiva à 

criatividade e à inovação dos funcionários públicos, ao mesmo tempo, cria medidores de 

desempenho na execução das atividades públicas391.   

E o moderno, que busca uma nova gestão pública, a profissionalização de seus agentes, 

o uso das tecnologias para ampliar a transparência pública. Inúmeras ações estão sendo 

implementadas no país no sentido de incrementar a utilização da tecnologia da informação 

como ferramenta para aumentar a transparência e a produtividade na administração pública. 

Essa nova forma de administrar a coisa pública visa ampliar a implementação de políticas 

públicas, e contribuir para equilibrar os cofres públicos, pela eficácia de gestão e uso racional 

dos recursos públicos, abandonando a gestão procrastinatória e ineficiente. No programa Bolsa 

família, por exemplo, a intenção inicial era a distribuição de cestas básicas como continuidade 

do programa Fome Zero. Após análise foi verificado que o programa estava administrado de 

forma equivocada, e adotando o modelo gerencial foram unificadas as diversas bolsas em 

dinheiro que existiam no âmbito público e centralizadas no programa Bolsa Família. Esse 

programa teve êxito em atender as famílias abaixo da linha de pobreza no país, e é um exemplo 

da transição do estado burocrático para o estado gerencial392.  

Nesse intento, segundo Pascarelli Filho, deve-se focar em três metas: a) a eliminação da 

miséria; b) um crescimento social sustentável, pois segundo ele, “soluções meramente 

redistributivas de renda ou assistencialistas resultarão em uma resposta fraca e efêmera para os 

problemas da pobreza; ” e c) um sistema político alicerçado num Estado Democrático de 

Direito393.  

                                                           
390 LEAL, Rogério Gesta. Efeitos predatórios da corrupção no mercado e na sociedade civil: alguns 
indicadores. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 116, 2018. 
391 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo 
Estado. Reforma do Estado e administração pública gerencial, v. 1, p. 21-38, 1998. 
392 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma gerencial e legitimação do estado social. Rev. Adm. Pública,  Rio 
de Janeiro ,  v. 51, n. 1, p. 147-156,  Feb.  2017 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122017000100147&lng=en&nrm=iso.> 
Acesso em 01  Nov.  2018. 
393 PASCARELLI FILHO, Mario. A nova administração pública: profissionalização, eficiência e governança/ 
Mario Pascarelli Filho. -- São Paulo : DVS Editora, 2011. E-book, paginação irregular. 
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E o acesso à informação pública pelos cidadãos é dos principais aliados para enfrentar 

os desafios de um sistema historicamente burocrático e clientelista. Na sociedade da informação 

os aparatos tecnológicos irrompem com novas possibilidades para que o cidadão exerça a 

democracia participativa394.   

O atual momento constitucional no Brasil é resultado da chamada “Constituição 

Cidadã”395, que trouxe modernidade, humanidade e inúmeras transformações no sentido de 

agregar em seu rol direitos e garantias contra a ingerência estatal abusiva, além de tratar de 

direitos econômicos e sociais. Outro mérito dela é abarcar as chamadas normas programáticas, 

cujos objetivos devem ser cumpridos por meio de políticas públicas, e direcionar valores que 

devem ser almejados pelo legislador infraconstitucional, juízes e administradores públicos396. 

Às vezes é necessário voltar no tempo e relembrar as diversas experiências históricas 

que resultaram no reconhecimento dos direitos fundamentais. E a representação cronológica 

que acompanha os direitos fundamentais principia com a figura do Estado liberal, em que a 

inércia é a palavra chave para garantir aos indivíduos a privacidade necessária frente às 

ingerências estatais. Dentre as consequências da Revolução Industrial na vida social e 

econômica dos operários no final do século XVIII e ao longo do século XIX foi a percepção de 

que a mera abstenção do Estado para garantir os direitos individuais era insatisfatória para 

concretização de direitos considerados essenciais para uma vida digna. Daí surgem os direitos 

de segunda dimensão, positivando em textos jurídicos os direitos as prestações sociais estatais, 

como saúde, educação, trabalho, dentre outros397.  

Já com os efeitos indesejáveis oriundos da Primeira Grande Guerra se vislumbra o início 

de um modelo híbrido, em que não só os direitos individuais têm proteção legal, mas os sociais 

surgem, exigindo um Estado mais intervencionista. No início a ingerência limitava-se em 

garantir alguns direitos sociais, passando posteriormente, a regular a economia, a fim de, 

garantir a livre concorrência, a geração de empregos e riquezas.  

                                                           
394 Exemplos profícuos na gestão pública com o uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs): o Portal 
da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU); o Programa Nacional do Livro Didático; o uso dos 
computadores de mão pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a entrega da Declaração do 
Imposto de Renda via internet; e a utilização de urnas eletrônicas nas eleições brasileiras (DA SILVA BALBE, 
Ronald. Uso de tecnologias de informação e comunicação na gestão pública: exemplos no governo 
federal. Revista do serviço público, v. 61, n. 2, p. 189-209, 2014). 
395 “A Constituição de 1988 é chamada, não sem razão, de Constituição Cidadã, por sua natureza de resgate e 
afirmação dos direitos universais dos brasileiros” (SILVA, Marina Osmarina. Saindo da invisibilidade – a política 
nacional de povos e comunidades tradicionais. Inclusão social, v. 2, n. 2, 2007). 
396 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 20. 
397 O discurso social ganha forma na primeira guerra constituição mexicana 1917, 1919 Weimar Alemanha e no 
Brasil em 1934.  
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Concomitantemente vivia-se o insucesso do liberalismo clássico e sua transição para o 

Estado Social (Welfare State)398. Período marcado pelo empobrecimento da classe média, por 

duas grandes guerras mundiais, que impuseram o fortalecimento do Estado não só na área 

militar, mas também no controle social e econômico, forçando-o a deixar de lado a moderação 

para assumir uma posição mais ativa na consecução dos direitos individuais sociais. E uma 

forma do Estado atuar afirmativamente na sociedade, para garantir a efetividade dos direitos de 

cunho social, dá-se pelas políticas públicas. A transição do Estado liberal que prega a 

interferência mínima do Estado na sociedade. Com o Estado social essa visão transformou-se, 

e a sociedade passou a exigir uma postura mais ativa do Estado para minimizar as diferenças 

sociais, econômicas e culturais que assolam a população pátria.  

Não se deve, entretanto, rotular as políticas públicas unicamente como instrumentos 

de efetivação dos direitos fundamentais de segunda geração, elas se justificam na intenção do 

Estado envolver-se nos problemas sociais ou na sua prevenção. Como exemplifica Felipe de 

                                                           
398 José Eduardo Grin fez uma análise de três períodos históricos do desenvolvimento do regime de bem-estar 
social no Brasil e destacou suas principais características: “em primeiro lugar, em relação ao período 1930-1964, 
analisa-se o legado negativo do “realinhamento crítico” das opções adotadas pelas elites políticas em face do 
modelo societário ancorado na cidadania regulada. Os efeitos desse desenho político-institucional geraram atrasos 
significativos na expansão da cidadania em bases mais universais. Essa expansão, de maneira lenta e contraditória, 
iniciou ainda no regime militar, mas apenas a partir da segunda metade dos anos 1980 começou a ser revertida. 
No Brasil, o tema dos direitos sociais ficou truncado diante de uma visão excludente de amplas parcelas da 
população não inseridas em termos produtivos no mercado de trabalho. O Estado, no Brasil, não se responsabilizou 
pela oferta de serviços para a população marginalizada que não estivesse representada pelo modelo de cooptação 
política e social entre sindicatos, governo e empresas. Em segundo lugar, no regime militar brasileiro, expansão e 
consolidação do Estado de bem-estar social não se valeram de nenhuma mediação política para construir consensos 
coletivos sobre o modelo de solidariedade social a ser implantado. A burocracia tornou-se um ator privilegiado na 
definição de políticas e interlocutores sociais, especialmente no setor privado. Em vez do pacto entre governo e 
sindicatos para gerar políticas sociais, tal como no modelo social democrata europeu, no Brasil, fortaleceram se os 
vínculos entre os interesses da burocracia e das empresas privadas. Antes de reforçar políticas sociais mais 
universalizantes que, na experiência social democrata na Europa, adquiriram sua feição mais acabada nos anos 
1970, no Brasil, o regime de bem-estar teve outra característica. O modelo econômico concentrador de renda e a 
desigualdade social foram marcas centrais, apesar da expansão das políticas sociais. Em terceiro lugar, após 1994, 
comparar o modelo social democrata europeu com as políticas sociais no Brasil adquire outra conotação. No Brasil, 
o regime de bem-estar social passou a se pautar por valores mais compreensivos em defesa dos direitos e da 
cidadania, com um sistema mais generoso de políticas sociais. Ainda assim, debates como a focalização de 
programas para combater a pobreza e a desigualdade social são estranhos à visão social-democrata na Europa. Isso 
porque esse modelo compreende que o Welfare State é, acima de tudo, um sistema de políticas que se sustenta em 
cidadãos com direitos sociais reconhecidos e em bases universais. Ainda que as políticas sociais encetadas pelo 
Estado visassem ampliar direitos e o acesso a segmentos sociais marginalizados, o descolamento do mercado de 
trabalho ainda se manteve. A opção “pelo social” adotada no Brasil depois da Constituição de 1988 esteve longe 
de criar um sistema ancorado em arranjos clássicos entre capital, trabalho e poder público. Coube ao Estado o 
papel de protagonista, visando implantar políticas sociais que combinassem compensação, focalização e 
universalização de direitos para mitigar problemas estruturais de desigualdade social e incapacidade de inserção 
produtiva. A base econômica desse novo ciclo de políticas sociais no Brasil esteve longe de criar pactos assentados 
na base econômica, a despeito de ter sido uma opção mais justa da sociedade brasileira em direção a padrões menos 
predatórios de cidadania” (GRIN, Eduardo José. Regime de Bem-estar Social no Brasil: Três Períodos Históricos, 
Três Diferenças em Relação ao Modelo Europeu Social-democrata. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, [S.l.], 
v. 18, n. 63, jul. 2013. ISSN 2236-5710. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/3994/13476.> Acesso em: 31 Out. 2018.  
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Melo Fonte, “a necessidade intervir na economia para manter o equilíbrio do mercado ou nele 

suprir lacunas, cumprindo-se, assim, certos mandamentos legais”399. Pois como afirma Maria 

Paula Dallari Bucci “O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o seu 

aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de direitos 

fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do Estado”400. 

A efetivação dos direitos sociais dispostos no texto constitucional sujeitam-se muitas 

vezes ao talante das escolhas políticas que por sua vez limitam-se a alocação de recursos 

públicos mal distribuídos, ou a intervenções setoriais sem planejamento visando propaganda 

partidária. Daí justifica-se o aperfeiçoamento do estudo das políticas públicas, já que as ações 

positivas do Estado para efetivar os direitos fundamentais descritos na Constituição Federal 

dependem delas para se efetivarem.  

Nas áreas sociais o Estado moderno vem assumindo mais responsabilidades, firmando 

seu papel na promoção do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. A descontinuidade dos 

programas governamentais é uma mazela que acompanha a administração pública brasileira, e 

um dos modos de alterar esse fenômeno é ampliando o diálogo público com o direito e outras 

áreas cientificas. O intento é uma análise criteriosa do problema social que desencadeie políticas 

públicas duradoras e eficazes.  

O próprio conceito de políticas públicas amadureceu no decorrer dos últimos anos. Se 

antes, elas eram restritas aos outputs do sistema político, e não havia a preocupação de entender 

o porquê da demanda, mas somente resolver a necessidade. Na contemporaneidade, se procura 

compreender a demanda como um todo (inputs + outputs), e trazer à tona todos os atores 

incluídos no seu desenvolvimento. 401 Mais, ainda, se depara com uma variedade de conceitos 

das políticas públicas, dentre eles o de Maria Paula Dallari Bucci, como uma “ coordenação dos 

meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a realização 

de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”402.  

Celina Souza, as vê integradas num campo holístico, em que se busca ao mesmo tempo 

“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”403. 

                                                           
399 FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 40. 
400 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito administrativo. id/496865, 1996. 
401 TUDE, João Martins. Conceitos gerais de políticas públicas. Políticas Públicas. Curitiba: IESDE Brasil SA, p. 
11-34, 2010. 
402 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. Cit. 
403 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 
2006, p. 20-45. 
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Por sua vez, Guilherme Amorim Campos da Silva descreve as políticas públicas como 

ferramentas do Estado e de seus poderes constituídos, “que deve permitir divisar as etapas de 

concreção dos programas políticos constitucionais voltados à realização dos fins da República 

e do Estado Democrático de Direito, passíveis de exame de mérito pelo Poder Judiciário”404. 

A partir da análise de vários modelos e definições das políticas públicas, Celina Souza, 

condensa suas principais características:  

 

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 
fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes 
formais, já que os informais são também importantes. A política pública é abrangente 
e não se limita a leis e regras. A política pública é uma ação intencional, com objetivos 
a serem alcançados. A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma 
política de longo prazo. A política pública envolve processos subseqüentes após sua 
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 
avaliação405. 

 

Observa-se que as políticas públicas, para terem efetividade, dependem de variáveis que 

acabam por torná-las uma matéria multidisciplinar. Por exemplo, através da iniciativa do Poder 

Executivo surgem as leis orçamentárias, dispostas nas diretrizes orçamentárias e nos planos 

plurianuais, que precisam ser aprovadas pelo Poder Legislativo.  

Klaus Frey em análise do conceito de políticas públicas e suas diferentes abordagens em 

países em que a democracia é estável e naqueles que ainda convivem com um sistema 

democrático vulnerável, como o Brasil. Em resumo, esclarece que a expressão “política” na 

língua inglesa tem três significações, e que elas interagem entre si: a dimensão institucional 

(polity), a dimensão processual (politics) e a dimensão material (policy). A polity relaciona-se 

aos mecanismos utilizados na resolução de divergências nas relações de poder que permeiam o 

Estado no intuito de alocar recursos públicos. As politics são as instâncias deliberativas pelas 

quais uma escolha pública precisa passar, é nessa fase que os atores sociais têm mais poder de 

influência nas decisões políticas. E as policies que se aproximam do conceito de políticas 

públicas (outputs), referem-se à materialização das propostas inseridas nos programas 

políticos406. 

                                                           
404 DA SILVA, Guilherme Amorim Campos. Direito ao desenvolvimento. Editora Método, 2004.p.104. 
405 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 
2006, p. 20-45. 
406 FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas 
públicas no Brasil. Planejamento e políticas públicas, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), n. 21, p. 211-259, ISSN 0103-138, jun 2000. 
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Klaus Frey traz ainda os conceitos de policy network que são as redes de articulação 

entre os atores envolvidos na formulação/implementação das políticas públicas. Policy arena 

espaços de discussão, que podem ser divididos conforme seus resultados em: políticas 

distributivas, políticas redistributivas, políticas regulatórias e políticas constitutivas. E policy 

cycle que são as fases sequenciais que as políticas públicas passam desde a sua criação até a 

sua implementação e avaliação. Nesse ponto, Klaus Frey propõe as seguintes etapas: fase da 

percepção e definição de problemas, fase da agenda setting, fase de elaboração de programas e 

de decisão, fase da implementação de políticas, e fase da avaliação de políticas e correção da 

ação407. 

Em relação aos sujeitos que atuam nas políticas públicas, têm-se os atores estatais 

(ligados à administração pública) e os atores privados (movimentos sociais, associações da 

sociedade civil, ONGs, as mídias em geral entre outros). E por mais empírico que a análise das 

políticas públicas aparenta ser é importante abordar, nem que seja de forma perfunctória, os 

parâmetros teóricos que embasam o seu estudo.  

Klaus Frey explicita os principais tipos de políticas públicas. As distributivas, refletem 

o caráter clientelista, não existe a preocupação com os limites dos recursos públicos e a intenção 

é beneficiar um grupo social específico. As redistributivas, focam grandes grupos sociais, mas 

sem planejamento adequado acabam por tornar as políticas públicas ineficazes. As regulatórias 

que se baseiam em preceitos normativos, não sendo possível avaliar antecipadamente os seus 

custos e benefícios. E as políticas públicas constitutivas ou estruturadoras, que absorvem os 

outros tipos de políticas e são responsáveis pelos procedimentos necessários para que as outras 

políticas entrem em atividade408. 

Boa parte dos questionamentos teóricos acerca das políticas públicas vêm da ciência 

política e da administração, mas tendo em vista a interdisciplinaridade que cerca as políticas 

públicas, é oportuno abordá-los.  

Institucionalismo ou neoinstucionalismo não prioriza a participação dos cidadãos e toma 

o plano organizacional das instituições como essencial no manejo político. A teoria dos grupos 

de interesses preconiza a existência de grupos com interesses em comum que sobrepõem as 

outros que pensam de forma diferente. Vê-se o sistema político como responsável para dirimir 

a disputa e através das políticas públicas dar a resposta às demandas em discussão.  

                                                           
407 FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas 
públicas no Brasil. Planejamento e políticas públicas, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), n. 21, p. 211-259, ISSN 0103-138, jun 2000. 
408 Ibidem. 
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Dentre as teorias de maior repercussão na ciência política e nas ciências humanas, estão 

a teoria das elites, do racionalismo, do incrementalismo, dos jogos e dos sistemas. A primeira, 

sugere que as elites ditam os preceitos a serem seguidos na formulação/implementação das 

políticas públicas, a participação social é simbólica, já que a responsabilidade pela melhoria do 

bem-estar social é da elite, e os benefícios podem se estender ou não as massas. A teoria do 

racionalismo, baseada na relação custo (inputs) x benefício (outputs), em que a prioridade é a 

eficiência do resultado. A teoria do incrementalismo, é uma reação à teoria do racionalismo, 

que considera ficcional e humanamente inexequível. A teoria dos jogos é o estudo da reação 

dos atores políticos no campo das políticas públicas. E a teoria dos sistemas estuda a 

comunicação entre os policy makers e a sociedade civil e de que forma essa interação influencia 

as políticas públicas409.  

 

3.2 A FUNÇÃO DO DIREITO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Na trilha do amadurecimento democrático o Brasil se empenhou em superar o regime 

militar (1964-1985), construir a reabertura democrática e o respeito aos direitos fundamentais, 

e assim, substituir hábitos inadequados na resolução de crises políticas, como o das rupturas 

institucionais, por novos mecanismos democráticos previstos na Constituição. É este cenário 

uma cultura constitucional ainda insipiente, mas na atualidade tem sido responsável pela 

manutenção da estabilidade institucional mais longa da história brasileira410.   

Segundo Antônio Carlos Cintra do Amaral não existe a “sociedade como um todo”, ou 

o “conjunto da sociedade”. Há segmentos sociais, com interesses diversos e muitas vezes 

conflitantes. O Direito tem por função assegurar a pacificação social. Mas isso não significa 

eliminar conflitos, e sim permitir a convivência harmônica, em sociedade, de indivíduos e 

grupos que têm posicionamentos diferentes e até mesmo conflitantes411. 

A correlação entre políticas públicas e direito é temática contemporânea, quiçá nas 

últimas três décadas evidenciou sua importância no cenário jurídico e político do Brasil. E o 

vácuo entre elas tinha amparo na ideia arcaica de que é o Estado que decide o que é melhor para 

os cidadãos sem a necessidade de conformar seus feitos à gênese dos mandamentos 

constitucionais.  Consoante abordado nos capítulos anteriores, somente com a Constituição 

                                                           
409 TUDE, João Martins; FERRO, Daniel; SANTANA, Fabio Pablo. Políticas públicas. Curitiba: IESDE Brasil, 
2010. 
410 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 
de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, p. 165, 2012. 
411 DO AMARAL, Antônio Carlos Cintra. O princípio da publicidade no direito administrativo. 2003. 
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Federal de 1988 o Estado Democrático se firmou no Brasil e alicerçou a busca pela 

concretização efetiva dos direitos fundamentais de seus cidadãos.  

Ao tratar da aproximação entre o direito e a política, Maria Paula Dallari Bucci esclarece 

que no Brasil essa relação é relativamente nova412, mostrando que somente na década de 90 

começaram a surgir as figuras jurídicas das organizações sociais, firmando a ideia da existência 

de organizações sociais paralelas ao Estado (público não-estatal), contribuindo para ampliar o 

espaço de geração das políticas públicas413. 

Vai-se perdendo a força, a visão tradicional postulada por administradores públicos, de 

que o direito se faz presente na construção e no desenvolvimento das políticas públicas 

unicamente como guia procedimental. A relevância de sua participação é muito maior. Ele 

norteia as atividades da sociedade não organizada no acompanhamento das políticas públicas, 

ao mesmo tempo, que reclama das autoridades constituídas uma resposta legal às suas expensas 

e motivações na gestão do patrimônio público. A função primordial das políticas públicas no 

Estado democrático de direito é de instrumento para concretização dos direitos fundamentais.  

Essa nova compreensão das funções do Estado dentro das políticas públicas fez irromper 

atividades estatais que demandam um agir acurado por parte da administração pública, seja no 

levantamento preciso de dados, nas maneiras de formular objetivos alcançáveis, angariar 

recursos, mobilizar forças, em outras palavras, faz-se necessário planejamento414. E o direito 

apresenta um papel determinante dessas políticas, seja impondo quem as conduz a justificar e 

a fundamentar as decisões, quanto as prioridades, meios escolhidos, formação de planos de 

execução, aporte de recursos, e outras decisões importantes. Entender esse papel do direito e de 

seus executores dentro das políticas públicas é um desafio, tendo Diogo Coutinho o mérito de 

descrever de uma forma didática esses papéis e tarefas. 

Diogo Coutinho efetua um estudo da relação entre o direito e as políticas públicas, e 

conclui que essa visão limitada é transmitida aos operadores do direito nos bancos 

universitários. Para o autor, ensina-se de uma forma simplista que a administração pública 

recebe o comando objetivo da lei, deve obedecê-la nos atos vinculados e nos atos discricionários 

                                                           
412 Segundo Maria Paula Dallari Bucci nos EUA a relação entre o direito e as políticas públicas é mais antiga, 
tornando o sistema jurídico deles mais adaptado em tratar desse tema. No mesmo sentido, Klaus Frey que enfatiza 
que na Alemanha o tema começou a ser estudado na década de 70, e nos EUA nos anos 50 (BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos direitos humanos. Direitos humanos 
e políticas públicas, São Paulo, Pólis, p. 7, 2001; FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e 
reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e políticas públicas, n. 21, 
2009). 
413 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. Cit. 
414 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de 
informação legislativa, v. 35, n. 138, p. 39-48, 1998. 
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poderá executar juízo subjetivo de oportunidade e conveniência em nome do interesse 

público415. 

Para visualizar as atribuições do direito e de seus executores dentro das políticas 

públicas, Diogo Rosenthal Coutinho traz o contexto em que esses papéis consistem em apontar 

fins e situar as políticas no ordenamento (direito como objetivo), criar condições de participação 

(direito como vocalizador de demandas), oferecer meios (direito como ferramenta) e estruturar 

arranjos complexos que tornem eficazes essas políticas (direito como arranjo institucional)416.  

O autor chama atenção para a influência do direito nas políticas públicas em vários 

aspectos, dentre eles “pode ser visto como mecanismo de disciplina, procedimentalização e de 

regulação da participação substantiva, bem como da mobilização de atores mais ou menos 

organizados na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas”417. 

Oportuno fazer algumas considerações acerca do ato discricionário. Sendo primordial 

não se descuidar de o fato da discricionariedade fazer parte das políticas públicas, mas dentro 

de um conceito reducionista, como mero manejo na escolha dos procedimentos que sejam mais 

adaptáveis ao caso prático. Não se admitindo “uma discricionariedade irrestrita, intátil, 

desviante”418. 

Ademais, “Mesmo com esse grau de liberdade, o ato discricionário vincula-se à Lei e 

aos comandos constitucionais, não podendo ser construídos de forma arbitrária”419, pondera 

Mauro Roberto Gomes de Mattos. “A discricionariedade costuma ser definida como a faculdade 

que a lei confere à Administração para apreciar o caso concreto, segundo critérios de 

oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas 

perante o Direito”420, nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Mas segundo a autora, 

essa definição não é estática, como tudo na história, ela evolui conforme o passar do tempo. E 

a principal alteração veio com o Estado Democrático de Direito, em que a concepção de que a 

                                                           
415 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos AP. A política 
pública como campo multidisciplinar. São Paulo: Unesp, 2013. 
416 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. A política pública como campo multidisciplinar, p. 
181-200, 2013. 
417 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. 
418 HEINEN, Juliano. Fundamentos do Direito Administrativo Contemporâneo. Editora Sapiens. 2017. E-book, 
paginação irregular.  
419 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. A Constitucionalização do direito administrativo e o controle de mérito 
(oportunidade e conveniência) do ato administrativo discricionário pelo poder judiciário brasileiro. Acesso em 
26 abr. 2018, v. 27, n. 10, 2008. 
420 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos sobre o 
princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. Supremacia do interesse público e outros temas 
relevantes de Direito Administrativo. São Paulo, SP: Editora Atlas, 2010. 
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Administração pública só poderia agir conforme as delimitações legais (Estado de direito), foi 

superada pela sujeição ao direito na sua ampla sustentação, lei, valores e princípios421. 

O direito administrativo convive com duas tendências antagônicas em relação a 

discricionariedade administrativa. Pela influência do direito estrangeiro propaga-se a ideia da 

ampliação da discricionariedade sob o argumento de que a legalidade torna a administração 

pública burocrática, não se coadunando com a nova ideia de administração pública gerencial. 

Postura diversa, defende a limitação discricionária com base não só na lei, mas também nos 

princípios e valores constitucionais422. 

Numa visão contemporânea o ato discricionário deve antepor os princípios 

constitucionais no intuito da concretização dos direitos fundamentais, e só se justifica na 

impossibilidade da escolha no caso concreto da opção mais justa. Nas palavras de Luís Roberto 

Barroso, “a discricionariedade é, portanto, serva do interesse público e um instrumento para 

melhor atender à finalidade pública estabelecida na lei que confere à Administração a 

competência discricionária”423. 

Para Diogo Rosenthal Coutinho o direito tem uma função relevante para o êxito das 

políticas públicas, devendo abordar o entrelaçamento da dinâmica do direito, como essencial 

no desenvolvimento das políticas, não só do ponto de vista jurídico-formal, mas como 

delineador da própria finalidade constitucional. Ele, ao descrever o direito como arranjo 

institucional das políticas públicas, defende “que normas jurídicas estruturam seu 

funcionamento, regulam seus procedimentos e se encarregam de viabilizar a articulação entre 

atores direta e indiretamente ligados a tais políticas”424.  A ideia passa a ser minimizar o jogo 

de poder que permeia as políticas públicas no Brasil, envolta em discursos genéricos e interesses 

demagógicos, que muitas vezes, geram a descontinuidade de programas governamentais em 

troca de favorecimentos e disputas políticas.  

É possível, ainda de acordo com Diogo Coutinho, associar, figurativamente, o direito 

como uma ferramenta das políticas públicas, e afirmar que o direito vai além dos meios para se 

chegar aos objetivos das políticas públicas, “ mas também como regras internas que permitem 

a calibragem e a autocorreção operacional dessas mesmas políticas” 425.  

                                                           
421 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. 
422 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos sobre o 
princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa. Supremacia do interesse público e outros temas 
relevantes de Direito Administrativo. São Paulo, SP: Editora Atlas, 2010. 
423 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Renovar, 2003. t. 2, p. 363. 
424 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. 
425 Ibidem. 
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O autor traz a análise do direito como vocalizador das políticas públicas. Nesse 

parâmetro, o direito atua para inibir práticas antidemocráticas ou trâmites desnecessários. 

Incluindo, nas palavras de Diogo Coutinho “mecanismos de deliberação, participação, consulta, 

colaboração e decisão conjunta, ” como a inclusão de consultas e audiências públicas, 

possibilitando a participação social, e o accountability, através da publicidade dos atos 

administrativos 426. 

 

3.3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E INFORMAÇÃO 

 

Como já abordado no capítulo 2, o percurso da formação da cidadania brasileira foi lento 

e ainda não se encontra concluído. O período colonial incutiu práticas clientelistas, em que a 

troca de favores no meio político se tornou habitual e permanece até os dias de hoje. Sem falar 

no cerceamento da autonomia dos indivíduos que eram confundidos com discursos de 

governantes que se utilizavam de forma capciosa do paternalismo e do patrimonialismo para se 

manterem no poder. Além disso, o Brasil viveu um período repressor, e ainda atravessa períodos 

de crises econômicas e sociais que influenciam no estágio de amadurecimento democrático427.  

A prática patrimonialista, em que ocorre uma simbiose entre o público e o privado, 

incutiu no povo brasileiro padrões sociais que retardaram a formação da cidadania, justificando 

a existência de muitos discursos em prol da participação social vindos dos setores populares da 

sociedade428. Na atualidade a participação social nas políticas públicas é vista como necessária 

ao seu êxito, e deve ser realizada em todo seu círculo de elaboração e execução.  

Com o clientelismo não é diferente, faz parte do cotidiano da política brasileira essa 

relação de trocas de favores por votos nas eleições. Da época da República Velha, em que os 

coronéis criaram a prática dos votos de cabresto para uma população sem acesso à informação 

e que viam os chefes políticos da época como provedores de sua existência. Essa praxe ainda 

persiste em alguma medida na atualidade, principalmente na área assistencial, em que votos por 

vezes são trocados por fornecimento de materiais de construção, cestas básicas, vagas em 

creches etc. Não se olvide que o eleitor é um agente ativo do clientelismo, pois se sente 

                                                           
426 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. A política pública como campo multidisciplinar, p. 
181-200, 2013. 
427 “O desafio apresentado ao Brasil é o de fazer com que a Constituição seja apropriada pelas práticas cotidianas 
da sociedade, sobretudo para garantir o pleno respeito aos direitos fundamentais dos excluídos” (SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo 
Horizonte: Fórum, p. 165, 2012). 
428 FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro, Globo Livros. 2002. E-
book, paginação irregular. 
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beneficiado. É uma forma errônea de fazer política, em que o espaço de solução de conflitos é 

flagrantemente individual e não coletivo.  

Transformar uma coletividade servil e letárgica numa sociedade dinâmica e 

participativa demanda não só tempo, mas também o empenho da sociedade civil429 em 

conscientizar a população como um todo, acerca de seu poder perante as decisões públicas. É 

preciso alterar, segundo Fernando de Brito Alves, “a percepção dos atores sociais de que são 

capazes de interferir nas escolhas públicas e que o poder político encontra-se partilhado de 

modo responsivo”430. Antes não se vislumbrava essa atividade direta dos cidadãos como algo 

normal, somente a participação via escolha dos governantes era exercida. Somente nas últimas 

décadas, explica Odete Medauar, é que surgiu a percepção de que “o valor da democracia 

depende também do modo pelo qual as decisões são tomadas”431. Não basta escolher os 

representantes, e ficar assistindo inerte o agir público, faz-se necessário o acompanhamento 

efetivo com ingerência quando necessário.  

Uma das benesses da democracia é exatamente a possibilidade de aprimorá-la com a 

participação ativa e de qualidade pela sociedade, diferentemente de um sistema autoritário, em 

que a ingerência social não surte nenhum efeito modificativo na sua estruturação e gestão. 

Como expressa José Rodriguez Rodrigo em comento às ideias de Franz Neumann, encontrar-

se num regime democrático “implica avaliar constantemente o desempenho das instituições e, 

eventualmente, propor sua reforma. Mesmo para se opor a elas, mesmo para advogar sua 

destruição, é preciso analisa-las e demonstrar sua ineficiência e/ou ilegitimidade”432. 

Como frisa Diogo Coutinho: 

 

Supor que decisões em políticas públicas devam ser tomadas não apenas do modo 
mais bem fundamentado possível, por meio de uma argumentação coerente e 
documentada em meio aberto ao escrutínio do público, mas também de forma a 
assegurar a participação de todos os interessados na conformação, implementação ou 
avaliação da política433.  

                                                           
429 Segundo Leonardo Avritzer, “a sociedade civil brasileira teve sua institucionalidade criada por dois processos, 
a reação dos setores populares ao processo antidemocrático de modernização do país que interferiu intensamente 
na sua vida cotidiana e um processo de democratização que fez das associações civis atores importantes no 
processo de aprofundamento democrático” (AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e Estado no Brasil: da 
autonomia à interdependência política. Opin. Publica,  Campinas,  v. 18, n. 2, p. 383-398,  Nov.  2012.   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000200006&lng=en&nrm=iso.> 
access on  02  Aug.  2018.  
430 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013. P. 204. 
431 MEDAUAR, Odete et al. Direito administrativo moderno. Editora Revista dos tribunais, 2004. P.27. 
432 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de Franz 
Neumann. Saraiva, 2009. p. XXII. 
433 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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Comumente ao se falar de participação popular nos meandros públicos, além da 

participação no pleito eleitoral, surgem três formas clássicas, a iniciativa popular, o veto popular 

e o referendo em sentido estrito. Em breves palavras, a iniciativa popular é uma técnica 

legislativa que pode desencadear o processo legislativo. O veto popular é possibilidade de 

rechaçar um normativo aprovado pelo órgão legislativo, ou para cassar os efeitos de um ato 

administrativo, que, para continuar a produzir efeitos, depende da aprovação popular. E o 

referendo é um convite aos cidadãos para pronunciar-se sobre determinadas matérias de 

relevância nacional, possui caráter confirmatório, já que a consulta é posterior ao ato434. 

Entretanto, nas últimas décadas a participação social adquiriu nova amplitude por influência da 

universalização dos direitos sociais, e da nova compreensão da cidadania e do papel do Estado. 

   

Segmentos sociais se organizam não apenas em torno de necessidades materiais ou de 
realização de políticas públicas que atendam às carências, mas em busca de seu 
reconhecimento como sujeito, de construção e efetivação de direitos e de uma cultura 
política de respeito às liberdades, à equidade social, à transparência das ações do 
Estado435. 
 
 

Fernando de Brito Alves ressalta o ceticismo que rodeia as novas práticas democráticas 

no Brasil. A história traduz-se numa corrente de exclusão social nos deslindes políticos que 

começa a mudar a partir da redemocratização do país, e por conta desse comportamento 

reincidente do passado, o descrédito paira na sociedade436. Para tentar romper esses maus 

                                                           
434 A Lei no 9.709/1998, regulamenta tais dispositivos os quais estão previstos no art. 14 da CF/88:  “Art. 1o A 
soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos 
termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante: 
I – plebiscito; 
II – referendo; 
III – iniciativa popular. 
Art. 2o Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. 
§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, 
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 
§ 2o O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a 
respectiva ratificação ou rejeição. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9709.htm>. 
Acesso em 27 agosto 2018. 
435 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. As dimensões da participação cidadã. Caderno CRH, v. 10, n. 26, 2006. 
436 O desinteresse por parte dos cidadãos no aprimoramento do sistema democrático é preocupante, e não se 
restringe somente ao Brasil. Em pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Opinião Pública - CESOP, junto a 
UNICAMP/SP, nas eleições de 2002 e 2014, foi constatado que o comportamento eleitoral dos paulistas e dos 
brasileiros é de desânimo, e apontou os seguintes dados, de um modo geral, 66,4% dos brasileiros tem pouco 
interesse por política, e quanto ao funcionamento da democracia, 62,4% dos brasileiros estão indiferentes, pouco 
satisfeitos, ou nada satisfeitos. (DOI: https://dx.doi.org/10.1590/1807-0191201723160 - CESOP - Centro de 
Estudos de Opinião Pública, junto a UNICAMP/SP, veiculado em 2017, sob coordenação de Maria Teresa Miceli 
Kerbauy e André Luiz Vieira Dias, <https://www.cesop.unicamp.br/por/opiniao_publica/artigo/501.> Acesso em: 
29 agosto 2018. 
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hábitos a legislação pátria elaborou técnicas de participação democrática. Dentre elas o 

orçamento participativo, as audiências públicas e os conselhos das políticas públicas437.  

A ideia precursora de orçamento participativo no Brasil surgiu em 1989, na cidade de 

Porto Alegre/RS, e se multiplicou em outras cidades do país. Tendo em consideração que as 

realidades locais influenciam seu funcionamento, e podem alterar o modo como se desenvolve, 

tem-se, que via de regra, seu desdobramento segue as seguintes fases: a realização de 

assembleias locais e setoriais, o prefeito apresenta o plano de investimentos e as regras do 

processo do processo do orçamento participativo; reuniões locais e setoriais cujos participantes 

irão escolher os projetos prioritários que serão executados; câmara municipal, momento em que 

a lista com a prioridades definidas através da participação dos cidadãos chega em mãos do chefe 

do poder executivo do município; é realizada a matriz orçamentária, em que o município e o 

comitê do orçamento participativo  criam e apresentam à população o plano de investimentos 

do município, e que servirá como bussola de controle dos gastos públicos; e ao final, será 

realizada a avaliação do processo e se necessário as regras serão modificadas438.   

A democratização das políticas públicas encontra guarida no orçamento participativo. 

Além da ampliação do debate entra a sociedade civil e a democracia local, ele ainda permite ao 

cidadão assumir um papel político importante na efetivação-realização dos direitos 

fundamentais. Seja contribuindo na definição das políticas públicas que merecem no contexto 

local ter prioridade, ou acompanhando se a destinação dos recursos públicos tem sido 

satisfatória, moral e eficiente. 

                                                           
Em análise da EIU (empresa britânica, criada em 1946, como uma divisão de pesquisa e análise do The Economist 
Group, sendo empresa irmã do jornal The Economist,) não decide se um país é ou não uma democracia, mas 
examina seu desempenho pelas avaliações especializadas a respeito de sessenta questões que dão informações 
sobre cinco áreas: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação 
política e cultura política. Os países são listados de acordo com suas pontuações e também categorizados, em 
ordem decrescente de pontuação. Os dados de 2010 constataram, como Democracias Plenas (26), Democracias 
Falhas (53), Regimes Híbridos (33) e Regimes Autoritários (55). No estudo de 2017, intitulado Democracy Index 
2017 - Free Speech Under Attack, foram examinandos 167 países, procurando excluir apenas os países muito 
pequenos e de maneira a servir de reporte de indicativo informativo referencial mundial, detectou-se um indicativo 
de diminuição de índice da democracia global, ao ser incluído um foco especial sobre a liberdade de mídia e 
liberdade de expressão. Seguindo-se, nessa ordem de ideias uma lista comparativa ao estudo de 2010, apontou-se 
uma diminuição de Democracias Plenas (apenas 19), aumento de Democracias Falhas (em 57 países), elevação de 
Regimes Híbridos (para 39), e discreta diminuição de Regimes Autoritários (para 52 países), sendo que neste 
estudo o Brasil ocupa a 49ª posição do rank, estando atrás, por exemplo, da Argentina (48ª), Panamá (45ª), Lituânia 
(37ª), Botswana (28ª), e do Uruguai (18ª), com apontamento de que a região da América Latina, como um todo, 
fica abaixo da média global para cultura política, refletindo níveis relativamente baixos de confiança popular na 
democracia. Disponível em 
<http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2017.pdf&mode=wp&campaign
id=DemocracyIndex2017.> Acesso em: 29 agost. 2018. 
437 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013. 
438 MARQUETTI, Adalmir. Participação e redistribuição: o orçamento participativo em Porto Alegre. A inovação 
democrática no Brasil, v. 1, p. 129-156, 2003. 
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Nas palavras de Brian Wampler, o orçamento participativo é definido como: 

 

Um processo decisório que se estende por todo o ano fiscal. Em assembleias 
organizadas com esse fim, os cidadãos se engajam, juntamente com funcionários da 
administração, em negociações sobre a alocação de gastos que envolvam novos 
investimentos de capital em projetos tais como clínicas de assistência médica, escolas 
e pavimentação de vias públicas439. 

 

Leonardo Avritzer traça quatro características preponderantes do orçamento 

participativo, ressaltando que essa prática de participação popular nos deslindes públicos 

encontra peculiaridades locais e culturais, conforme a região em que se instala. A primeira 

particularidade, segundo o autor, é a cessão da soberania por aqueles que a detém e a adquiriram 

num processo representativo local. O cidadão passa ter poder deliberativo ampliando o espaço 

público político argumentativo da localidade em que vive. Em segundo lugar, o orçamento 

participativo busca elementos de participação local, as assembleias, os conselhos, além de 

elementos de delegação, combinando ferramentas da tradição da democracia participativa. Ele 

também se justifica por criar um desenho institucional de autorregulação, as regras que 

sustentam a prática participativa são acordadas pelos próprios participantes. Enfim, o 

orçamento participativo se esforça em direcionar a distribuição dos recursos públicos para os 

setores mais necessitados da sociedade local440.   

O texto constitucional prevê a obrigatoriedade dos municípios quando da elaboração 

de suas leis orgânicas que observem a participação das associações representativas no 

planejamento municipal441. No art. 44, do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), está previsto que 

a gestão orçamentária participativa é condição obrigatória para que a Câmara Municipal aprove 

o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esse 

normativo ainda prevê que a gestão orçamentária participativa deve incluir a realização de 

debates, audiências e consultas públicas (art. 4º, inciso III, alínea f da lei 10.257/2001 que 

regulamentou os artigos 182 e 183 da CF)442.   

                                                           
439 WAMPLER, Brian. A difusão do Orçamento Participativo brasileiro:" boas práticas" devem ser 
promovidas?. Opinião pública, v. 14, n. 1, p. 65-95, 2008. 
440 AVRITZER, Leonardo. O orçamento participativo e a teoria democrática: um balanço crítico. A inovação 
democrática no Brasil. São Paulo: Cortez, p. 13-60, 2003. 
441 Art. 29, inciso XII, da CF. 
442 Lei. Nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
III - planejamento municipal, em especial: 
f) gestão orçamentária participativa; 
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A realização de audiências públicas é outra forma de deliberação popular. Asseguram 

aos cidadãos o direito fundamental de serem ouvidos e de exporem suas opiniões em assuntos 

que são afetos à comunidade que pertencem.  Suas principais características são: o caráter 

consultivo, o caráter pontual, o caráter presencial, o caráter coletivo, pressupõe a manifestação 

oral dos participantes, e o debate entre os atores envolvidos, é aberta a todos os interessados, 

contém regras especificas para o seu funcionamento443. Denota a ideia de que grupos tidos antes 

como excluídos das decisões estatais passam a exercer seus direitos subjetivos sem intromissão 

pública444.  

Conceitualmente, Fernando de Brito Alves apresenta as audiências públicas como: 

 

Uma espécie de participação funcional, coletiva e direta dos cidadãos nos processos 
de deliberação do poder público, em sentido lato. É funcional, visto que consiste na 
atuação cidadã fora do aparato da administração pública, mas em atividade 
materialmente pública, que se desenvolve com o auxílio ou concordância da própria 
administração; é coletiva porque envolve a atuação de uma pluralidade, que se reúne 
para uma pauta específica, que, depois de esgotada, perde o objeto, e isso a distingue 
dos conselhos; é direta, visto que ordinariamente ela ocorre sem a intermediação de 
representantes eleitos445. 

 

A audiência pública como instrumento da democracia participativa, possibilita ao 

cidadão opinar sobre assuntos de interesse coletivo, e favorece ao administrador ou julgador 

pela troca de informações, na maioria das vezes respaldadas em estudos científicos e empíricos, 

propiciando maior chances de acerto nas decisões. E, como lembra, Evanna Soares, “quem mais 

se beneficia de seus efeitos são os próprios particulares, considerada a prática de uma 

administração mais justa, mais razoável, mais transparente, decorrente do consenso da opinião 

pública e da democratização do poder”446. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 58, § 2o, inciso II447, prevê a realização das 

audiências públicas pelas comissões do Congresso Nacional. Além disso, estão previstas na 

                                                           
443 FONSECA, Igor Ferraz et al. Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no 
âmbito do Poder Executivo federal. Revista do Serviço Público, v. 64, n. 1, p. 7-29, 2014. 
444 Na Constituição Federal conta com previsão expressa. Art.58, §2º, II.  O Congresso Nacional e suas Casas terão 
comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
445 DE BRITO ALVES, Fernando. Constituição e participação popular: a construção histórico-discursiva do 
conteúdo jurídico-político da democracia como direito fundamental. Juruá Editora, 2013. P. 213. 
446 SOARES, Evanna. Audiência pública no processo administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 229, p. 259-284, jul. 2002. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46444/45190.> Acesso em: 05 Set. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v229.2002.46444. 
447 CF. Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
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legislação infraconstitucional outras hipóteses em que a audiência pública é obrigatória, como 

por exemplo o que prevê a Lei Federal nº 8666/93, no início do processo licitatório, sempre que 

o valor estimado for superior a 100 vezes o limite previsto pela mesma lei (Lei Federal nº 

8666/93)448. A realização de audiências públicas no Poder Judiciário foi prevista nas Leis nº 

9.868/1999 e nº 9.882/1999, que tratam do processo e julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de 

descumprimento de preceito fundamental. Dizem essas leis, em seus art. 9o, § 1o, e art. 6o, § 

1o, respectivamente, que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou notória insuficiência das informações existentes nos autos, o relator 

poderá convocar audiência pública para ouvir depoimento de pessoas com autoridade e 

experiência na matéria449.  Sendo que a primeira audiência pública realizada pelo Supremo 

Tribunal Federal foi convocada pelo Min. Ayres Britto, Relator da ADI 3510, que impugnava 

dispositivos da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), e ocorreu no dia 20 de abril de 2007450. 

                                                           
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
448 Lei Federal nº 8666/93. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública. Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para 
um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, 
inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública 
concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a 
publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos 
mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações 
pertinentes e a se manifestar todos os interessados. 
449 No âmbito do Supremo Tribunal Federal, as audiências públicas foram regulamentadas pela Emenda 
Regimental 29/2009, que atribuiu competência ao Presidente ou ao Relator, nos termos dos arts. 13, XVII, e 21, 
XVII, do Regimento Interno, para “convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com 
experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões 
ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante” debatidas no Tribunal. O 
procedimento a ser observado consta do art. 154, parágrafo único, do Regimento Interno. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublicaPrincipal.asp. Acesso em 05 set. 2018. 
450 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublicaPrincipal.asp. Acesso em 05 set. 

2018. Desde então, as audiências públicas perante STF ganharam importância conforme é possível verificar pelo 
índice estatístico, entre os anos de 2007 e 2018, a seguir:   
2007: Audiência Pública para discutir as Pesquisas com células-tronco embrionárias. 
2008: audiência pública para discutir a possibilidade de se interromper a gravidez em casos de fetos anencefálicos; 
Audiência Pública para discutir a constitucionalidade de atos normativos proibitivos da importação de pneus 
usados.  
2009: Audiência Pública para discutir a concretização do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), a partir 
do oferecimento de medicação e tratamento pelo Poder Público. 
2010: Audiência Pública para discutir instituição de sistema de reserva de vagas nas universidades públicas com 
base em critério étnico-racial, bem como para estudantes egressos do ensino público. 
2012: Audiência Pública para discutir as consequências da radiação eletromagnética para a saúde e os efeitos da 
redução do campo eletromagnético sobre o fornecimento de energia; Audiência Pública para discutir a Proibição 
do uso de amianto; Audiência Pública para discutir a Lei Seca - Proibição da venda de bebidas alcoólicas nas 
proximidades de rodovias. 
2013: Audiência Pública para discutir as biografias não autorizadas; Audiência Pública para discutir o programa 
“Mais Médicos”; Audiência Pública para discutir o financiamento de campanhas eleitorais; Audiência Pública 
para discutir a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso quando o Estado não dispuser, no 
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Nessas oportunidades o cidadão pode exercer sua soberania diretamente ou por 

organizações sociais, sua interferência exprime-se em ações e propostas, e não meras consultas.  

O cidadão que vive em uma sociedade democrática tem o direito e a obrigação de 

aproximar-se da esfera pública. Já que é nesse espaço que são decididas ações que terão impacto 

na sua vida e na sociedade em que vive. E o melhor caminho para essa aproximação são os 

mecanismos dispostos constitucionalmente para esse fim. E os conselhos de políticas públicas 

ou conselhos municipais é um dos meios mais eficazes de participação, pois seu âmbito, 

normalmente, é local451. O que o torna mais familiar para os participantes, e já que os debates 

envolvem a construção de políticas públicas, leis ou outras ações que dizem respeito a 

comunidade de que fazem parte. É possível coexistirem vários conselhos em uma mesma esfera 

pública, o texto constitucional fala nas áreas de educação, saúde e assistência social, mas nada 

impede que eles sejam de outras áreas. Seus mecanismos de atuação são abalizados pela 

Constituição Federal452, e em outras legislações infraconstitucionais, além disso, as leis 

orgânicas dos municípios costumam detalhar as áreas e outras informações acerca de sua 

regulamentação.  

Nas palavras de Carla Bronzo Ladeira Carneiro: 

 

 

Os conselhos são espaços públicos (não-estatais) que sinalizam a possibilidade de 
representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda 
pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte 

                                                           
sistema penitenciário, de vaga no regime indicado na condenação; Audiência Pública para discutir as queimadas 
em canaviais; Audiência Pública para discutir Novo marco regulatório para a TV por assinatura no Brasil. 
2014: Audiência Pública para discutir alterações no marco regulatório da gestão coletiva de direitos autorais no 
Brasil; Audiência Pública para discutir a internação hospitalar com diferença de classe no SUS. 
2015: Audiência Pública para discutir o ensino religioso em escolas públicas; Audiência Pública para discutir o 
uso de depósito judicial.  
2016: Audiência Pública para discutir o novo Código Florestal.  
2017: Audiência Pública para discutir aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil, em especial quando 
esse for invocado pela própria vítima ou por seus familiares; Audiência Pública Simultânea para discutir aspectos 
dos Arts. 10 e 12, II e IV, da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet e a Suspensão do Aplicativo whatsapp 
por decisões judiciais no Brasil; Audiência Pública para discutir o armazenamento de perfis genéticos de 
condenados por crimes violentos ou hediondos. 
2018: Audiência Pública para discutir política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas sobre a 
concorrência; Audiência Pública para discutir interrupção voluntária da gestação. 
Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?paginaAtual=1&tipo=realizada. Acesso em 
05 set. 2018. 
451 Mas pode existir no âmbito federal, estadual e municipal. 
452 O artigo 29, inciso XII da CF/88, traz as obrigações dos municípios, e nesse dispositivo está previsto a 
“cooperação das associações representativas no planejamento municipal”. No artigo 198, CF/88, consta a 
“participação da comunidade em ações e serviços relacionados à saúde”. E no art. 204, da CF/88, está expresso a 
participação da população no que diz respeito à assistência social, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
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do Estado e da sociedade. Distinguem-se de movimentos e de manifestações estritas 
da sociedade civil, uma vez que sua estrutura é legalmente definida e 
institucionalizada e que sua razão de ser reside na ação conjunta com o aparato estatal 
na elaboração e gestão de políticas sociais453. 
 
 

Esses conselhos têm relevância política e social, pois influenciam o desenho e a 

implementação de políticas públicas mais eficazes, justas e apropriadas à sociedade, e por 

resultado a concretização dos direitos fundamentais. O poder público local deve fazer a 

comunicação prévia das reuniões dos conselhos de políticas públicas, os cidadãos precisam 

saber com antecedência para se prepararem para a discussão, além disso, deve ser em local de 

fácil acesso para o público, com horário, data, local e pauta divulgados com antecedência. Caso 

contrário, corre-se o risco da participação de grupos com interesses particulares. Vive-se um 

período de transição cívica, em que a sociedade começa a participar da gestão pública 

assumindo um papel de protagonista e fortalecendo a esfera pública democrática. Mas, esse 

amadurecimento democrático dos cidadãos traz algum resultado concreto? “E, particularmente, 

qual é seu impacto sobre o sistema político e a formulação de políticas públicas, se é que há 

algum impacto?”454. O momento atual da democracia brasileira exige um controle mais efetivo 

do Estado pela sociedade, por intermédio de seus cidadãos, incentivando a noção de 

pertencimento social, e desencadeando uma reação que caminha para uma efetiva fiscalização 

da coisa pública. 

As políticas públicas são dinâmicas e mutantes. Tendem a alterarem-se ao longo do 

tempo, sob a definição de diretrizes e novos objetivos455. Por conta disso, precisam de dados 

que justifiquem o seu fim, ou indiquem a necessidade de sua continuidade ou aprimoramento. 

A título de exemplo, o programa nacional de alimentação escolar (Pnae), o programa bolsa-

família, programa Brasil Alfabetizado, etc. Esses, e outros programas governamentais foram 

criados para atender necessidades acentuadas ou temporárias, suprir adversidades futuras ou 

aprimorar o potencial humano, conforme estudo prévio, em que os indicadores sociais 

representaram uma parte importante dentro dos programas referidos.  

                                                           
453 CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira. Conselhos de políticas públicas: desafios para sua 
institucionalização. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 2, p. 277 a 292, jan. 2002. ISSN 
1982-3134. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6439/5023.> Acesso 
em: 05 Set. 2018. 
454 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da internet. Zahar. 2017. 
E-book, paginação irregular. 
455 JARDIM, José Maria; DE ALBITE SILVA, Sérgio Conde; NHARRELUGA, Rafael Simone. Análise de 
políticas públicas: uma abordagem em direção às políticas públicas de informação. Perspectivas em Ciência da 
Informação, v. 14, n. 1, p. 2-22, 2009. 
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Os indicadores sociais podem ser entendidos como formas de mensuração de realidades 

sociais, tanto as que antecedem as políticas públicas e, portanto, a justificam. Como no decorrer 

dos programas governamentais e posteriores para aferir se cumpriram seu papel de alteração de 

contexto social.  Nas palavras de Paulo de Martino Januzzi, o indicador social “é uma medida 

em geral quantitativa, dotada de significado social substantivo, usado para substituir, 

quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 

acadêmica) ou programático (para a formulação de políticas)456. 

Seu uso remonta as décadas de 1920 e 1930, porém somente nos anos 60 é que o estudo 

dos indicadores sociais obteve status científico. Nessa época, notou-se divergências entre 

desenvolvimento econômico e melhoria social dos habitantes dos países subdesenvolvidos. O 

PIB (produto interno bruto)457 não se mostrava adequado como único marcador de bem-estar 

social. Ademais, outras realidades sociais não eram abrangidas pelo produto interno bruto 

(PIB), como por exemplo, desigualdades raciais ou de gênero458. Diante dessa situação, os 

indicadores sociais se encaixaram na lacuna que existia na busca de formas para aferir as reais 

condições de vida da população, e permitir que a formulação de políticas públicas seja mais 

justa e abrangente.  

No que Paulo de Martino Jannuzzi conclui: 

 

Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento público e 
formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o 
monitoramento, por parte do poder público e da sociedade civil, das condições de vida 
e bem-estar da população e permitem o aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e os determinantes dos diferentes fenômenos sociais459.  

 

O sucesso ou o fracasso de um determinado programa governamental depende, dentre 

outras coisas, de uma avaliação completa não só do contexto que desencadeou a política 

                                                           
456 DE MARTINO JANNUZZI, Paulo. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na 
formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, v. 36, n. 1, p. 51-72, 
2002. 
457 “O PIB pode ser definido como o valor total de bens e serviços finais produzidos, ou a soma dos valores 
adicionados, ou ainda da renda existente, numa economia num dado período. Desse modo, esse indicador mostra 
de que forma as atividades econômicas contribuem para a produção de um país, mensuradas sob a forma de fluxo 
de riquezas comerciais e monetárias. BOMFIM, Marianna Percinio Moreira et al. A Capability Approach de 
Amartya Sen e o Indicador de Desenvolvimento Humano–IDH. Dissertação (Mestrado) Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/9195/1/Marianna%20Percinio%20Moreira%20Bomfim.pdf.> 
Acesso em: 31 jul. 2018. 
458 DE MARTINO JANNUZZI, Paulo. Op. Cit. 
459 JANNUZZI, Paulo de Martino. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na 
formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 36, 
n. 1, p. 51 a 72, jan. 2002. ISSN 1982-3134. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6427/5011.> Acesso em: 24 Maio 2018. 
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pública, mas das outras fases de seu ciclo460. A pesquisa avaliativa direciona para os ajustes 

necessários os projetos que estão em desenvolvimento, analisa se as metas foram alcançadas, e 

aponta os erros e acertos na consecução do programa. Sua ausência ou falha na realização pode 

ocasionar gastos desnecessários aos cofres públicos, ou representar o fracasso de projetos 

sociais461. 

Tereza Cristina Cotta observa que o país vive uma fase de aumento gradativo dos gastos 

públicos, primordialmente no campo social, em contrapartida, os recursos financeiros do Estado 

minguam a cada ano. Por conta dessa conjuntura, faz-se necessário chegar a um resultado 

satisfatório com o menor dispêndio de recursos públicos, e para isso, duas palavras se tornaram 

essenciais na orientação das políticas públicas e de suas avaliações: eficiência e eficácia. A 

eficiência se encontra na relação entre os resultados de um projeto ou programa e os valores 

despendidos. E a eficácia na consecução dos objetivos e metas traçadas nesses projetos462.  

Maria José Aguilar e Ezequiel Ander-egg trazem a definição de avaliação no contexto 

do desenvolvimento das políticas públicas:  

 

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, dados e 
informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o  valor dos 
diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação 
ou execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foram 
realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados 
concretos.463 
 

É inconteste que a disponibilização de dados estatísticos completos possibilita o 

direcionamento da intervenção pública nos problemas sociais que realmente merecem o aporte 

                                                           
460À título de exemplo, o programa PROUCA (Programa um computador por aluno) criado para elevar as notas 
dos alunos da rede pública, em 2010. Não surtiu os efeitos desejados por ausência de uma avaliação adequada do 
cenário social. Foram gastos R$ 43 milhões na compra de notebooks, mas muitas escolas não tinham sequer energia 
para ligar os equipamentos. Governo deu R$ 173 bi em subsídios a programas sem efeitos, diz estudo. Pesquisa 
inédita do IPEA avaliou 20 projetos e identificou que ao menos quatro foram inócuos. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/governo-deu-r-173-bi-em-subsidios-a-programas-sem-efeitos-
diz-estudo.shtml.> Acesso em 07 nov. 2018. 
461  Jannuzzi e Pasquali trazem situações exemplificativas do uso dos indicadores sociais: subsidiar a elaboração 
de planos diretores de desenvolvimento urbano e planos plurianuais de investimentos; avaliar os impactos 
ambientais decorrentes da implantação de grandes projetos; justificar o repasse de verbas federais para a 
implementação de programas sociais; atender à necessidade de disponibilizar equipamentos ou serviços sociais 
para públicos específicos, por exigência legal (para portadores de deficiência, por exemplo) ou por pressão política 
da sociedade local (melhoria dos serviços de transporte urbano, por exemplo). (DE MARTINO JANNUZZI, Paulo; 
PASQUALI, Franco Alberto. Estimação de demandas sociais futuras para fins de formulação de políticas 
públicas municipais: notas para discussão. Revista de Administração Pública, v. 33, n. 2, p. 75-94, 1999). 
462 COTTA, Tereza Cristina. Metodologias de avaliação de programas e projetos sociais: análise de resultados e 
de impacto. Revista do Serviço Público, v. 49, n. 2, p. 103-124, 2014. 
463 AGUILLAR, M.J. e ANDER-EGG, E. (1994), Avaliação de serviços e programas sociais. Petrópolis, RJ: 
Vozes. P.31-2. 
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de dinheiro público. Através desses dados é possível compreender as situações da vida real da 

população e “se bem empregados, os indicadores sociais podem enriquecer a interpretação 

empírica da realidade social e orientar de forma mais competente a análise, formulação e 

implementação de políticas sociais”464. Se os dados forem insuficientes podem ocasionar 

conclusões enganosas465. 

Os principais bancos de dados públicos e privados que subsidiam as políticas públicas 

no Brasil, são Bacen, IBGE, FJP, Fipe, FGV, Dieese, Ipea, entre outros.  Charles Wheelean 

observa que sintetizar esses dados tem a função de dar uma finalidade significativa para as 

informações coletadas, e tomar decisões mais acertadas.466 Entretanto, as bases de dados 

precisam disponibilizar as informações significativas de forma interessante e acessível, para 

que a sociedade e a administração pública possam chegar a uma conclusão significativa acerca 

de seu resultado. E a partir daí, reformular as políticas públicas ou exercer maior controle sobre 

elas, a título de exemplo.   

Como alternativa à disponibilização das informações públicas, incluindo os dados 

estatísticos, de forma acessível, e assim, contribuir para que a desinformação do cidadão o 

impeça de participar da gestão pública e por consequência assegurar a efetivação dos direitos 

fundamentais. Tem-se, à título de exemplificação, a possibilidade de anexar junto aos dados 

estatísticos ou outros conteúdos públicos, a adição de notas explicativas ou informações básicas 

que possibilitem o cidadão mais simples o entendimento. O uso das plataformas digitais traz 

muitas possibilidades para tornar a informação compreensível para um número maior de 

pessoas, como o uso de recursos interativos (imagens, podcats467, gráficos), das mídias sociais 

(facebook, twitter, instagran etc).  

 
3.4 INFORMAÇÃO PÚBLICA COMO MECANISMO DE CONTROLE SOCIAL 

 

                                                           
464 DE MARTINO JANNUZZI, Paulo. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na 
formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, v. 36, n. 1, p. 51-72, 
2002. 
465 Como diz a famosa frase de Andrejs Dunkels: “É fácil mentir com estatísticas.”. “É difícil dizer a verdade sem 
elas”. “It is easy to lie with statistics. It is hard to tell the truth without statistics” J. H. Maindonald (1992) Statistical 
design, analysis, and presentation issues, New Zealand Journal of Agricultural Research, 35:2, 121-141, DOI: 
10.1080/00288233.1992.10417710 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00288233.1992.10417710.> 
Acesso em 05 set. 2018. 
466 WHEELAN, Charles. Estatística: O que é, para que serve, como funciona. Zahar. 2016. E-book, paginação 
irregular. 
467 Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado, 
normalmente com o propósito de transmitir informações. Qualquer usuário na internet pode criar um podcast. 
Disponível em: https://www.significados.com.br/podcast/. Acesso em 09 set. 2018. 
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Uma das justificativas que reforçam a participação social nos deslindes da gestão 

pública é a vontade de acabar com hábitos político-culturais brasileiros, como a exclusão, o 

preconceito e a segregação social. E a partir daí, ampliar o espaço público para consolidar a 

relação Estado-cidadãos, ampliando a cooperação social na gestão pública e ampliando os 

mecanismos de controle social do Estado. E a informação assume um papel de destaque para o 

enfrentamento dos desafios existentes na sociedade. Ela se torna um recurso estratégico e 

essencial para o sucesso da administração pública na efetivação-realização dos direitos 

fundamentais.  

De maneira tímida vem surgindo um indivíduo que quer fazer parte das decisões 

públicas que digam respeito aos seus direitos, e da coletividade da qual faz parte. A decepção 

com a forma que a gestão pública vem sendo conduzida no país é um dos motivos do 

fortalecimento da democracia participativa na atualidade. E essa possibilidade de 

aprimoramento faz desse sistema de governo o mais aceitável para a condução do Estado. A 

insatisfatória resposta às celeumas que envolvem as desigualdades sociais, e a falta de lisura na 

administração pública tem fortalecido a participação social através de debates e ampliação dos 

espaços públicos. Debates e encontros que buscam problematizar situações de desrespeito a 

direitos fundamentais e encontrar soluções adentrando muitas vezes nos espaços públicos 

institucionais e afastando os maus políticos. 

Esse cidadão consciente ou insurgente encontrou na Constituição Federal de 1988 

amplo apoio a sua efetiva participação política e democrática nas decisões públicas. Manuel 

Castells propõe uma reflexão “Quais são os resultados específicos dos movimentos em termos 

sociais tangíveis? E, particularmente, qual é seu impacto sobre o sistema político e a formulação 

de políticas públicas, se é que há algum impacto?”468. 

E o próprio autor responde “Os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-

se, em primeiro lugar, mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos 

que detêm o poder institucional”469.  

A legislação constitucional brasileira, ao tratar da participação popular, trouxe 

dispositivos que incentivam, e em alguns casos tornam obrigatória, a participação popular na 

construção das melhores escolhas da administração públicas em relação aos projetos que 

envolvam o bem-estar da sociedade470.  

                                                           
468 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da internet. Zahar. 2017. 
E-book, paginação irregular. 
469 Ibidem. 
470 CF/88. Artigos 5º, inciso XXIII, 29, inciso X, o inciso VII do parágrafo único do artigo 194, artigo 182 e 
seguintes, inciso III do artigo 198 (saúde), inciso II do artigo 204, (assistência social) e inciso VI do artigo 206 
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O acesso às informações públicas, favorecida pelas novas tecnologias, incute nos 

indivíduos a independência necessária para decidir sobre os problemas relacionados ao meio 

em que vive. Nas palavras de Fábio Konder Comparato, “a democratização dos meios de 

comunicação de massa representa, pois, a condição sine qua non do efetivo exercício da 

soberania popular nos dias que correm”471. Com efeito, essa participação social entona o 

sistema democrático de direito em que a cidadania reflete o exercício da democracia. No Brasil, 

são exemplos de tentativas de incentivar a participação social no deslinde político, os conselhos 

comunitários de políticas sociais, o orçamento participativo472.  

Reitera-se que umas das principais maneiras da sociedade acompanhar os deslindes do 

Estado é através do acesso à informação pública de qualidade e relevância. A informação é 

primordial para a democracia, aliás ela deixa de existir sem uma rede comunicativa ampla e 

livre. E como frisa Alexandre de Moraes, “o princípio democrático exprime fundamentalmente 

a exigência da integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, 

a fim de garantir-se o respeito à soberania popular”473.  

O exercício da democracia pressupõe que os cidadãos possuam um discernimento ao 

menos relativamente livre para fazer suas escolhas no âmbito público. Sem olvidar, como 

lembra Phillip Gil França, que essa racionalidade é influenciada pelos reflexos do ambiente 

social em que se está inserido. E é através do compartilhamento da informação, continua o 

autor, que o cidadão forma seu convencimento e escolhas, e essa liberdade no modo de pensar 

o conduz a ideia de ser livre e soberano de si474. 

A importância do papel da sociedade organizada ou de cada cidadão individualmente é 

primordial no cuidado da coisa pública, que como o próprio nome já diz, é coletivo, pertence a 

todos e reverbera efeitos em suas vidas. O agir proativo do cidadão se reflete em seu 

crescimento individual e com seus semelhantes.  Um cidadão apático diante das ações do Estado 

concede espaço para abusos de poder, inibindo o desenvolvimento socioeconômico do país, e 

por consequência a efetivação dos direitos da personalidade.  

                                                           
(ensino público). Parágrafo 1º do artigo 216), caput do artigo 225, inciso VI do artigo 225, 74, §2º, 31, §3º, 204, 
inciso II.  
471 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2015, 9ª ed. 
P. 561. 
472 Possibilita a participação direta dos cidadãos nas várias fases que compõem a elaboração e execução do 
orçamento municipal.  
473 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional/ 9ª Ed. Atualizada 
até a EC N. 71/12. São Paulo: Atlas, 2013. 
474 FRANÇA, Phillip Gil. Controle da administração pública. Editora Saraiva, 2010. P. 28 e 29. 
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A franquia de acesso da população à informação por parte da administração pública, 

ultrapassou a ideia de somente exibir atos públicos em veículos de comunicação oficial, e sem 

nenhuma preocupação como os dados eram disponibilizados475. O propósito atual é diferente. 

A apresentação das informações públicas precisa ser abrangente, esclarecer os meandros da 

gestão pública, a forma de participação cidadã, explicitar como os recursos públicos estão sendo 

gastos, e utilizar das novas tecnologias para alcançar um número maior de pessoas.  No que 

Phillip Gil França enfatiza, “o grau de difusão de informação – qualitativa e quantitativamente 

– ao cidadão é o meio efetivo para aferir a extensão do exercício de controle democrático de 

determinado Estado”476. Na tentativa de atualizar a forma de oferecer as informações de forma 

mais acessível, cumpre mencionar os portais públicos que as disponibilizam, como o programa 

governança digital477, que assegura aos cidadãos a prestação de serviços e informações públicas. 

Se percebe o incentivo a uma maior proximidade entre a administração pública e os cidadãos, 

ainda que essa mudança ocorra, muitas vezes, por imposição legal.  

A democracia digital ampliou um outro conceito de uso comum na contemporaneidade, 

a acountibility478 pública. Numa visão perfunctória pode ser apresentada como “a obrigação e 

a responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, 

estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a pena para o não cumprimento dessa 

diretiva”479. A accountability pressupõe a união de atores com diferentes iniciativas que 

possibilitam acompanhar o agir de funcionários públicos, relatar casos de malversação do 

dinheiro público, e pressionar as autoridades competentes para que ajam investigando e/ou 

punindo quando necessário. Com ideia de desenvolver a responsabilidade dos governantes, e 

incutir uma nova forma de agir dos administradores públicos ao prestarem contas de sua 

administração, e os cidadãos permanentemente cobrarem essa atitude, tais práticas refletem um 

                                                           
475 Como por exemplo, os diários oficiais dos Estados.  
476 FRANÇA, Phillip Gil. Controle da administração pública. Editora Saraiva, 2010. P. 105. 
477 A Governança Digital é a utilização, pelo setor público, de tecnologias da informação e comunicação com o 
objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo 
de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz. Disponível em: 
https://www.governodigital.gov.br/EGD/o-que-e. Acesso em 02 agosto. 2018. 
478 Um estudo mais aprofundado acerca da accountability por ser encontrado nas obras de Robert D. Behn. 
Segundo o autor, um novo paradigma da gestão pública precisa de um paradigma correlato de accountability que 
responda quatro perguntas: quem decidirá quais resultados devem ser produzidos? Quem deve responder pela 
produção desses resultados?  Quem é responsável pela implementação do processo de accountability?  Como irá 
funcionar esse processo de accountability? (BEHN, Robert D. O novo paradigma da gestão pública e a busca da 
accountability democrática. Revista do Serviço Público. Ano 49. Número 4. Out-Dez 1998. P. 5-45).  
479 PINHO, José Antonio Gomes de, Sacramento, Ana Rita Silva, Accountability: já podemos traduzi-la para o 
português? Revista de Administração Pública - RAP [en linea] 2009, 43 (Noviembre-Diciembre) : [Fecha de 
consulta: 21 de marzo de 2018]. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241016446006.>  
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amadurecimento democrático e reafirmam que o titular da coisa pública é o cidadão, e não os 

políticos eleitos.  

Entretanto, seu significado vai além dessa tradução, ele expressa uma valoração moral, 

no sentido de realizar uma governabilidade justa, zelar e responsabilizar-se com o patrimônio 

público. De acordo com Bertrand De Speville, a base do Estado de Direito é formada de valores 

morais, retidão, e uma gestão pública correta, e a sociedade no decorrer percebeu que a 

corrupção destrói essa estrutura, gerando um colapso em todo o sistema democrático480.   

Normalmente, o accountability traz três elementos na sua arguição: a informação, a 

justificação e a punição, que denotam a transparência pública, a fundamentação dos atos 

públicos, e a penalização diante do mal-uso do poder e dos recursos públicos481.  

Numa concepção simplista, accountability, nas palavras de Fabricio Ricardo Tomio, 

significa “a necessidade de uma pessoa ou instituição que recebeu uma atribuição ou delegação 

de poder prestar informações e justificações sobre suas ações e seus resultados, podendo ser 

sancionada política, pública, institucional e/ou juridicamente por suas atividades”482. 

Na literatura há menção a três tipos de accountability: horizontal e vertical estabelecidos 

por Guillermo O’Donnel, e o societal. O accountability horizontal se dá pela fiscalização e 

controle recíprocos entre os poderes ou órgãos, pressupõe uma ação entre iguais ou autônomos 

(agentes estatais), conforme disposto na Constituição Federal483. É realizado pelos Tribunais de 

Contas ou Controladorias Gerais e Agências Fiscalizadoras, as Ouvidorias Públicas; os Partidos 

políticos, a atuação do Ministério Público. Há autores que também incluem nessa classificação 

a imprensa em geral. 

Guillermo O’Donnel descreve o accountability horizontal, como: 

 

A existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 
sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 
agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas484. 

 

                                                           
480 DE SPEVILLE, Bertrand. Superando a Corrupção: Os Fundamentos. Arte & Ciência. 2014. E-book, paginação 
irregular. 
481 PALUDO, Augustinho Vicente. Administração Pública. Rio de Janeiro: CAMPUS, Maio/2010. 
482 DE LIMAS TOMIO, Fabrício Ricardo; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Accountability e independência 
judiciais: uma análise da competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Revista de Sociologia e Política, 
v. 21, n. 45, 2013. 
483 É o que se convencionou chamar sistema de freios e contrapesos. 
484 O 'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 44, p. 27-
54,    1998 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13  Junho de  2018. 
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O accountability vertical485 depreende um agir entre desiguais. É o cidadão 

supervisionando os políticos e a administração pública mediante o voto ou controle social.  

Eleger ou não um determinado mandatário, é um exemplo ilustrativo dessa forma de controle. 

Tal como, formular denúncias de atos de autoridades públicas, fazer reivindicações 

comunitárias. Outro ponto a ressaltar é que o cerne desse monitoramento se encontra no acesso 

a fontes de informações diversas e confiáveis.  

O accountability486 na gestão pública compreende a união de cidadãos preocupados com 

o futuro do país, organizados em movimentos sociais, associações, ONGs, mídia independente, 

procurando supervisionar as ações do governo e se detectado alguma irregularidade informar 

as instituições competentes para que investiguem e apliquem as sanções correspondentes.  

Segundo Enrique Peruzzotti, “Este conjunto heterogêneo de atores sociais desenvolve 

novos recursos que se somam ao repertório clássico de instrumentos eleitorais e legais de 

controle das ações de governo. ”487 Tratam-se de mudanças culturais e políticas, incutindo mais 

responsabilidade por parte dos agentes públicos, acostumados com os cidadãos que “assinavam 

um cheque em branco” para que os governasse de forma discricionária, passam a preocupar-se 

em complementar o ato de delegação política com a supervisão e o controle do poder.  

Como explica Guillermo O’Donnel: 

 

A existência da accountability vertical assegura que esses países 
são democráticos, no sentido específico de que os cidadãos podem exercer seu direito 
de participar da escolha de quem vai governá-los por um determinado período e 
podem expressar livremente suas opiniões e reivindicações488.  

                                                           
485 O accountability vertical pode ser dividido também em eleitoral e social. No primeiro Cidadãos sancionam por 
meio da eleição os representantes e autoridades eleitas (pelos atos e resultados promovidos), e no último a 
Sociedade organizada e imprensa sancionam por meio de denúncia e exposição pública os agentes estatais eleitos 
ou não eleitos (DE LIMAS TOMIO, Fabrício Ricardo; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Accountability e 
independência judiciais: uma análise da competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Revista de 
Sociologia e Política, v. 21, n. 45, 2013). 
486 Accountability pública é conceituada como a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham 
confiado recursos, incluídas as empresas e corporações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, 
gerencial e programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. 
E, ainda, como obrigação imposta, a uma pessoa ou entidade auditada de demonstrar que administrou ou controlou 
os recursos que lhe foram confiados em conformidade com os termos segundo os quais lhe foram entregues. (DO 
TRIBUNAL, DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União. Disponível em 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38265593/Normas_de_Auditorias_do_TCU.pdf?AWSAcc
essKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534566211&Signature=dnQkPZe%2FC6M87Y4MuHoM
7PaYh%2FA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSECRETARIA-
GERAL_DE_ADMINISTRACAO_Brasil.pdf.> Acesso em 18 agosto 2018). 
487 PERUZZOTTI, Enrique. A política de accountability social na américa latina. Tradução  Daniela Mateus de 
Vasconcelos. Disponível em: <https://cidadhania.files.wordpress.com/2013/06/a-polc3adtica-de-accountability-
social-na-america-latina.pdf.> Acesso em 11 abr. 2018. 
488 O 'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 44, p. 27-
54,    1998 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000200003&lng=en&nrm=iso.> Acesso em 13 Junho 2018. 
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O maior acesso da população às novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

impulsionam esse monitoramento ativo da sociedade. Na contemporaneidade, o controle social 

pode ser realizado mediante redes sociais, imprensa e outros sites que contém informações das 

ações públicas. Tal como os portais de transparência, que mostram salários, cargos e funções 

de agentes públicos, ou como recursos públicos estão sendo empregados, além de outras 

informações importantes. O cidadão passa a fazer uma avaliação mais crítica e apurada do 

desempenho de seus representantes públicos, “o representado assume um papel de 

monitoramento ativo”489, como frisa Enrique Peruzzottti.   

O terceiro tipo de accountability é chamado societal490 e é fundado na liberdade de 

expressão. Seu controle surge da fiscalização exercida por associações, sindicatos, ONGs, 

mídia, seja reivindicando o respeito e a efetivação de direitos essenciais aos cidadãos. Ou 

denunciando maus gestores públicos, falhas governamentais, alterando agendas públicas e 

motivando decisões políticas.  

Os resultados de suas ações embasam investigações do Ministério Público, punições via 

Tribunais de Contas, e influenciam os cidadãos que ao terem acesso as informações obtidas 

pelo accountability societal se empoderam e cobram mais respostas de seus governantes.  O 

papel do cidadão, individual ou coletivamente pensado, na qualidade de sujeito ativo no 

monitoramento público (accountability societal) depende do acesso à informação pública, é 

através dela que o controle é exercido, sem informação compreensível, a participação social 

fica inibida.  

O comportamento do cidadão brasileiro vem mudando em relação ao zelo da coisa 

pública, talvez impulsionado pelos inúmeros desvios e falhas no emprego de verbas, mas o 

importante é que está se construindo uma cultura de prestação de contas por parte do Estado. 

Nas palavras de Daniel Sarmento, “a noção de supremacia do interesse público sobre o 

particular também tem perdido terreno, diante da valorização dos direitos fundamentais, 

concebidos como “trunfos” em face de interesses eventualmente majoritários”491.  

É preciso aperfeiçoar o modelo atual da administração pública brasileira, combatendo 

a resistência da administração pública em implementar as novas tecnologias em prol da 

                                                           
489 PERUZZOTTI, Enrique. A política de accountability social na américa latina. Tradução Daniela Mateus de 
Vasconcelos. Disponível em : <https://cidadhania.files.wordpress.com/2013/06/a-polc3adtica-de-accountability-
social-na-america-latina.pdf.> Acesso em 11 abr. 2018. 
490 Semelhante ao accountability vertical social.  
491 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos 
de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, p. 165, 2012. 
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transparência pública, assim como estimular a prática crescente de políticas públicas pelo 

Estado a fim de se utilizar mais e mais os aparatos tecnológicos disponíveis para unir a 

sociedade e o Estado na busca do bem comum.  

 

 

3.5 REPERCUSSÕES DO ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DO 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ 

 

A disponibilização das informações incentivadas pelas novas tecnologias proporciona 

em algumas situações uma visão de desvios de dinheiro público, e má utilização das verbas 

públicas etc., essa aproximação de realidade traz seus efeitos na sociedade, como diz Manuel 

Casttels “o big bang de um movimento social começa quando a emoção se transforma em 

ação”492. 

O desperdício do dinheiro público e a corrupção passaram a fazer parte do cotidiano 

brasileiro, essas condutas provavelmente não sejam singularidades do momento atual493. A 

diferença é que a informação ganhou impulso com as novas tecnologias e os cidadãos passaram 

a observar a conduta dos administradores públicos, e começaram a assumir um papel de atores 

independentes dos poderes políticos e econômicos que os cercam.  

                                                           
492 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da internet. Zahar. 2017. 
E-book, paginação irregular. 
493 A título de exemplificação existem quadrilhas especializadas em fraudar prefeituras com a participação do 
poder público municipal. Esses grupos e seus especialistas são formados localmente, ou trazidos de fora, já com 
experiência em gestão fraudulenta. Fraudes mais comuns: empresas-fantasmas, ou seja, que inexistem física ou 
juridicamente emitem notas fiscais fictícias ou “frias”, que são aquelas nas quais os serviços declarados não são 
prestados ou os produtos discriminados não são entregues; empresas legalmente constituídas e com funcionamento 
normal, mas que com o conluio dos administradores públicos cúmplices do “esquema”, vendem ao município 
produtos e serviços superfaturados, ou recebem contra a apresentação de notas que discriminam serviços não 
executados e produtos não entregues, processo licitatório é montado para que uma empresa “amiga” ganhe, 
dificultando ou impedindo a participação de outras; notas superfaturadas, num serviço que foi realmente prestado 
e teria um determinado custo, registra-se na nota fiscal um valor maior. Nas licitações, o processo de 
superfaturamento se dá com cotações de preços dos produtos em valores muito superiores aos de mercado. Notas 
preenchidas com uma quantidade de produtos muito superior àquela realmente entregue é outra maneira de fraudar 
a administração pública. O método mais usual consiste em forjar a participação de três concorrentes, usando 
documentos falsos de empresas legalmente constituídas. Outra maneira é incluir na licitação, apenas formalmente, 
algumas empresas que apresentam preços superiores, combinados de antemão, para que uma delas saia vencedora. 
Os concursos públicos podem ser abertos pelas autoridades recém–empossadas para pagar promessas de campanha 
e dar empregos para correligionários amigos e parentes. No consumo de gasolina, diesel e álcool pela frota da 
prefeitura encontra-se uma das formas mais comuns de fraude contra os recursos públicos, Promoção de festas 
públicas para acobertar desvios de recursos etc (CHIZZOTTI, Antônio et al. O combate à corrupção nas 
prefeituras do Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003).  
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E na contemporaneidade os observatórios494 irromperam na sociedade brasileira, e estão 

relacionados à vários contextos, não só os relacionados à má condução das verbas públicas, mas 

também para assegurar que grupos sociais considerados apartados da sociedade, tenham seu 

lugar na sociedade garantido, para tanto, surgiram os observatórios sociais voltados ao 

preconceito racial, mulher, meio ambiente, violência de gênero.  

Jorge Luís Maiorano os define como “organismos auxiliares, colegiados e integrados de 

forma plural, que têm a função de facilitar o acesso público à informação de qualidade e 

propiciar a tomada de decisões por parte das autoridades responsáveis”495. 

Luís Albornoz e Micael Herschmann esclarecem que existem atualmente uma 

multiplicidade de observatórios na América latina, mas que é possível dividi-los em 2 grupos. 

Observatório fiscal, idealizado como fortalecedor da democracia através da ampliação dos 

espaços que encadeiam a cidadania. E Observatório think tank que presta sua contribuição 

intervindo ou orientando novas ideias para aperfeiçoamento das políticas públicas496.  

Um e outro são essenciais e refletem o amadurecimento da cidadania, aproximando a 

população da Administração Pública. “A meta de ambos é a transformação dos observatórios, 

na sua articulação com a sociedade civil, em agentes dinamizadores da democratização dos 

campos da informação, da comunicação e da cultura”497. 

O Observatório Social da Cidade de Maringá é uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos e sem vinculação político partidária498. Surgiu da indignação da sociedade 

maringaense frente a inúmeros escândalos que eclodiram no ano de 2000, envolvendo o desvio 

de dinheiro público, e se consolidou em 2006 como OSM499.  

                                                           
494 Etimologia (origem da palavra observatório). De observar. Local de onde se observa. Edifício para observações 
astronômicas e meteorológicas. Mirante. [] Dicio Dicionário Online de Português.  
495 “Son  organismos  auxiliares,  colegiados   y   de  integración   plural  que  deben   facilitar   una   mejor 
información  a   la  opinión   pública  y   propiciar  la   toma  de  acciones  concretas  por  parte  de  las autoridades  
responsables.” (MAIORANO, Jorge Luis. Los observatorios de derechos humanos como instrumento de 
fortalecimiento de la sociedad civil. Revista Probidad, v. 24, p. 10-15, 2003). 
496 ALBORNOZ, Luís A.; HERSCHMANN, Micael. Os observatórios ibero-americanos de informação, 
comunicação e cultura: balanço de uma breve trajetória. In: E-Compós. 2006. 
497 Ibidem. 
498 Integra um braço de uma associação civil sem fins lucrativos, que surgiu em 2004, tendo como primeira 
presidente a Irmã Cecília Inês Ferrazza, à época responsável pelo Lar Escola da Criança. Conta com razão social 
SER Sociedade Eticamente Responsável e CNPJ n. 06.161.227/0001-03, estando localizada na Cidade de Maringá, 
Estado do Paraná. Conta com um site oficial. Disponível em <http://observatoriosocialmaringa.org.br/.> Acesso 
em 07 set. 2018. 
499 Os desvios de verbas na Prefeitura de Maringá (norte do PR) revelam um esquema de corrupção cujo alcance 
se estende por pelo menos 11 Estados e envolvem mais de 130 pessoas. O montante desviado agora está em mais 
de R$ 100 milhões quase o Orçamento anual da cidade, em torno de R$ 110 milhões. Disponível em 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0403200125.htm.> Acesso em 07 set. 2018. 
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O ideal generalizado por mudança no trato da coisa pública motivou pessoas das mais 

diversas áreas do conhecimento a se unirem para buscar melhorar a Cidade em que vivem. Tem 

como missão “Promover maior participação da sociedade no Controle da Gestão Pública”, e 

como visão “Ser referência em Educação Fiscal”, e diz ter como valores a “Ética, 

Independência, Voluntariado, Efetividade, Transparência”500. 

O OSM foi reconhecido como Entidade de Utilidade Pública por meio da Lei 

Municipal n. 8.483/09 e Lei Estadual n. 16.613/10 e Portaria Federal n. 2.090/12. E detém 

reconhecimentos públicos variados, como o 1º lugar no V Concurso Experiências em Inovação 

Social, promovido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações 

Unidas – Cepal, com apoio da Fundação Kellogg, na Cidade da Guatemala, em 2009; o 2º lugar 

na primeira edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal em 2012; e o 1º lugar na Categoria 

Justiça e Cidadania do XII Prêmio Innovare em 2015501. Essa última premiação veio pelo 

reconhecimento do Observatório em proporcionar à sociedade mecanismos de atuação para 

prevenir desvios de dinheiro público, favorecimentos pessoais, e outras irregularidades em 

processos licitatórios. 

Seu Estatuto, além de destacar seus objetivos sociais, demonstra a preocupação com a 

transparência na captação de seus próprios recursos e manutenção do patrimônio e, em especial, 

com a admissão e permanência de seus associados, regendo direitos e deveres, bem assim 

estabelece seus órgãos colegiados (assembleia geral, conselho de administração, conselho 

fiscal), como também garante a escolha dos dirigentes por eleição a prazo certo. É integrado 

por voluntários de diversas áreas, como advogados, juízes, contabilistas, economistas, 

funcionários públicos federais e estaduais, empresários, estudantes e aposentados, todos isentos 

de filiação político partidária, os quais recebem treinamento para que possam fazer a análise de 

procedimentos públicos com foco nas licitações. A equipe se reúne regularmente e através do 

Comitê Gestor analisam dados e denúncias em geral.  

O Observatório Social de Maringá parte da premissa de que a melhora dos indicadores 

sociais só irá ocorrer se a arrecadação dos tributos seja próxima de sua arrecadação potencial 

ideal e de modo a impedir a corrupção nos gastos públicos. Buscar se aproximar do cidadão, 

                                                           
500 Observatório Social de Maringá. Disponível em: 
<http://observatoriosocialmaringa.org.br/institucional/missao/.> Acesso em 07 set. 2018. 
501 O Instituto Innovare é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos principais e permanentes a 
identificação, premiação e divulgação de práticas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e de advogados que estejam contribuindo para a modernização, a democratização do acesso, a efetividade 
e a racionalização do Sistema Judicial Brasileiro. Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.br/sobre.> 
Acesso em 07 set. 2018. 
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tendo a simplicidade na veiculação dos dados coletados como objetivo, seja na forma 

descomplicada de expor seus resultados, como na comunicação com a sociedade e funcionários 

e autoridades e agentes públicos. Nesse ponto, a gestão pública tem muito a ganhar, pois o 

trabalho desenvolvido pelo observatório contribui no aprimoramento dos funcionários públicos 

que muitas vezes desmotivados ou sem o devido preparo criam atos desnecessários ou 

incompletos gerando prejuízos para a administração pública502.  

O trabalho do Observatório Social de Maringá concentra-se na análise de editais de 

licitação da Prefeitura Municipal de Maringá e da Câmara Municipal de Maringá, em que pese 

já terem sido objeto de análise do OSM outros tipos de contratos públicos e de outras 

instituições, como a Universidade Estadual de Maringá – UEM.  

Uma equipe de voluntários e de técnicos contratados pelo Observatório, acompanham 

a publicação de editais licitatórios do Município de Maringá, procurando detectar aqueles que 

aparentam ter algum tipo de irregularidade ou discrepância. Por vezes o OSM ainda inicia 

atuação mediante provocação por denúncias de populares. 

A manutenção do Observatório Social advém do patrocínio de empresas locais através 

de leis de benefício fiscal, além da doação de valores oriundos de leilões de bens confiscados 

pela prefeitura municipal. Dentre os objetivos do observatório social de Maringá estão a 

mudança de cultura da sociedade, que passa a perceber seu empoderamento perante a 

administração pública, e dos gestores públicos que passam a ser mais cuidadosos com a coisa 

públicas ao saberem que a sociedade ao saberem que esta os observa503. 

O Observatório disponibiliza relatórios anuais ou semestrais que descrevem suas ações 

e resultados504. O primeiro relatório público data do ano 2008, e nele foram constatadas 

inúmeras irregularidades em processos licitatórios, resultando em retificações e regularizações 

nas contratações e nos cumprimentos dos contratos decorrentes, cujas atividades redundaram 

                                                           
502 O Observatório social de Maringá e a busca pela transparência e zelo na gestão de recursos públicos. Prêmio 
Innovare, Edição XII, 2015. Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/o-observatorio-social-
de-maringa-e-a-busca-pela-transparencia-e-zelo-na-gestao-dos-recursos-publicos-20150506115923353030.> 
Acesso em 05 set. de 2018. 
503 Entrevista concedida pela presidente do Observatório Social de Maringá Giuliana Maria Delfino Pinheiro 
Lenza. Disponível em: <http://www.jornalmateriaprima.com.br/2018/04/nosso-trabalho-e-de-colaboracao-nunca-
e-de-denuncismo/.> Acesso em 05 set. 2018. 
504 Todos os dados estatísticos utilizados nesse capítulo foram coletados no site oficial do Observatório Social de 
Maringá. Optou-se em analisar somente os dados relativos ao acompanhamento realizado na Prefeitura Municipal 
de Maringá. Mas constam no site dados relativos à Câmara Municipal de Maringá e Universidade Estadual de 
Maringá, mas os relativos, à essas entidades não tem a mesma regularidade que os relatórios referentes ao 
município de Maringá. Site oficial do observatório. Disponível em 
<http://observatoriosocialmaringa.org.br/relatorios-do-osm/.> Acesso em 07 de set. 2018. 
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em sensível economia aos cofres públicos do município de Maringá. Dentre essas falhas, 

apurou-se as principais, que levaram a à desclassificação ou inabilitação de empresas em 

processos licitatórios, como seguem: 

 

 

Em relatório referente ao ano de 2009, apurou-se que houve uma redução de 40% das 

licitações em geral. O Observatório acompanhou 27% das licitações públicas lançadas pela 

prefeitura de Maringá, desse total, 7% foram revogadas, sendo que 40% delas a pedido do 

observatório. E, de janeiro a julho daquele ano o observatório constatou uma redução de 20% 

no volume de dinheiro público na prefeitura de Maringá entre preços máximos e preços 

licitados. E que, a partir de junho de 2009 a prefeitura de Maringá passou a designar um fiscal 

para cada contrato licitatório em cumprimento ao art. 67 da Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93). 

Em relação à Câmara municipal de Maringá, foi verificado uma diminuição na concessão de 

diárias aos vereadores do município. Tanto que em 2007 houve média de 60,4 diárias/mês, 

reduzindo em 29,7% para o ano 2008, com decréscimo para média de 42,5 diárias/mês, até que 

em 2009 houve redução de 82,6% com uma média de 7,4 diárias/mês. 

O relatório de 2010 a seu turno mostrou um incremento substancial no voluntariado, 

elevando-se em 86% o número de voluntários junto ao observatório social. Mas em relação aos 

trabalhos junto ao município de Maringá, resumiu-se em dizer ter havido avanços nas 

atividades, e que a municipalidade se sensibilizava em muitos casos com as solicitações do 

observatório, e que se fazia necessário um maior acompanhamento da sociedade e melhor 

capacitação dos funcionários da Prefeitura. Quanto à Câmara municipal de Maringá destacou 
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uma redução em 5,2% no volume de despesas liquidadas entre os meses de janeiro a julho de 

2010 se comparado ao mesmo período do ano anterior 2009, isto, porém, sem que tivesse sido 

considerado pelo observatório o acúmulo da inflação naquele período, ao passo que a média de 

diárias ao mês dos vereadores em Maringá voltou a subir no primeiro semestre daquele ano se 

comparado à média anual de 2009, tanto que nos primeiro seis meses de 2010 detectou-se média 

de 7,7 diárias/mês enquanto que em todo o ano 2009 foi de 7,4. Outro dado interessante, veio 

demonstrar o apoio municipal às ações do observatório naquele ano, foi quanto à redução do 

número de indicações, por vereadores, como sugestões para prática ou abstenção de atos 

administrativos pelo prefeito municipal, tanto que a diminuição foi de 54,5% em comparativo 

ao primeiro semestre do ano antecedente. 

No relatório do segundo semestre de 2010, foi verificado que a Câmara municipal de 

Maringá teve uma redução de 74% entre a despesa orçada e efetivamente gasta naquele ano, 

seguindo-se tendência já encontrada no ano de 2009, quando a Câmara gastou 73% do 

orçamento previsto, com mudança de rumo de gestão se cotejados os gastos de 96% do 

orçamento previsto para o ano de 2008 e de 99% em 2007. E em relação, ao volume médio de 

diárias dos Vereadores, apontou-se ter se consolidado em 2010 nova redução, na ordem de 

27,3% se comparado ao ano de 2009, diminuindo-se para média de diárias/mês de 5,4. O 

Observatório consolidou em números a respectiva atuação em 2010 na prefeitura de Maringá e 

Câmara municipal de Maringá, destes a se destacar o acompanhamento de 43% dos 

procedimentos licitatórios, dos quais 17,07% apresentaram problemas a redundar em 

solicitações de providências pelo observatório, dentre os quais 71,4% foram acatadas, gerando 

comunicações ao Ministério Público do Paraná. 

Em 2011, o Observatório Social de Maringá disponibilizou apenas um relatório, 

titulado como de 1º semestre. Nesse período acessou dados públicos para verificar a adequada 

aplicação de verba pública para área da educação, tendo por premissa o art. 212, da Constituição 

Federal, vindo a constatar que em 2009 o Município aplicou o índice legal de 25,11%, e em 

2010 25,03%, atingindo-se a meta constitucional. Além disso, analisando os dados 

disponibilizados, verificou valores da planilha de entradas de recursos (arrecadações, impostos, 

transferências obrigatórias) e saídas, vindo a organizar comparativo entre receitas e empenhos 

bimestrais do ano 2010, como segue logo abaixo, que bem demonstra que o fluxo de gastos por 

vezes está em contrariedade ao das entradas: 
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No relatório unificado referente a 2012, o Observatório Social de Maringá destacou o 

auxílio dos mantenedores que contribuíram monetariamente para a continuidade de seus 

trabalhos e de instituições públicas que o apoiaram.8 Esclareceu o acompanhamento de somente 

2% das 1.153 licitações ocorridas no âmbito municipal naquele ano. E pormenorizou os pedidos 

de impugnação e esclarecimentos feitos ao ente público municipal acerca dos contratos 

licitatórios analisados, apontando os índices de atendimento e de recusa da municipalidade, 

inclusive quanto aos pedidos de acesso à dados públicos. 

Sinalizando quão é difícil o efetivo acesso aos dados públicos, e que por vezes o próprio 

ente público demonstra certo desinteresse em colaborar com a prestação de informações de 

qualidade e ou acatar sugestões de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho tendentes a 

proporcionar uma maior eficiência, bastando acompanhar, como segue, os quadros logo abaixo 

sobre licitações analisadas e o acesso à informação: 
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No relatório adstrito ao ano de 2013, no que se refere a atuação do OSM junto à 

Prefeitura de Maringá – PMM, ficam nítidas as dificuldades encontradas pelo Observatório 

Social em relação ao acesso aos dados públicos municipais e a mudança de comportamento por 

parte da administração municipal que se mostra reticente em assimilar novas práticas de 

controle mais eficiente dos gastos públicos. Naquele ano de 2013 o OSM conseguiu analisar 

somente 2% dos contratos licitatórios na PMM, e deparou-se com inúmeras irregularidades, 

como itens idênticos mas com preços diferentes, percentual único de desconto, preço máximo 

estimado bem acima do preço de mercado, restrição de participantes, direcionamento de marca 

e ausência de planilha de custos, ausência de justificativa clara para contratação de engenheiros, 

exigências técnicas excessivas, produtos entregues com especificação diversa à contratada. 
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Sendo que, mesmo instada a se manifestar, a municipalidade, em muitos casos, preferiu manter-

se inerte, levando o OSM a relatar o ocorrido ao Ministério Público do Estado do Paraná. 

Em relatório de 2014, ainda perante atividades na PMM, percebe-se a continuidade de 

más práticas por parte da Prefeitura Municipal, como no apontamento de superfaturamento de 

preços em produtos e serviços contratados pela municipalidade. Ainda que, a autuação do 

Observatório Social não consiga ser tão ampla como a ideal, revela quão importante é o acesso 

público efetivo à informação pública, a comprovar que o acesso à informação de qualidade 

conforma-se como ferramenta eficiente para o acompanhamento e a fiscalização dos contratos 

públicos, de maneira a potencializar melhor gestão da coisa pública, seja em ação preventiva e 

ou de tratamento de desvios de conduta, com reflexo negativo ao erário público e aos interesses 

sociais decorrentes. 

Basta acompanhar o quadro subsequente, extraído de relatórios do OSM por análise 

consolidada de dados da PMM nos anos de 2015 e 2016, por onde se denota que OSM 

conseguiu analisar 5,3% dos processos administrativos municipais, mesmo dispondo de 

recursos humanos insuficientes diante da grandiosidade da estrutura e dos recursos e gastos da 

PMM, para reforçar a constatação de que com o engajamento da comunidade, por exemplo 

através de atuação positiva e regular de Observatório Social nas Cidades, valendo-se do acesso 

à informação pública de qualidade, aproxima-se a população dos órgãos públicos e aprimora-

se o acompanhamento e a execução dos gastos: 
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Sendo que o caminho adotado pelo OSM para insistir na sensibilização social foi 

incentivar a educação fiscal da sociedade, difundindo palestras, participando de eventos e feiras, 

promovendo capacitações, estimulando concursos e teatros, enfim buscando agregar maior 

participação e engajamento social às práticas de acesso e análise criteriosa de dados públicos 

de qualidade. Mesmo assim, más práticas na PMM persistiram, conforme se pode extrair de 

gráfico abaixo, tanto que desencadearam reclamações e notificações para regularizações, 

cancelamento de licitações e/ou revogações mesmo que parciais, além de envio de documentos 

ao Ministério Público do Estado para aprofundado exame e eventuais providencias cabíveis, 

como propositura de ações civis públicas. Tanto que o OSM, analisando apenas 35 processos 

licitatórios da PMM nos anos de 2015 e 2016, ainda encontrou várias irregularidades:

 

Em novo relatório do OSM quanto às atividades da PMM, referente ao ano de 2017, 

não foi diferente. O Observatório Social conseguiu analisar apenas 87 dos 2.153 processos 

administrativos em trâmite na Prefeitura Municipal, a representar 4% daqueles processos 
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administrativos, porém procurando verificar aqueles de maior valor, de sorte a repercutir 30,7% 

da despesa empenhada pela municipalidade no período, isto é o valor de R$ 588.717.549,20 (já 

deduzido, aqui, o gasto com o pessoal). E o resultado não foi outro senão a constatação de 

irregularidades ou inconsistências de dados, que geraram questionamentos junto à 

municipalidade, muitos não acatados. Em gráfico abaixo, as irregularidades, diversificadas e 

recorrentes:

 

Do exposto, se verifica a importância de iniciativas como a dos Observatórios Sociais 

nos municípios brasileiros, sem viés político e partidário, com caráter de voluntariado e 

coparticipação social no ato de acesso regular a dados públicos de qualidade, fomentam a 

efetiva participação social na administração pública, favorecem o melhor aproveitamento dos 
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recursos públicos, além de dignificar cada indivíduo inserido no ambiente da coletividade, 

fortalecendo-o com foco nos direitos e garantias constitucionais da personalidade, do bem estar 

coletivo, e no bom uso da coisa pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa procurou incrementar o debate teórico acerca da importância do acesso à 

informação pública no contexto do Estado Democrático de Direito no Brasil.  

A discussão iniciou com abordagem histórica da evolução do Estado Democrático de 

Direito no Brasil e a importância do acesso dos cidadãos à informação pública de qualidade 

para assegurar os direitos fundamentais, discorrendo sobre a Democracia, o Estado de Direito, 

e o Estado Democrático de Direito. O estudo focou os acontecimentos e entendimentos que 

impulsionaram a Democracia no Brasil a partir da década de 40 até a Constituição da República 

de 1988 e dias atuais.  

A indiferença do Estado para com o cidadão como titular de direitos e garantias por 

vezes camuflava regimes jurídicos contraditórios, como a democracia e o fascismo. A tarefa 

fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e 

instaurar um regime democrático que realize a justiça social e assegure a fruição dos direitos 

da personalidade.  

A normatividade da Constituição ou sua eficácia jurídica foi abordada com novas teorias 

visando solucionar os problemas advindos da fase chamada pós-positivista ou 

neoconstitucional, com destaque à teoria majoritária dos princípios, com precursores em Ronald 

Dworkin e Robert Alexy. Sem ignorar as críticas, como a de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 

para quem o constitucionalismo pós-moderno não existe, não passando de doutrina incipiente.  

Embasado nos estudos de Norberto Bobbio, Jürgen Habermas e Hannah Arendt, entre 

outros, concluiu-se que o Estado Democrático de Direito tem na transparência um de seus 

fundamentos principais, pois através dela torna-se possível aos cidadãos o acesso à informação 

e o envolvimento na administração pública, e com isso a diminuição da ineficiência, do arbítrio, 

e da imunidade do poder. Averiguando a percepção de que o Estado necessita de postura mais 

rígida no controle da transparência e publicidade de seus atos de poder. 

Na abordagem das novas tecnologias de informação e comunicação para concretização 

da ideia de Estado transparente, e dos novos conceitos relacionados ao exercício da democracia, 

foram base de pesquisa, Manuel Castells, Marcos Nobre, Eugênio Bucci, dentre outros. De onde 

se verificou que a locução ciber passou a fazer parte do mundo jurídico atual. E que o termo 

cibertransparência serve para designar essas novas relações que se travam em rede envolvendo 

a administração pública e o cidadão, denominadas ciber, aglutinadas à ideia de transparência. 

Ao que a transparência pública serve de sustentáculo ao Estado Democrático de Direito, 



  

 

161 

 

ensejando acesso da população à informação e participação da administração da coisa pública, 

amainando eventuais danos à gestão e aos interesses públicos. 

A Constituição brasileira impõe, como regra, a transparência, como indispensável ao 

Estado Democrático, como no art. 5º, inciso XXXIII, que assegura o direito dos indivíduos 

receberam do Estado informações de interesse particular ou coletivo, ressalvando situações em 

que o sigilo seja necessário a segurança da sociedade e do Estado. Contudo a transparência e o 

acesso à informação pública não se reduzem à publicidade de atos do poder público. Os atos 

podem ser públicos, mas incompreensíveis e se destaca o atributo da qualidade da informação. 

Ao discorrer sobre democracia participativa e o fenômeno da sociedade da informação, 

respaldado em Norberto Bobbio, Manuel Castells, Maria João Silveirinha e Jürgen Habermas, 

destacou-se que a legitimidade do poder depende da contínua participação social, e que o uso 

das novas tecnologias está impulsionando a atuação cidadã, com mudança de atitude da 

população, aliada a velocidade, diversidade e possibilidades de exploração propiciadas pela 

internet, promovendo-se novos espaços de interação e deliberação popular, e desencadeando 

nova roupagem à democracia: a digital. Chegando-se a dizer que o descontentamento com o 

modelo atual da administração pública brasileira e a busca por um espaço público igualitário 

levaram ao fortalecimento da democracia participativa, com a percepção da importância da 

participação do cidadão. A participação social tem novo delineamento no espaço público 

tecnológico globalizado na atualidade. O acesso às novas tecnologias da informação e da 

comunicação intensificou a participação, com a abundância de informações e sua propagação 

mais rápida, promovendo-se por exemplo debates em redes sociais e a convocação em rede para 

a participação em movimentos populares. 

Os cidadãos demandam de acesso às informações públicas claras e compreensivas. A 

comunicação transparente e universalizada redefine a atuação das instituições públicas, e 

aumenta sua responsabilidade social, ao passo que a transmissão de informações pelas mídias 

digitais acarreta o acesso rápido e a conteúdo variado pela população. Esse estreitamento na 

relação Estado-cidadão desponta novos contornos à cidadania, ampliando a participação social 

na gestão pública e ressaltando sua importância como maior interessada no bem comum. 

A cidadania não encerra uma ideia acabada, mas em constante evolução. O espaço 

público em que a cidadania se desenvolve dita as regras de seu êxito, que se traduz no acesso 

dos indivíduos aos direitos civis, políticos e sociais, colocando-se a pesquisa a discorrer sobre 

seu modo de percepção. Trata-se de exercício de poder, pelo indivíduo, no contexto social em 

que vive, sendo que no Brasil recebeu a cidadania uma herança social excludente até que 
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alcançou o status de princípio fundamentador do Estado Democrático de Direito. E, por conta 

da revolução digital, vivencia-se uma nova fase do exercício da cidadania, no ambiente 

tecnológico, onde a internet proporciona novas possibilidades no campo social, fomentando 

novas formas de interação social, que reverberam na vida individual e coletiva, alterando a 

relação dos cidadãos com o Estado, a política e as formas de exercício da democracia. 

Daí o entrelaçamento do espaço público com o ciberespaço, em meio a dificuldades, 

como a de que nem todos os indivíduos estão verdadeiramente inclusos no ciberespaço, a 

demandar a execução de políticas públicas de inclusão e de efetiva participação social.  

Ao abordar o surgimento da indústria cultural e sua crítica teceu-se posicionamento 

histórico-evolutivo. A base inaugural foi a Escola de Frankfurt à época da Alemanha nazista, e 

suas teorias acerca dos efeitos da comunicação no meio social. Passando-se a discorrer sobre a 

abrangência da indústria cultural nas sociedades ocidentais durante e após a Segunda Grande 

Guerra, e suas consequências negativas das comunicações de massa. Nesse embate, acompanha 

o desenvolvimento tecnológico, com novos contextos sociais advindos do mundo virtual 

povoado por símbolos. Sendo que na contemporaneidade a mídia continua sendo um dos 

principais influenciadores do consumo, onde os usuários são lembrados e estimulados a todo 

momento de preferências por meio de propagandas em variados canais de comunicação. 

A decorrer um potencial risco das inovações tecnológicas, conquanto podem ser 

contraditórias ao oportunizar e dificultar a realização de direitos e garantias fundamentais. Onde 

desponta a necessidade de se estabelecer filtros, de maneira a formar indivíduos aptos a 

interpretar os conteúdos informacionais que chegam em ritmo frenético e que podem causar um 

efeito contrário, a desinformação. O uso de novas tecnologias e ferramentas digitais torna o 

cidadão mais ativo nas práticas do Estado, fortalece seu comprometimento democrático e 

participação política. O uso da tecnologia é uma realidade global, faz parte do dia a dia de 

grande parte da população do país, e sua utilização no âmbito público tem o condão de tornar a 

participação social mais fácil, ágil e confortável. Mas permanecem atuais os alertas destacados 

pelos estudiosos que detectaram esse movimento informacional. Os indivíduos continuam 

sendo manipulados, a diferença é que os instrumentos utilizados não são mais a televisão e o 

rádio, mas as novas tecnologias (aplicativos, redes sociais e softwares). São novos contextos de 

manipulação de massa, mais ágeis e abrangentes, em que a informação circula de modo 

instantâneo e exige que o indivíduo esteja preparado para compreendê-la e não se deixe induzir. 

Nesse ponto do estudo, destacou-se o acesso à informação pública como um direito da 

personalidade, abordando conceitos que definem os direitos da personalidade e os direitos 
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fundamentais. A interpretação atual dos direitos da personalidade requer visão ampla, não se 

limitando aos direitos clássicos, como honra, vida privada, intimidade, nome e corpo, mas 

encampando outros direitos que repercutam no desenvolvimento da personalidade e da 

dignidade humana. O elenco de direitos previstos no Código Civil Brasileiro de 2002 não é 

regra estanque, mas direcionamento que se adequa às necessidades dos indivíduos e da 

sociedade. Ao salvaguardar os direitos da personalidade se pretende ir além da proteção pessoal 

do indivíduo contra interferências externas, se protege também a sua autonomia em determinar 

os seus próprios rumos pessoais. 

A Constituição da República brasileira elencou o acesso à informação pública como 

direito fundamental a fim de assegurar a participação social na condução da gestão pública e 

destacar o cidadão como um dos principais sujeitos no Estado Democrático de Direito.  

O acesso à informação pública engloba a combinação da variedade de conteúdos e 

suportes para se estabelecer identidades que alcancem diferentes grupos, em diferentes 

linguagens, sendo que no Estado Democrático de Direito passou a ser o principal caminho para 

o exercício da cidadania. O Estado Democrático de Direito perfaz-se na liberdade de expressão, 

de manifestação e de opinião. Expressar-se sem censura prévia, participar da condução da coisa 

pública, ter acesso à informação e poder formar sua convicção sem condução prévia, são 

garantias fundamentais que não são respeitadas em regimes autoritários. Nesse contexto, é 

visível o liame entre o direito fundamental de acesso à informação e a democracia, onde a 

transparência pública e o respeito à vida privada coexistam. No entanto, as instituições públicas 

brasileiras têm arraigado em suas origens a procrastinação e a habilidade de se desviar dos 

trâmites legais e administrativos. Conferir transparência e acessibilidade às informações 

públicas revela-se como um desafio a ser vencido e consolidado, sendo que não basta 

disponibilizar as informações pois precisam ter qualidade. Os dados públicos precisam estar 

verdadeiramente acessíveis para que os cidadãos possam efetivar o controle social substancial. 

Uma das novas faces do constitucionalismo moderno é tornar plural e efetivo o direito 

de acesso à informação pública de qualidade, já que sua disposição constitucional não foi apta 

a ensejar a sua aplicação prática. O acesso de todos à informação é um direito individual 

consignado na Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional (art. 5, inciso XIV da Constituição Federal). Existem restrições ao acesso 

à informação pública, dentre eles, o sigilo da justiça, e informações pessoais relacionadas à 

intimidade, à vida privada, honra e imagem, além de informações que, se divulgadas, podem 
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trazer dano à segurança da sociedade e do Estado. A ressalva deve ser concreta e juridicamente 

justificada, sendo, pois, o sigilo, nesses casos a exceção.  

O acesso à informação tem um papel fundamental nas formulações das políticas 

públicas para consecução dos programas e ações voltados para a promoção da efetivação dos 

direitos humanos, e o combate à desigualdade social. Nesse foco a formação de uma agenda de 

políticas públicas precisa embasar-se em dados reais, tecnicamente sustentáveis e confirmados 

pelo rigor da precisão, através dos quais os problemas e inconsistências tornam-se de fato 

mensuráveis e localizados. Além das transformações do Estado, o contexto da informação 

pública também acompanha os avanços tecnológicos, sociais, científicos e as relações que os 

permeiam. A forma de divulgar os dados administrativos com o uso das recentes tecnologias 

vai possibilitar um maior alcance social e tornar o cidadão mais ativo nas práticas públicas. 

Com isso o uso da informação e da comunicação se tornou determinante para o controle 

do poder, podendo ser direcionada conforme os interesses dos que detém o poder econômico 

ou político, sendo um efeito colateral da sociedade informacional. O livre convencimento pode 

ser manipulado pelas redes de comunicação, com exposição de fato ou notícia de forma 

tendenciosa ou nas redes sociais com os reiterados fake news. 

Fazer parte da sociedade informacional requer do Estado o aprimoramento da máquina 

pública, não só em relação a gestão administrativa, mas implementando um ambiente 

tecnológico mais avançado que disponibilize aos cidadãos um conteúdo informativo claro e 

substancial de maneira a oportunizar melhor participação do sistema democrático e tutela dos 

direitos fundamentais.  

O referencial normativo do acesso à informação pública leva em conta a Lei de Acesso 

à Informação Pública e o Marco Civil da Internet, com disposição de entendimentos que 

rodeiam as questões envolvendo os dispositivos constitucionais.505 Onde o direito de acesso à 

informação foi reconhecido como direito fundamental por organizações intergovernamentais. 

No Brasil todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado, é o que determina art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. O art. 37, §3º, 

inciso II, complementa o dispositivo mencionado ao estabelecer o direito ao acesso a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo. Sendo que os principais normativos 

                                                           
505 Importante mencionar a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13460.htm>. Acesso em 10 dez. 2018. 



  

 

165 

 

brasileiros que disciplinam os meios de controle da administração pública são exatamente a Lei 

de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527/2011) e o Marco Civil da Internet (Lei n° 

12.965/14), merecendo sua discussão. 

O marco regulatório que trata do acesso à informação pública no Brasil não só fomentou 

o acesso a dados públicos como aumentou canais de debates sociais acerca das políticas 

públicas. Sua falha reside no fato de não exigir qualidade das informações disponibilizadas 

pelos órgãos públicos. Dados incompletos ou ininteligíveis à população tornam-se inócuos aos 

fins a que se destina sua divulgação.  

Ao que se chega ao discurso sobre conceito de políticas públicas, e da importância dos 

indicadores sociais no seu desenvolvimento, com análise da burocracia e accountability, 

reafirmando a importância do poder público disponibilizar à sociedade uma informação pública 

de qualidade, apta a formar sua convicção sem dúvidas ou ardis, e de modo a possibilitar o 

exercício da cidadania e assegurar a execução dos direitos sociais, e ainda fortalecer o Estado 

Democrático de Direito.  

As políticas públicas são dinâmicas e mutantes. Tendem a alterarem-se ao longo do 

tempo, sob a definição de diretrizes e novos objetivos, e exigem dados que justifiquem o seu 

fim, ou que indiquem a necessidade de sua continuidade ou aprimoramento. Os indicadores 

sociais podem ser entendidos como formas de mensuração das realidades sociais, tanto que 

antecedem as políticas públicas e as justificam. Ao passo que o sucesso ou o fracasso de um 

programa governamental depende, dentre outras coisas, de uma avaliação completa não só do 

contexto que desencadeou a política pública, mas das outras fases de sua cogitação e execução. 

A disponibilização de dados estatísticos completos possibilita o direcionamento da 

intervenção pública nos problemas sociais que realmente merecem o aporte de dinheiro público. 

Ao tempo que o uso das plataformas digitais traz possibilidades para tornar a informação 

compreensível para um número maior de cidadãos, como o uso de recursos interativos 

(imagens, podcats, gráficos), e mídias sociais (facebook, twitter, instagran etc). 

Saber dos meandros da administração pública oportuniza aos cidadãos um debate 

equânime acerca da destinação dos recursos públicos e definição de quais políticas públicas 

devem ser desenvolvidas em determinados contextos do país. A democracia atual requer essa 

postura proativa do cidadão no controle do Estado. E a Constituição Federal disponibiliza 

mecanismos para a participação social, como os conselhos de políticas públicas ou conselhos 

municipais, que atuam dentro do âmbito local reforçando a noção de pertencimento social.  
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A informação pública se torna um recurso essencial ao controle social da administração 

pública, potencializando a efetivação dos direitos fundamentais. Sendo que a accountability, 

sob alguma de suas modalidades horizontal, vertical, ou societal, conduz a ideia de se incutir 

maior responsabilidade dos governantes, com prestação de contas regular em ambiente onde os 

cidadãos têm efetivo acesso, refletindo no amadurecimento democrático, onde o titular da coisa 

pública é o cidadão. 

O acesso à informação pública de qualidade aproxima o cidadão da gestão da coisa 

pública, influenciando a existência de um movimento social positivo, momento em que a 

percepção individual se transforma em ação coletiva. Surgindo por exemplo os Observatórios 

Sociais na sociedade brasileira, com foco em vários contextos, não só por má condução de 

verbas públicas, mas também para assegurar que as minorias sociais sejam lembradas. 

A pesquisa culmina com a análise de dados do Observatório Social da Cidade de 

Maringá, localizada no Estado do Paraná, organização não governamental, sem fins lucrativos 

e sem vinculação político partidária, parâmetro de movimento social ativo e positivo fundado 

na busca do acesso e conhecimento e tratamento de informações públicas de qualidade, que 

atua desde 2006 na análise de dados públicos, de modo a denunciar irregularidades e 

inconsistências, fomentar discussões e reflexões, e a exigir maior profissionalismo das 

autoridades municipais, ao tempo que veicula publicamente relatórios de suas principais 

atividades. E demonstra as consequências negativas à consecução dos direitos da personalidade 

dos indivíduos quando a informação pública não é disponibilizada aos cidadãos, ou quando é 

exposta de forma inadequada, fragmentada ou viciada, impedindo a sua real compreensão, além 

dos prejuízos na consecução dos direitos da personalidade frente a má gestão pública.  

Limitar o acesso à informação pública de qualidade conduz o cidadão a um estado 

preordenado de apatia democrática. Como decorrência os direitos fundamentais dos indivíduos 

podem ser negligenciados sem que haja uma reação por parte dos lesados. E isso pode ocorrer 

de diversas maneiras, como desvios de dinheiro público que seria destinado às áreas prioritárias 

como saúde e educação. O Estado necessita de maior abertura para que os cidadãos possam 

assumir seu papel de atores principais no Estado Democrático de Direito. E as inovações 

tecnológicas podem contribuir para que os dados públicos se tornem disponíveis à população, 

além de estimular a participação social nos novos espaços de discussão pública surgidos na 

sociedade da informação.  

A efetiva participação social requer da administração pública formas de agir claras, 

completas, e acessíveis possibilitando a verificação e a interpretação por parte dos cidadãos, 
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seja com dados estatísticos, abordagem da informação em meios acessíveis, como por exemplo 

as redes sociais. Essa inovação na forma de veicular dados públicos é favorecida com a atual 

sociedade informacional, em que a tecnologia transformou e ampliou o ato se comunicar. Dados 

públicos, veiculados em linguagem técnica ou incompleta, não propiciam ao cidadão médio 

exercer plenamente o seu direito à cidadania, como reflexo ao direito da personalidade. 
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