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Resumo: A pesquisa  sobre  o  marco  institucional  do  acesso  à  informação  mostra-se
imprescindível para compreender a aplicação de princípios da democracia e dos direitos
humanos pelo Estado.  Nesse sentido,  o artigo tem como objeto a análise descritiva  do
marco  institucional  do  acesso  à  informação  nos  Estados-membros  da  Comunidade  de
Países de Língua Portuguesa. O estudo fundamenta-se em revisão de literatura e pesquisa
documental,  procedimento  pelo  qual  se  consultaram  as  constituições  e  as  leis
regulamentares específicas. Verifica-se que, até 2016, dos nove países-membros da CPLP,
apenas Angola,  Brasil,  Moçambique e Portugal possuem Lei  de Acesso à Informação, e
descrevem-se  os  principais  aspectos  dos  seus  marcos  institucionais  de  acesso  à
informação. No artigo, constata-se a disparidade entre os países de língua portuguesa no
que concerne à promoção do direito à informação, o que representa desafio para a CPLP. 
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1 INTRODUÇÃO

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, fundada em 1996, de acordo com

seus Estatutos, configura organização internacional formada por nove países que têm em

comum o Português como idioma oficial: Angola (AO), Brasil (BR), Cabo verde (CV), Guiné-

Bissau (GW), Guiné Equatorial (GQ), Moçambique (MZ), Portugal (PT), São Tomé e Príncipe

(ST)  e  Timor-Leste  (TL).  De  acordo  com  seus  Estatutos,  a  organização  rege-se  por

princípios  como  o  primado  da  paz,  da  democracia,  do  Estado  de  direito,  dos  direitos

humanos  e  da  justiça  social,  assim  como  pela  promoção  do  desenvolvimento  e  da

cooperação mutuamente vantajosa. A elevação do conhecimento sobre como os princípios

da CPLP são efetivados em cada país representa desafio para os pesquisadores da Ciência

Política.

A CPLP tem como objetivo geral, além da concentração político-diplomática entre os

seus membros em matéria de relações internacionais e a materialização de projetos de

promoção e difusão da Língua Portuguesa, a cooperação em todos os domínios, dos quais

se  destacam  educação,  administração  pública,  comunicações,  justiça,  cultura  e

comunicação  social  (CPLP,  2007).  Nesse  contexto,  analisar  a  promoção  do  acesso  à

informação pública mostra-se imprescindível para compreender a aplicação dos princípios

que regem a CPLP,  notadamente o primado da democracia  e dos direitos humanos no

âmbito de seus Estados-membros. 

Os  objetivos  da  pesquisa  são  apresentar  análise  descritiva  sobre  a  garantia  de

acesso à informação por meio das constituições e das Leis de Acesso à Informação dos

países-membros  da  CPLP  e  avaliar  se  liberdade  democrática,  adesão  a  normas
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internacionais  sobre  acesso  à  informação e  nível  de renda  alta  representam condições

relevantes para o estabelecimento LAI. 

O  artigo,  que  integra  pesquisa  de  dissertação  de  mestrado,  fundamenta-se  no

seguinte problema: os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa

garantem o acesso à informação pública aos cidadãos? Nessa perspectiva, questiona-se

também: quais são as condições relevantes para a adoção de Leis de Acesso à Informação

nos Estados-membros da CPLP? Estados com maior adesão a normas internacionais sobre

direito  à  informação,  maior  nível  de  liberdade  democrática  e  maior  renda  apresentam

condições  necessárias  ou  suficientes  para  institucionalizar  esse  direito  por  lei?  Para

responder a essas questões, realizou-se uma revisão bibliográfica e pesquisa documental,

assim como análise de dados.

Desenvolveu-se  o estudo de caso da institucionalização do acesso à informação

pública nos Estados-membros da CPLP em distintas partes além desta introdução. Definição

da metodologia e do desenho de pesquisa; descrição sucinta do direito à informação pública

cada Estado-membro da CPLP; avaliação das Leis de Acesso à Informação; apontamento

dos dados sobre adesão às normas internacionais sobre direito  à informação, liberdade

democrática  e  renda;  e  Análise  Comparativa  Qualitativa  (QCA).  Ao  final,  têm-se  as

considerações. 

2 METODOLOGIA

Analisa-se o problema da garantia  do acesso à informação pública nos Estados-

membros da CPLP mediante o seguinte percurso metodológico: identificação da previsão do

direito nas constituições de cada país e se existe Lei de Acesso à Informação; descrição de

formas de avaliação das Leis de Acesso à Informação com os resultados referentes às leis

de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal; apresentação dos dados de adesão a normas

internacionais sobre direito à informação, liberdade democrática e renda, a fim de explicitar

a condição atual desses elementos político-econômicos nos Estados-membros da CPLP,

considerando suas possíveis implicações para a garantia do acesso à informação pública; e

realização da Análise Comparativa Qualitativa para explicar se a ocorrência de adesão a

normas  internacionais  sobre  direito  à  informação,  liberdade  democrática  e  renda  alta

representam condições causais necessárias ou suficientes para a garantia do direito por lei,

ou seja, estabelecimento de Lei de Acesso à Informação. Nas considerações, destacam-se

os achados da pesquisa e sugestões para novos estudos sobre o problema do acesso à

informação pública.

Descreve-se  como  se  encontra  estabelecido  o  direito  à  informação  pública  nos

Estados-membros  da  CPLP  por  intermédio  de  diferentes  fontes.  Para  isso,  foram

consultados os sítios eletrônicos dos Poderes Excutivo e Legislativo de cada país e também
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o banco de dados de legislações sobre direito à informação “freedominfo.org”, a fim de obter

a constituição e  a lei  que regulamenta  o acesso à informação pública.  Não havendo a

obtenção desses  documentos mediante consulta às referidas fontes, buscaram-se bancos

de dados alternativos, por meio de sítios eletrônicos como o da “Global Right to Information

Rating” (Classificação Global do Direito à Informação) ou do “Constitute Project”2. 

Além da descrição de como o direito está previsto nas constituições e a identificação

da  existência  de  lei  regulamentar,  apresentam-se,  brevemente,  formas  de  avaliação  da

qualidade  das  Leis  de  Acesso  à  Informação  que  podem  ser  aplicadas  aos  casos  dos

Estados-membros  da  CPLP,  com  destaque  para  a  Classificação  Global  do  Direito  à

Informação. Desse modo, busca-se não somente descrever o vigente regime legal do direito

à informação pública nos casos estudados, mas também verificar se a qualidade normativa

é compatível com parâmetros internacionais. 

Adota-se a técnica Análise Comparativa Qualitativa do tipo “crisp set” por considerá-

la adequada para a abordagem inicial  do problema da garantia do acesso à informação

pública nos Estados-membros da CPLP e por ser viável a identificação de valores binários

das possíveis condições causais para o resultado. Desse modo, busca-se analisar os dados

empíricos coletados por meio dos sítios eletrônicos oficiais de cada norma internacional que

trata sobre direito à informação, assim como dos bancos de dados da Freedom House e do

Banco Mundial. Opta-se por analisar os dados de liberdade democrática e de renda dessas

duas  organizações  por  terem  sua  validade  reconhecida  internacionalmente  e  por

abrangerem todos os casos da pesquisa, de modo a obter parâmetro uniforme para diversos

países. Discute-se a relevância e validade dessas fontes e, sucintamente, a sua adequação

para esta pesquisa nos tópicos específicos de análise descritiva dos dados. 

A escolha da técnica Análise Comparativa Qualitativa apresenta-se como viável para

testar as hipóteses também devido à diversidade dos casos em análise e a necessidade de

transcender a descrição do direito à informação pública nos Estados-membros da CPLP.

Essa técnica constitui um método que relaciona análise qualitativa com análise quantitativa,

respeitando  a  diversidade  dos  casos  e  sua  heterogeneidade  e  considerando  diferentes

condições  causais  relevantes  e  contextos  mediante  a  comparação  de  casos  como

configurações (RAGIN, 2008). 

Ragin (2008) define quatro fases do “crisp-set QCA”: identificar casos e condições

causais;  construir  a tabela-verdade e resolver  contradições;  analisar a tabela-verdade;  e

avaliar os resultados. Essas etapas são evidenciadas no desenvolvimento deste artigo e,

para a construção da tabela-verdade e sua análise, que pode ser feita com o auxílio de

softwares como fsQCA, TOSMANA e STATA QCA, foi dispensado o uso desses recursos

tecnológicos,  com base em Pérez-Liñan (2010),  porque a análise consiste na busca de

2 www.constituteproject.org
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relação  causal  de  apenas  três  variáveis  sobre  o  resultado,  que é  garantia  do  direito  à

informação pública por lei.  Isso facilitou a construção da tabela-verdade e a análise dos

dados. 

2.1 Desenho de Pesquisa

Casos Nove Estados-membros da CPLP 

Fonte Freedom House (2016); Banco Mundial (2016); sítios eletrônicos oficiais
dos tratados internacionais sobre direito à informação (2016). 

Técnica Análise Comparativa Qualitativa (QCA)

Variáveis

Resultado: Estabelecimento de lei de acesso à informação

Condições causais: Adesão a normas internacionais sobre direito à 
informação; liberdade democrática; renda alta.

Hipótese Países com liberdade democrática, adesão a normas internacionais 
sobre acesso à informação e nível de renda alta possuem condições 
favoráveis ao estabelecimento de lei de acesso à informação pública.

Fonte: o autor

3 DIREITO À INFORMAÇÃO PÚBLICA NOS ESTADOS-MEMBROS D A CPLP

3.1 Constituições e Leis de Acesso à Informação

3.1.1 Angola

Angola estabelece o direito a liberdade de expressão e de informação. A Constituição

de 2010, no artigo 40, determina “o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser

informado, sem impedimentos nem discriminações”. Ressalta-se, nessa perspectiva, que a

Constituição de Angola é recente, apenas seis anos de existência, e que o país enfrentou

mudanças  institucionais  significativas  nas  últimas  décadas.  Nas  duas  constituições

anteriores, a de 1992 estabelecia, explicitamente, o direito à informação, diferentemente da

Constituição de 2004 (BANISAR, 2006). 

Esses fatos evidenciam que, desde a última década do século passado, o direito à

informação pública, sob a perspectiva constitucional,  passa por avanços e retrocessos, o

que deve ser considerado para a avaliação de seus desafios atuais na promoção do acesso

à informação. A despeito disso, Angola regulamentou o direito em 2002, Lei nº 11/02, Lei de

Acesso aos Documentos Administrativos, amplamente baseada na Lei de Portugal de 1993

(BANISAR, 2006, p. 20).  
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3.1.2 Brasil

O Brasil tem um conjunto de normas relativas ao direito à informação. A Constituição

de  1988  estabeleceu  o  direito  em  diferentes  dispositivos,  conforme  destacam  Sarlet  e

Molinaro  (2014).  No  artigo  5º  da  Carta  Magna,  em  que  se  estabelecem  os  direitos  e

garantias  fundamentais,  dispõe-se  tanto  sobre  o  direito  à  informação  de  forma  ampla,

quanto de modo específico em relação ao poder público. 

De acordo com o do Artigo 5º, inciso XIV, da CF, “é assegurado a todos o acesso à

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.

Ademais,  na  relação  com o  Estado,  “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 (CF, Art. 5º, inciso XXXIII). 

Esses dispositivos constitucionais compreendem a base normativa para a garantia

do direto à informação dos cidadãos e a assunção do dever estatal de promover o acesso à

informação pública.  O Brasil,  em 2011,  estabeleceu a  Lei  de Acesso à Informação,  Lei

12.527/11, após mais de vinte anos da promulgação da CF, a qual,  conforme Rodrigues

(2009), muitos acreditavam que garantia o acesso à informação pública, mas o direito se

configurava quase como letra morta por falta de regulamentação. 

3.1.3 Cabo Verde

Cabo  Verde  também  estabelece  o  direito  à  informação  por  intermédio  de  sua

Constituição de 2010, a despeito de não ter Lei de Acesso à Informação. De acordo com o

Artigo  29  da  Constituição  cabo-verdiana,  “são  garantidas  as  liberdades  pessoal,  de

pensamento,  de  expressão  e  de  informação”.  O  Artigo  48,  que  trata  da  liberdade  de

expressão  e  informação,  dispõe  que  “todos  têm  a  liberdade  de  informar  e  de  serem

informados, procurando, recebendo e divulgando informações e ideias, sob qualquer forma,

sem limitações, discriminações ou impedimentos”. 

Distintamente, o Artigo 60 diz respeito à liberdade de imprensa e dispõe que “aos

jornalistas é garantido, nos termos da lei, o acesso às fontes de informação”. Verifica-se que

a Constituição de Cabo Verde institui o direito à informação sob diferentes perspectivas, o

que se reproduz, em certa medida, na Lei Maior dos demais países de língua portuguesa do

continente africano, cuja principal referência é a Constituição Portuguesa. 

3.1.4 Guiné-Bissau

A Constituição da República da Guiné-Bissau de 1996, em diferentes artigos, trata

sobre o direito à informação. Conforme Artigo 34.º,  “todos têm direito à informação e à

proteção jurídica, nos termos da lei”. O problema, nesse contexto, consiste no fato de que o
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país ainda não estabeleceu Lei de Acesso à Informação, inviabilizando a reivindicação do

direito  por  intermédio  de  uma  institucionalidade  própria,  que  não  somente  garanta  a

informação pública para o cidadão, mas também determine deveres por parte dos agentes

do Estado. O Artigo 51.º da Constituição, por sua vez, dispõe que: 

“todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento por
qualquer meio ao seu dispôr, bem como o direito de informar, de se informar
e de ser informado sem impedimento nem discriminações”. 

3.1.5 Guiné Equatorial

A pesquisa sobre o estabelecimento do direito à informação pública por meio de

constituição e de lei regulamentar, no caso da Guiné Equatorial, apresenta-se como a mais

difícil  entre os Estados-membros da CPLP. No sítio eletrônico oficial  do governo3,  não é

possível  encontrar  nem a Constituição nem as demais leis do país.  Além disso,  não se

encontrou no sítio oficial da Câmara de Representantes do Povo, órgão que exerce o Poder

Legislativo  no país  junto  com o  Presidente.  Obteve-se acesso à  Constituição de Guiné

Equatorial  de  1991,  revisada em 2012,  por  meio  do portal  “Constitute”,  que representa

banco de constituições dos países. Não se verifica, na Constituição de Guiné Equatorial,

dispositivo relativo à garantia de acesso à informação pública. Não se identifica também a

existência de Lei de Acesso à Informação. 

3.1.6 Moçambique

A Constituição  de  Moçambique  de  2004  garante  o  direito  à  informação.  Nesse

sentido, consoante Artigo 48, intitulado “Liberdades de expressão e informação”, “Todos os

cidadãos têm direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem como o direito

à informação”. No mesmo Artigo, determina-se que “o exercício da liberdade de expressão,

que compreende nomeadamente, a faculdade de divulgar o próprio pensamento por todos

os meios legais, e o exercício do direito à informação não podem ser limitados por censura”. 

Por  fim,  a  Constituição estabelece que o  exercício  dos  direitos  estabelecidos  no

referido Artigo “é regulado por lei com base nos imperativos do respeito pela Constituição e

pela  dignidade  da  pessoa  humana”.  Somente  em  2014,  dez  anos  após  sua  previsão

constitucional, Moçambique regulamentou o direito, Lei 34/14, denominada Lei do Direito à

Informação. 

3.1.7 Portugal

De acordo com a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) de

Portugal, “a Constituição Portuguesa assegura o direito de informar, de se informar e de ser

3 http://www.guineaecuatorialpress.com
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informado (Art. 37, §1), o direito de informação sobre processos administrativos (Art. 268,

§1), e o direito a acesso a documentos administrativos de modo geral (Art.  268, §2)”.  A

Constituição representa influência para os países de língua portuguesa, especialmente os

países africanos, conforme aponta Alves (2014). O Artigo 37 da Constituição Portuguesa foi

reproduzido,  de forma semelhante,  no  Artigo  40 da Constituição de Angola,  tratando-se

sobre liberdade de expressão e informação:

Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela
palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de
informar,  de  se  informar  e  de  ser  informados,  sem  impedimentos  nem
discriminações. (PORTUGAL, 1976).

Portugal estabeleceu o direito à informação por lei pela primeira vez em 1993. O

vigente diploma legal, em 2016, Lei 46/2007, denominada Lei de Acesso aos Documentos

da  Administração  (LADA),  “transpõe  para  a  ordem  jurídica  nacional  a  Diretiva  n.º

2003/98/CE, do Parlamento e do Conselho, de 17 de Novembro, relativa à reutilização de

informações do setor público”(PORTUGAL, 2007). 

Durante a realização desta pesquisa, Portugal publicou a nova lei que rege o direito à

informação  pública,  Lei  26/2016,  que  “aprova  o  regime  de  acesso  à  informação

administrativa e ambiental”, revogando a Lei 46/2007. Em razão de a Lei  ter entrado em

vigor somente em 1º de setembro de 2016, quase no fim do ano de referência para nossa

pesquisa, e outras possíveis inconsistências em relação aos dados das demais LAIs, como

o fato de não ter sido ainda avaliada pela Classificação Global do Direito à Informação,

nossa referência para este estudo de casos é a Lei 46/2007. 

3.1.8 São Tomé e Príncipe

A Constituição de São Tomé e Príncipe também assegura o direito  à informação

pública e  evidencia influência  da Constituição Portuguesa de 1976.  Isso  verifica-se,  por

exemplo,  na  redação  do  dispositivo  constitucional  sobre  a  liberdade  de  expressão  e

informação, Artigo 29º, inciso 1: “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu

pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio.” No que concerne à

obrigação  do  poder  público  em  divulgar  suas  informações  para  o  controle  social,  a

Constituição estabelece, no Artigo 74.º, inciso 1:

Os titulares dos órgãos de poder político têm o dever de manter informados
os cidadãos e as suas organizações acerca dos assuntos públicos, ficando
sujeitos  ao  controlo  democrático  exercido  através  das  formas  de
participação política estabelecida na Constituição e na lei. 

São  Tomé  e  Príncipe  ainda  não  regulamentou  o  direito  à  informação  pública

mediante lei. Desse modo, embora tenha estabelecido, constitucionalmente, tanto o direito

do cidadão de obter informação pública, quanto o dever dos agentes públicos de garantir o
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seu acesso, o Estado carece de uma lei para assegurar o direito de forma plena e coerente

com a Constituição. 

3.1.9 Timor-Leste

A Constituição da República Democrática do Timor-Leste de 2002, em seu Artigo

40.°, que trata sobre liberdade de expressão e informação, dispõe, de forma semelhante aos

demais Estados-membros da CPLP, que todas as pessoas têm direito de informar e de ser

informadas.  Adicionalmente,  a  Constituição  estabelece  que  o  exercício  dos  direitos

dispostos no referido artigo é regulado por lei; porém o Estado, até 2016, não regulou o

direito  à  informação  pública  por  meio  de  lei.  Isso  evidencia  a  necessidade  de

estabelecimento  de  Lei  de  Acesso  à  Informação  para  garantia  do  direito  aos  cidadãos

timorenses. 

4 AVALIANDO O MARCO INSTITUCIONAL DO ACESSO À INFORM AÇÃO PÚBLICA: 

ANGOLA, BRASIL, MOÇAMBIQUE E PORTUGAL. 

Diversos estudos tratam da avaliação do acesso à informação sob a perspectiva do

marco legal. Destacam-se Mendel (2009) e Banisar (2006), que fazem uma breve revisão do

acesso à informação pública no mundo. Essas pesquisas têm em comum a análise,  de

forma isolada, dos aspectos dos marcos institucionais em países que não detêm vínculos

específicos.  Fundamentam-se,  também,  pela  consulta  às  normas  constitucionais  e

identificação de existência de Lei de Acesso à Informação nos países, associada a opiniões

de especialistas sobre a implementação do direito. 

Banisar et al. (2011), por oportuno, classifica os países de modo a distinguir os que

possuem algum tipo de regulamentação, os que têm iniciativa atual no sentido de sancionar

lei,  e  os que simplesmente não possuem nenhuma iniciativa ou lei  para regulamentar  o

direito à informação pública. De forma diferente, no intuito de avaliar o marco institucional

desse direito nos Estados-membros da CPLP, têm-se como referência as pesquisas em que

se propõe a formação de indicadores de qualidade das Leis de Acesso à Informação, em

conformidade com parâmetros internacionais. 

O estabelecimento de Leis de Acesso à Informação mostra-se bastante relevante

para a institucionalização e, consequentemente, garantia do direito à informação pública nos

países. Pautassi (2013), ao defender o monitoramento do acesso à informação a partir de

indicadores de direitos humanos, afirma que indicadores estruturais identificam medidas do

Estado  para  implementar  os  direitos,  destacando-se  informações  para  avaliar  como  se

organiza o aparato institucional e sistema legal para cumprir suas obrigações. 
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prorrogação, e a portuguesa de 2007 permite prorrogação do prazo por até mais sessenta

dias. 

A  lei  de  Moçambique,  como  a  angolana,  não  prevê  prorrogação  do  prazo  de

atendimento dos pedidos de informação pública, que são 21 dias; a brasileira, por sua vez,

dispõe que o Estado tem vinte dias prorrogáveis por mais dez.

Lara  Gaitán  (2016)  apresenta  outra  forma  de  avaliar  o  desenho  institucional  do

acesso à informação pública, tendo como objeto os casos de Chile, Colômbia e México e

referência principal  a  Lei  Modelo Interamericana sobre Acesso à Informação Pública da

Organização dos Estados Americanos, publicada em 2010. O autor analisa as leis desses

países em cinco dimensões:  características do regime de acesso à informação; sujeitos

obrigados;  regime  restrito  de  exceções  ao acesso  à  informação;  garantia  do  direito  ou

apelação à via judicial; e organismo garante do direito. Desse modo, o autor propõe uma

avaliação ampla das Leis de Acesso à Informação dos países por intermédio da análise de

conformidade de cada um desses aspectos com a Lei Modelo da OEA, atribuindo a eles

uma pontuação. 

O pesquisador analisa a importância desses elementos para a garantia do acesso à

informação pública  e  conclui,  em sua avaliação,  que a Lei  de Acesso à Informação do

México apresenta, no geral, a melhor conformidade com a Lei Modelo da OEA, com 78.8 de

100 pontos; a do Chile, 76.7; e a da Colômbia, 68. A proposta de Lara Gaitán fornece um

modelo de avaliação que tem como resultado um indicador de conformidade que pode ser

utilizado, especialmente, para análise das Leis de Acesso à Informação vigentes nos países-

membros da OEA.

Distintamente,  a  Classificação  Global  do  Direito  à  Informação  (Global  Right  to

Information  Rating)  constitui  um  programa  sob  responsabilidade  das  organizações  não

governamentais  “Access  Info  Europe”  (AIE)  e  “Centre  for  Law  and  Democracy”  (CLD)

baseado na análise da qualidade dos marcos legais sobre direito à informação no mundo

inteiro. A Classificação representa também um indicador de qualidade da Lei de Acesso à

Informação de cada país, o qual se fundamenta em outros 61 indicadores divididos em sete

categorias:  direito  de  acesso,  escopo,  procedimentos  de  pedidos,  exceções  e  recusas,

recursos,  sanções  e  proteções,  e  medidas  de  promoção  (AIE;  CLD,  2016).  Nessa

perspectiva, pela sua característica global, considera-se que os dados da Classificação se

ajustam  melhor  à  análise  das  LAIs  dos  Estados-membros  da  CPLP,  uma  vez  que  se

localizam em quatro distintos continentes. 

O Mapa da Classificação Global do Direito à Informação, Figura 1, evidencia, por

diferentes cores, os níveis de qualidade das Leis de Acesso à Informação dos países. As

cores verde escuro,  verde,  amarelo e vermelho indicam as pontuações na Classificação

Global  do  Direito  à  Informação  em  ordem  decrescente.  Países  como  México  e  Índia
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DO ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  NOS ESTADOS-

MEMBROS DA CPLP

5.1 Possíveis condições causais determinantes do dir eito à informação pública: 

adesão a normas internacionais, liberdade democráti ca e renda

Os países de língua portuguesa caracterizam-se pelas notáveis diferenças políticas,

econômicas e sociais (GUSMÃO; LUCAS, 2014). No que concerne ao acesso à informação

pública,  também se reproduz essa lógica.  Considerando-se que a garantia de acesso à

informação pública está associada ao histórico democrático da sociedade (SENNET, 2001),

é  importante  salientar  que  todos  os  Estados-membros  da  CPLP  apresentam  histórico

democrático  recente,  buscando-se  identificar  os  elementos  políticos-institucionais  que

expliquem a vigente situação da garantia do direito de acesso à informação pública.

A  contextualização  da  garantia  do  acesso  à  informação  pública  baseia-se  na

descrição sucinta do estabelecimento do direito à informação pública nos Estados-membros

da CPLP por meio da identificação de sua constitucionalização e regulamentação por lei,

conforme seção anterior. Busca-se, ademais, situar os Estados-membros da CPLP quanto à

sua adesão às normas de direito internacional que tratam sobre o direito à informação, uma

vez que a literatura (PAGLIARINI  e AGOSTINI,  2009;  GÓMEZ,  2010;  BLANTON, 2006)

associa o estabelecimento desse direito à influência de fatores externos. Os dados sobre a

adesão  às  normas  internacionais  proporcionaram  a  análise  se  a  vigência  do  direito

internacional sobre direito à informação, nos casos em estudo, representa causa relevante

para o estabelecimento de Lei de Acesso à Informação. 

Distintamente, no intuito de descrever a condição de liberdade democrática nesses

países, apresenta-se a classificação “Freedom Status”, divulgada no relatório “Freedom in

the World  2016”  pela organização “Freedom House”,  de modo a identificar  os  Estados-

membros  da  CPLP como “livre”,  “parcialmente  livre”  ou  “não  livre”.  Essa  breve  análise

descritiva tem como foco identificar  a vigente condição de liberdade democrática nesses

Estados.  Os dados da  classificação  “Freedom Status”  propiciam avaliar  se  a  liberdade

democrática é causa necessária ou suficiente para a garantia do direito à informação por lei.

Apresenta-se  também  a  classificação  de  renda  dos  Estados-membros  da  CPLP,

tendo como referência o documento “World Bank list of economies” de 2016, publicado pelo

Banco Mundial. Dessa forma, para compreender melhor o problema da garantia do acesso à

informação  pública,  adiciona-se  esse  fator  econômico  ao  estudo  de  caso,  de  modo

condizente com a literatura de Ciência Política, que se evidencia na descrição dos dados. 

Faz-se necessária a aplicação de técnica de análise de dados para compreender as

condições que implicam o resultado: garantia de acesso à informação pública por lei. Com

esse propósito, os dados foram categorizados de forma binária para adequação ao método
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Análise  Comparativa  Qualitativa.  A  descrição  dos  dados  sobre  adesão  a  normas

internacionais  sobre  direito  à  informação,  liberdade  democrática  e  renda  alta  mostra-se

essencial para este estudo de caso.

5.1.1 Adesão a normas internacionais sobre direito à informação

No Quadro 1, apresentou-se a condição de cada um dos Estados-membros da CPLP

referente  à  adesão  às  normas  internacionais  que  tratam  sobre  o  direito  à  informação

pública. De modo geral, esses tratados podem ser identificados como normas de Direitos

Humanos e de prevenção e combate à corrupção. 

Por  intermédio  do  Quadro  1,  é  possível  verificar  se  há  a  adesão  dos  Estados-

membros da CPLP às seguintes normas: Pacto Internacional  sobre Direitos Econômicos

Sociais e Culturais (PESC) e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP),

para verificar o vínculo às normas de sobre liberdade de expressão e acesso à informação

estabelecidas no âmbito da ONU; Convenção Americana de Direitos  Humanos (CADH),

Convenção de Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) e Carta Africana sobre

Direitos  Humanos  e  do  Povos  (CADHP),  a  fim  de  identificar  a  adesão  a  mecanismo

regionais de proteção aos Direitos Humanos, o que inclui direito à informação; a Convenção

da ONU contra a Corrupção (UNCAC) e as normas relativas a mecanismos regionais de

prevenção e combate à corrupção, Convenção Interamericana contra a Corrupção (CIC),

Convenção da União Africana sobre Prevenção e Combate  à  Corrupção  (CUAPCC)  e

Convenção da OCDE contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações

comerciais internacionais (COCDE).

Na elaboração e análise do Quadro 2, consideram-se a posição geográfica de cada

país e as limitações decorrentes da ausência de convenção regional de direitos humanos na

Ásia,  onde se  localiza  o Timor-Leste,  assim como as  assimetrias  entre os mecanismos

regionais de prevenção e combate à corrupção, os quais dispõem especificamente sobre o

problema da corrupção e, de forma distinta, as normas internacionais de Direitos Humanos

que tratam do dever do Estado de promover o direito de acesso à informação. No que se

refere à falta de norma de Direitos Humanos no continente asiático, isso impossibilita avaliar

o posicionamento do Timor-Leste sobre o direito à informação no âmbito do direito regional,

Conforme Bicudo (2003), 

“o continente asiático apresenta a particularidade, contrariamente às outras
regiões,  de  não  ter  adotado  convenção  regional  alguma  e  mecanismo
institucional algum destinado a promover e a proteger os direitos humanos,
sobre uma base regional ou sub-regional.”

Quadro 2 - Adesão às Normas Internacionais sobre Di reito à Informação
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pública  mediante  lei.  Para  tanto,  procede-se  ao  uso  da  técnica  Análise  Comparativa

Qualitativa  (QCA),  tendo  em  vista  que  se  mostra  alternativa  de  método  viável  e

relativamente simples, conforme Shalev (2007), para introduzir a avaliação das condições

causais  que influenciam na garantia  de  acesso à informação pública  aos  cidadãos dos

Estados-membros da CPLP. 

5.2 Condições causais para o estabelecimento de Lei de Acesso à Informação nos 

Estados-Membros da CPLP: Análise Comparativa Qualit ativa (QCA)

Considerando-se  as  questões  de  pesquisa  formuladas  neste  artigo  e,  com  o

propósito  de  adequar  os  dados  apresentados  na  seção  anterior  à  técnica  de  Análise

Comparativa Qualitativa, realiza-se sua conversão para variáveis dicotômicas (sim ou não).

Dessa  forma,  identificaram-se  como  “livres”  também  os  países  classificados  como

“parcialmente livres”;  como de “alta  renda” os Estados classificados pelo Banco Mundial

como de “renda média alta” e “renda alta”; e como Estados que aderiram as normas sobre

direito à informação  apenas aqueles que ratificaram tanto os mecanismos internacionais de

proteção aos  Direitos  Humanos quanto  os  de  prevenção e  combate  à corrupção.  Esse

procedimento tem o fim de responder as seguintes perguntas: o país é considerado livre? O

país possui alta renda? O país aderiu as normas internacionais sobre direito à informação?

A simplificação visa  a  tornar  viável  a  análise  se  a  adesão às  normas  internacionais,  a

liberdade democrática e o alto nível de renda (PNB per capita) são condições relevantes

para que os Estados garantam o acesso à informação pública mediante lei. 

Por  meio  da  análise  dos  dados  da  Tabela  2,  em  que  os  valores  positivos  das

variáveis são identificados com o dígito 1 e os valores negativos com 0, é possível avaliar

quais são as causas necessárias para o estabelecimento de LAI (Y=1), tendo em vista que a

regra para as identificar “é simples: se X é condição necessária para Y, todas as instâncias

de Y devem mostrar a presença de X” (PÉREZ-LIÑAN, 2010, p. 139). Para isso, excluem-se

da análise os casos em que o resultado Y não é presente (Y=0). Constata-se que nenhuma

das variáveis  X representam,  isoladamente,  condição necessária para a  presença de Y,

porque nenhuma delas está presente em todos os casos cujo resultado é Y positivo. Desse

modo,  pode-se  afirmar  que  as  variáveis  liberdade  democrática  (X3),  renda  alta  (X2)  e

adesão  às  normas  internacionais  sobre  direito  à  informação  (X1)  não  são,  por  si,

necessárias para que os Estados garantam o acesso à informação pública por lei. 
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estabelecimento de Lei de Acesso à Informação e, tendo em vista os dados da Classificação

Global do Direito à Informação, também não configura determinante para a qualidade da lei,

uma vez que Angola, país não livre, possui LAI com maior qualidade que países livres, como

Portugal e Moçambique. Isso não significa, porém, que a liberdade democrática não tenha

relevância; pois forma com as variáveis renda alta e adesão a normas internacionais sobre

direito à informação configuração causal suficiente para a existência de Lei de Acesso à

Informação, como se verifica nos casos de Brasil e Portugal.

Faz-se necessário analisar de forma mais detalhada a importância não somente da

variável liberdade democrática, mas também renda alta e adesão a normas internacionais

sobre direito à informação como condições favoráveis à garantia de acesso à informação

pública  por  lei.  Neste  trabalho,  avaliou-se  a  importância  dessas  normas  de  modo  a

considerar conjuntamente a adesão de mecanismos de proteção aos direitos humanos e de

prevenção e combate à corrupção, mas se poderia também avaliar como esses mecanismos

isoladamente influenciam o estabelecimento de LAI. Entende-se como importante investigar

também, o efeito marginal da variação do nível de renda e de liberdade democrática sobre

esse resultado nos países de modo geral. 

Neste estudo, buscou-se contribuir para a promoção do conhecimento da realidade

dos Estados-membros da CPLP no que diz respeito ao desafio  de  garantir  o  acesso à

informação pública aos cidadãos e, especialmente, para a discussão sobre as condições

relevantes para o estabelecimento do direito. Compreende-se que há limitações inerentes a

um estudo de caso com poucas observações para a produção de generalizações sobre o

fenômeno em destaque. A despeito disso, a pesquisa pode representar contribuição para o

desenvolvimento de modelos de análise sobre o problema do acesso à informação pública.

                                                        REFERÊNCIAS

ACCESS INFOR EUROPE; CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY. (2016) Classificação 
Global do Direito à Informação 2016  (Global Right to Information Rating 2016). Disponível 
em: <http://www.rti-rating.org/country-data/> Acesso em 01 mar 2017.

ACEMOGLU, D. et al. (2008). Income and democracy. American Economic Review , 
98(3):808–842.

ALVES, Fernando de Brito. Democracia à portuguesa : retórica democrática na tradição 
jurídica lusófona. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 

ANGOLA. Constituição da República de Angola , 21 de Janeiro de 2010. Disponível 
em:<http://www.parlamento.ao/constituicao-an/files/assets/seo/page1.html> Acesso em 01 
mar 2017. 

ANGOLA. Lei nº 11/02, 16 de agosto de 2002. Lei de acesso a documentos 
administrativos . Disponível em:<http://crm.misa.org/upload/web/Lei%20de%20acesso
%20a%20documentos%20administrativos.pdf>. Acesso em 01 mar 2017. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 21



22

BANCO MUNDIAL. (2016) List of economies 2016 .  Disponível 
em<http://www.worldbank.org/en/search?q=list+of+economies+2016&currentTab=1> 
Acesso: 01 mar 2017.

BANISAR, David. (2006) Freedom of Information Around the World 2006: A Glo bal 
Survey of Access to Government Information Laws . Londres: Privacy International. 
Disponível 
em:<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1707336_code1573110.pdf?
abstractid=1707336&mirid=1&type=2>.  Acesso em 01 mar. 2017

BARROS, Antonio Teixeira de. Transparência digital nos parlamentos dos países de língua 
portuguesa. Teoria e Pesquisa: Revista de Ciência Política . Vol. 24, n. 2, p. 108-120, 
jul./dez. 2015. 

BICUDO, Hélio. Defesa dos direitos humanos: sistemas regionais. Estud. av. ,  São Paulo ,  
v. 17, n. 47, p. 225-236,  Apr.  2003 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000100014&lng=en&nrm=iso Acesso em 01 Mai 
2017. 

BLANTON, Thomas S. (2006) The Global Openess Movement in 2006: 240 Years after First 
Freedom of Information Law, Access to Government Information Now Seen as a Human 
Right. In MUSTONEN, Juha (ed.). The World’s First Freedom  of Information Act: Anders 
Chydenius’ Legacy Today . Kokkola: Anders Chydenius Foundation, 80-97. Disponível 
em:<http://www.chydenius.net/pdf/worlds_first_foia.pdf>. Acesso em 01 mar 2017.

BRASIL. Congresso Nacional . Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm> Acesso em 
01 mai 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , de 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constitui
cao1988.html/ConstituicaoTextoAtualizado_EC71.pdf>. Acesso em 01 mar 2017.

CABO VERDE. Constituição da República de Cabo Verde , 3 de maio de 2010. Disponível
em:<http://www.parlamento.cv/Downloads/Constitui%C3%A7%C3%A3o%20da%20Rep
%C3%BAblica%20de%20Cabo%20verde,%202010.pdf> Acesso: 01 mar. 2017.

COMISSÃO AFRICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS. (2002)Declaração 
de Princípios sobre Liberdade de Expressão na Áfric a. Disponível em: 
<http://www.achpr.org/mechanisms/freedom-of-expression/Declaration%20of%20Principles
%20on%20Freedom%20of%20Expression%20in%20Africa/>. Acesso em 01 mar 2017.

CPLP. (2016) Objectivos , Disponível em <http://www.cplp.org/id-2763.aspx>. Acesso em 01
mar 2017.

______. (1996). Declaração Constitutiva da Comunidade dos Países de  Língua 
Portuguesa.  Disponível em: <http://www.cplp.org/Files/Filer/Documentos
%20Essenciais/DeclaraoConstitutivaCPLP.pdf> Acesso em 01 mar 2017.

______. (2007) Estatutos da Comunidade dos Países de Língua Portug uesa . Disponível 
em:<http://www.cplp.org/Files/Filer/Documentos
%20Essenciais/Estatutos_CPLP_REVLIS07.pdf> Acesso em 01 mar 2017.

Anais III Encontro PDPP -  Página 22



23

EIRÃO, Thiago Gomes; SILVA, Terezinha Elisabeth da; CAVALCANTE, Raphael da Silva. 
(2015) Para além do Mercado Comum do Sul: estabelecendo relações entre leis de acesso 
à informação dos países do Mercosul. E-Legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-
Graduação da Câmara dos Deputados , (16): 43-55. 

EIRÃO, Thiago Gomes; SILVA, Terezinha Elisabeth da; CAVALCANTE, Raphael da Silva. 
(2015) Para além do Mercado Comum do Sul: estabelecendo relações entre leis de acesso 
à informação dos países do Mercosul. E-Legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-
Graduação da Câmara dos Deputados , (16): 43-55.

EQUATORIAL GUINEA. Fundamental Law of the Republic of Equatorial Guine a, 1991. 
Disponível em:<https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial_Guinea_2012?
lang=en> Acesso em 01 mar 2017. 

FREEDOM HOUSE. (2016) Freedom in the World 2016 . Disponível em 
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016> Acesso: 01 mar. 
2017. 

FREEDOMINFO (2016). Chronological and Alphabetical lists of countries w ith FOI 
regimes.  Disponível em: <http://www.freedominfo.org/chronological-and-alphabetical-lists-of-
countries-with-foi-regimes/>.  Acesso: Acesso em 01 mar 2017..

FURTADO, Lucas Rocha. (2015) As raízes da corrupção no Brasil: estudos de caso e  
lições para o futuro . Belo Horizonte: Editora Fórum. 

GÓMEZ, Maria Nélida González de. (2010) Questões Éticas da Informação. Aportes de 
Habermas. In GÓMEZ, Maria Nélida González de & LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de. 
(ed.). Informação e democracia: a reflexão contemporânea d a ética e da política , 
Brasília: IBICT, 48-67. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/429/1/Informa
%C3%A7%C3%A3o%20%20Democracia.pdf> Acesso em 01 mar 2017.

GUINÉ BISSAU. Constituição da República Da Guiné-Bissau , 4 de dezembro de 1996. 
Disponível em: <http://www.anpguinebissau.org/leis/constituicao/constituicaoguine.pdf/view> 
Acesso em 01 mar 2017. 

GUSMÃO, Xanana. A nova etapa da CPLP. In: Os desafios do futuro : 18 anos CPLP. 
ILHARCO, António (coord). Lisboa: Secretariado Executivo da CPLP, 2014. 

HINS, Wouter & VOORHOOF, Dirk. (2007) Access to State-Held Information as a 
Fundamental Right under the European Convention on Human Rights. European 
Constitutional Law Review , 3: 114-126.

ISLAM, Roumeen. (2003) Do more transparent government govern better? . Policy, 
Research working paper series; no. WPS 3077. Washington, DC: World Bank. Disponível 
em: http://documents.worldbank.org/curated/en/568401468741328131/do-more-transparent-
government-govern-better. Acesso em 01 mar 2017.

JARA, F. H. de La. A institucionalização da participação cidadã: análise dos marcos legais da
participação na América Latina. In: DAGNINO, E.; OLVERA, A.; PANFICHI, A. A disputa 
pela construção democrática na América Latina . São Paulo: Paz e Terra, Campinas: 
Unicamp, 2006. 

LARA GAITÁN, Alfredo Edmundo Fernández de. (2016) Acceso a la información pública en 
América Latina: Análisis de su diseño institucional en Chile, Colombia y México (2002-2014).
Revista Debates , Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 111-140.

Anais III Encontro PDPP -  Página 23



24

LUCAS, Hélder. CPLP: convergindo na diversidade. In: Os desafios do futuro  : 18 anos 
CPLP. ILHARCO, António (coord). Lisboa: Secretariado Executivo da CPLP, 2014. 

MENDEL, Toby. (2009) Liberdade de informação: um estudo de direito compa rado . 
2.ed.  Brasília: UNESCO. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
conteudo/publicacoes/arquivos/liberdade-informacao-estudo-direito-comparado-unesco.pdf>.
Acesso em 28 mar 02/2017.

 MERCOSUL. (2005) Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul.  Disponível em 
<http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/7555/1/protocolo_pt.pdf>. Acesso 
em 01 mar 2017.

MOÇAMBIQUE. Constituição da República , de 16 de Novembro de 2004. Disponível 
em:<http://www.presidencia.gov.mz/files/republica/constituicao_republica_moc.pdf> Acesso 
em 01 mar. 2017. 

MOÇAMBIQUE. Lei n.º 34/2014, 31 de dezembro de 2014. Lei do Direito à Informação . 
Disponível 
em:<http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/content/download/5638/40581/file/Lei%20de
%20Direito%20a%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 01 mar 2017.

OAS. (1966) Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Político s de 1966, promulgado, 
no Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 592, de 6 de Julho de 1992, Organization of American 
States. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional
%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf>. Acesso em 01 mar. 2017.

______. (2000) Declaração de Princípios sobre Liberdade de Express ão. Disponível em:
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.convencao.libertade.de.expressao.htm>. 
Acesso em 01 mar 2017.

______. (2001). Carta Democrática Interamericana.  Disponível em: 
<http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm>. Acesso em 01 
mar 2017.

______.  (2004b) Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão . Disponível em: 
<http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=319&lID=4>. Acesso em 01 
mar 2017.

______. (2004c) Declaração Conjunta sobre Acesso à Informação e sob re a Legislação 
que Regula o Sigilo . Disponível em: 
<http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=319&lID=4>. Acesso em 01 
mar 2017.

______. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, (1969) Convenção Americana 
Sobre Direitos Humanos de 1969 – Pacto de São José da Costa Rica , promulgada no 
Brasil pelo Decreto Legislativo nº 678, de 6 de Novembro de 1992. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 01 
mar 2017.

OCDE. (1997) Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionár ios Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionai s, promulgada, no Brasil, pelo 
Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. Acesso em 01 mar 2017.

Anais III Encontro PDPP -  Página 24



25

OEA. (1969) Convenção Interamericana de Direitos Humanos , promulgada, no Brasil, 
pelo Decreto n° 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf> Acesso em 
01 mar 2017.

______. (1996) Convenção Interamericana contra a Corrupção , promulgado, no Brasil, 
pelo Decreto n° 4.410, de 7 de outubro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410a.htm> Acesso em 01 mar 2017.

OLABE, Paloma Baena; VIEYRA, Juan Cruz. (2011) Access to Information and Targeted 
Transparency Policies. Nova Iorque: Inter-American Development Bank. Disponível em: 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36580205>. Acesso em 01 mar
2017.

ONU. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Político s de  1966. promulgado no Brasil,

pelo Decreto no 592, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm>.  Acesso em 01 mar 2017. 

______.  Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Soci ais e Culturais de  1966, 
promulgado, no Brasil, pelo Decreto n° 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>  Acesso em 01 mar 
2017.

______. (2015). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Des envolvimento
Sustentável . Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em 01 mar 2017.. 

______. Centro de Informações das Nações Unidas, (2009). Declaração Universal dos 
Direitos Humanos , DPI/876. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-
content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em 01 mar 2017. 

______. Escritório contra Drogas e Crimes, (2007). Convenção das Nações Unidas contra
Corrupção de 2003 , promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 5.687, de 31 de Janeiro de 
2006. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf>. Acesso em 01 mar 2017. 

______. United Nations Office on Drugs and Crime, (2016a). Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção.  Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-
brazil/pt/corrupcao/convencao.html> Acesso em 01 mar 2017.

______. United Nations Office on Drugs and Crime, (2016b). Corrupção: marco legal . 
Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/marco-legal.html> Acesso em 
01 mar 2017.

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA. (1981). Carta Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos . Disponível em: <http://www.achpr.org/pt/instruments/achpr/>. Acesso em 01 
mar 2017.

PAGLIARINI, Alexandre Coutinho & AGOSTINI, Leonardo Cesar de. (2009) A Relação entre 
Regime Democrático e Direito à Informação. Direitos Fundamentais e Justiça , 3 (8): 73-
80. 

PAUTASSI, Laura. (2013) Monitoramento do acesso à informação a partir dos indicadores 
de direitos humanos. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos . Edição 10 (18): 
57-78.

Anais III Encontro PDPP -  Página 25



26

PÉREZ-LIÑAN, Anibal. (2010) El método comparativo y el análisis de configuraciones 
causales. Revista Latinoamericana de Política Comparada . Volumen 3.  

PORTUGAL. Assembleia da República. Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto. Regula o Acesso 
a documentos Administrativos.  Disponível 
em:<http://www.cada.pt/modules/smartsection/item.php?itemid=41 > Acesso em 30 jun 
2016.

PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa, 25 de abril de 1974. VII Revisão 
Constituciional  [2005]. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> 
Acesso em 01 mar 2017.

RAGIN, Charles C. (2009). Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA).”In: 
Configurational Comparative Methods , comp. B. Rihoux y C. Ragin. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications, 87-120.

RAGIN,Charles C. Ragin.What is Qualitative Comparative Analysis  (QCA)?  Department 
of Sociology and. Department of Political Science. University of Arizona. 2008. Disponível em
<http://eprints.ncrm.ac.uk/250/1/What_is_QCA.pdf> Acesso: 01 mar. 2017.

RODRIGUES, Fernando. O padrão internacional para o direito de acesso e o atraso 
brasileiro. In: CANELA, Guilherme e NASCIMENTO, Solano (ed.). (2009) Acesso à 
informação e controle social das políticas públicas . Brasília: ANDI - Artigo 19. Disponível
em: <http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/publicacao/acesso-a-informacao-e-
controle-social-das-politicas-publicas>. Acesso em 01 mar 2017.

SALES, Ramiro Gonçalves. (2014) O direito à informação pública administrativa . Rio de 
Janeiro: Lumen Juris. 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Constituição da República Democrática de São Tomé e  
Príncipe , 25 de janeiro de 2003. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/saotomeeprincipe/constituicao/constituicao-da-republica-
democratica-de-s.tome-e> Acesso: 01 mar. 2017. 

SARLET Ingo Wolfgang; MOLINARO, Carlos Alberto. (2014) Direito à informação e o direito 
de acesso à informação como direitos fundamentais na constituição brasileira. Revista da 
AGU, 13 (42): 9-38.

SEJAL, Parmar; SILVA, Lalanath; EXCEL, Carole. (2011)   De Princípios a Direitos: Rio 
2012 e a Garantia de Acesso à Informação, Participa ção Pública e Acesso à Justiça 
para Todos  . Rio de Janeiro: Artigo 19 e The Access Initiative. Disponível em: 
<  http://www.uncsd2012.org/content/documents/447From%20Principles%20to
%20rights_portuguese.pdf> Acesso em 01 mar 2017.

SHALEV, Michael. (2007) “Limits and Alternatives to Multiple Regression in Comparative 
Research”. In: Capitalisms Compared . Lars Mjøset and Tommy H. Clausen, Vol. 24, 
Elsevier, 2007. 

STIGLITZ, Joseph. (2002) Transparency in Government. In ISLAM, Roumeen. The Right to 
Tell: the Role of Mass Media in Economic Developmen t. Washington D. C.: World Bank 
Institute, 27-44. Disponível em: <http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/11/22/000094946_021
11404075733/Rendered/PDF/multi0page.pdf> Acesso em 01 mar 2017.

Anais III Encontro PDPP -  Página 26



27

TIMOR LESTE. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. Constituição da República Democrática de 
Timor-Leste.  20 de maio de 2002. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.tl/sites/default/files/constituicao_rdtl_pt.pdf> Acesso: 01 mar 2017. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 27



III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas; 

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 

 

 

 

 

Seminário temático 03: Governo aberto e transparência: novos rumos para a 

cidadania 

 

 

Título: Lei de Acesso à Informação e Comissão de Ética: como esses discursos 

se cruzam? 

 

 

Autor: Murilo Borsio Bataglia, Faculdade de Direito – PPGD/UnB; 

Coautora: Dra. Ana Cláudia Farranha, Faculdade de Direito – PPGD/UnB.  

 

  

Anais III Encontro PDPP -  Página 28



1 
 

 

Resumo: O presente trabalho tem por escopo verificar a relação entre a Lei de 

Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527/2011) e a atuação da Comissão de Ética 

Pública (CEP) e das Comissões de Ética dos órgãos do Executivo Federal do Brasil. 

Assim, possui como questão central: como as comissões de ética se apropriam dos 

princípios e medidas da Lei de Acesso à Informação? De início, faz-se revisão de 

literatura sobre o direito de acesso à informação – direito fundamental (Declaração de 

1948), vinculando-o à transparência ativa e passiva no regime democrático. Na 

sequência, apresentam-se elementos da criação de comissões de ética, de estreita 

relação com a prevenção de atitudes antiéticas no serviço público, atendendo a 

recomendações de convenções (OEA) e estudos internacionais (OCDE). Dessa 

maneira, faz-se pesquisa junto a endereços eletrônicos da CEP, e da CGU 

(verificando pedidos de acesso envolvendo tais comissões), com embasamento nas 

leis e decretos e, aprofundamento das percepções de membros das Comissões de 

Ética. Com isso, desvelam-se os desafios legais e institucionais, envolvendo essa 

experiência de transparência com enfoque teórico-empírico, tendo por foco as 

Comissões de Ética. 

 

Palavras-chave: Ética; Transparência; Informação. 
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Lei de acesso à informação e comissão de ética: como esses discursos 

se cruzam? 

Introdução  

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011) 

consiste em marco normativo de suma relevância em termos de transparência de 

dados governamentais brasileiros. Junto com ela tem-se o Decreto 7.724/2012, que 

regulamenta essa legislação e constituem base de análise do presente trabalho. 

Por meio desses dispositivos, portanto, evidencia-se que o direito de acesso à 

informação é um direito fundamental, que se baseia na máxima divulgação, 

presumindo-se que toda informação é acessível, ressalvadas exceções específicas 

(MENDEL, 2009).  

Partindo dessas considerações, o direito de acesso foi objeto de legislações 

nacionais e de organizações internacionais, recebendo tratamento de direito humano, 

justamente por envolver áreas essenciais para cidadania, participação, democracia 

(fiscalização e controle) e liberdade de expressão. Dessa maneira, “[...] o direito de 

acesso à informação se presta a munir o cidadão de informações detidas pelo Estado, 

para que seja possível, [...] o controle social. E isso pode se dar basicamente de duas 

maneiras: [...] transparência ativa ou [...] transparência passiva” (BRASIL, 2016, p. 52). 

A transparência ativa consiste na divulgação espontânea de informação pelo Estado, 

podendo o cidadão acessá-las diretamente. Já a transparência passiva corresponde à 

solicitação de uma pessoa, aos pedidos de acesso direcionados a órgãos do governo 

(MTFC, 2016; FARRANHA; SANTOS, 2015). A transparência, portanto, permite ao 

cidadão conhecer mais e melhor o Estado, reduzindo assimetrias e possibilitando 

maior controle em relação à ação do governante. Além disso, tal conceito, uma vez 

abarcado como política pública, relaciona-se ao aprofundamento democrático, boa 

governança e prevenção e combate à corrupção.  

Considerando essa caracterização do Direito ao Acesso à Informação, o 

presente trabalho tem por objetivo relacionar tal direito com as comissões de ética do 

Poder Executivo Federal. Logo, tem-se como questão central: como as Comissões de 

Ética, no âmbito do Poder Executivo Federal, se apropriam dos princípios e medidas 

apontadas pela Lei de Acesso à Informação? Como ocorre a transparência ativa da 

Comissão de Ética da Presidência - CEP? Qual seu funcionamento? Para essas 

análises, busca-se apresentar o contexto institucional de criação das Comissões de 

Ética no Poder Executivo Nacional, por meio dos fatores políticos e as influências 

internas e externas, passando por algumas legislações que correspondem ao tema. 

Em seguida, serão levantados dados junto ao site de busca do Ministério da 
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Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, dos pedidos de acesso 

relacionados às comissões de ética – e, portanto, como se configura a transparência 

passiva desses órgãos. Além do mais, questiona-se: quais os desafios que as 

comissões têm pela frente? Como outras comissões na Administração Pública tem 

tratado esse tema? Assim, aprofunda-se esse debate a partir da análise dos pedidos, 

bem como da percepção de membro da Comissão de Ética da Presidência. 

Metodologicamente, percorre-se esse caminho por meio da técnica de revisão 

bibliográfica para abordagem das categorias: direito de acesso à informação (como 

direito humano), princípios relacionados à Lei de Acesso à Informação. Muniu-se da  

análise de contexto institucional ante a criação da própria Lei de Acesso n. 

12.527/2011, bem como das Comissões de Ética do Poder Executivo Federal. Adota-

se, também, análise qualitativa, no que se refere à realização de entrevista com 

representante de uma comissão de ética. 

 

1 Direito à Informação  
 

1.1 Direito fundamental à informação 

O direito à informação corresponde a uma preocupação de diversos 

organismos e atores internacionais e há alguns anos vem sendo tratado como um 

direito humano.  Assim, nessa seção, pretende-se elucidar o conceito de direito de 

acesso à informação, seu tratamento como direito fundamental, as áreas com que se 

relaciona, e alguns diplomas internacionais em que está compreendido.  

Lima et al (2014) fazem referência a três categorias: a) informação, b) regime 

de informação, e c) direito à informação. No que se refere à informação, os autores a 

definem como um artefato que é moldado sob algumas seleções, como, por exemplo, 

o ato do registro escrito, que preserva os saberes de forma registrada, gerando uma 

memória social em documentos (ainda que de modo seletivo) (LIMA et al, 2014). 

Regime de informação, por sua vez, compreende o modo de produção informacional 

vigente, ou seja, aos sujeitos, regras, autoridades informacionais, meios e recursos a 

partir dos quais a informação é produzida, organizada e distribuída em rede partindo 

de diferentes produtores em direção a diferentes destinatários (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ apud LIMA et al, 2014). Outros estudiosos remetem-se ao regime de 

informação como o conjunto de regras jurídicas formais (LIMA et al, 2014). Em se 

tratando de direito à informação, é notória sua correlação com conceitos de liberdade 

de expressão e sua inserção no “conceito guarda-chuva” de direito à comunicação.  

Pode ser definido, em termos mais específicos, como a forma de obter conhecimento 

sobre o Estado, direito individual ou coletivo de acesso à informação pública, ou, 

ainda, instrumento para cidadãos exercerem controle sobre o Poder Público (CINTRA, 
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2016; LIMA et al, 2014).  Nesse sentido, Marco Cepik traça suas principais 

características: 

[...] um leque relativamente amplo de princípios legais que visam assegurar 
que qualquer pessoa ou organização tenha acesso a dados sobre si mesma 
que tenham sido coletados e estejam armazenados em arquivos e bancos de 
dados governamentais e privados, bem como o acesso a qualquer 
informação sobre o próprio governo, a administração pública e o país, 
ressalvados o direito à privacidade, o sigilo comercial e os segredos 
governamentais previstos em lei (CEPIK, 2000. p. 46).  

 
Em termos históricos, por conseguinte, destaca-se a crescente importância 

desse tema no pós Segunda Guerra Mundial. Durante os períodos de guerra, prezava-

se pela propaganda incessante e pelo indispensável segredo nas lutas entre 

ideologias e Estados.  Terminados os conflitos mundiais, viu-se na circulação de 

informação a solução para anular “[...] o segredo como fator de temor e desconfiança 

no campo internacional, e para que o poder da propaganda manipulatória pudesse ser 

enfraquecido” (LIMA et al, 2014, p. 55).  A partir de então, inúmeros foram os diplomas 

nacionais e internacionais que passaram a abordar a temática, relacionando-a a um 

direito fundamental1. Assim, justificando a importância do direito à informação como 

direito humano (antes de se adentrar aos diplomas internacionais em si), enumeram-

se alguns motivos, a saber: a) importância da participação que remonta algumas das 

práticas da Grécia antiga (apesar das limitações e exclusões à época, inerentes a 

esse conceito); b) necessidade de aprimoramento dos mecanismos da democracia 

representativa. Nesse particular, ressaltam-se as críticas e necessidades de reformas 

de Bobbio sobre as promessas não cumpridas desse regime de governo, em que o 

direito de acesso aparece como um antídoto ao não cumprimento destas promessas; 

c) a possibilidade colocada pelas ferramentas digitais em ampliar o controle 

(accountability) por parte dos cidadãos.   

Por esses motivos, tem-se a consolidação da ideia de que a informação é o 

oxigênio da democracia (Organização Não Governamental Artigo 19). Toby Mendel 

retrata tais aspectos da seguinte maneira:  

A informação é um fundamento essencial da democracia em todos os níveis. 
Em sentido mais genérico, a democracia gira em torno da capacidade dos 
indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de decisões que os afeta. 
As sociedades democráticas dispõem de ampla gama de mecanismos 
participativos, desde eleições regulares até órgãos de vigilância mantidos 
pelos cidadãos, por exemplo, nas áreas de educação pública e serviços de 
saúde, e até mecanismos para a apreciação de projetos de políticas, leis ou 
programas de desenvolvimento. A participação efetiva em todos esses níveis 
depende, de maneira razoavelmente óbvia, do acesso à informação, inclusive 
de informações mantidas por órgãos públicos (MENDEL, 2009, p. 04). 

O regime democrático, portanto, que possui relação com o direito em tela, 

deveria se caracterizar pela soberania popular. No entanto, a separação entre demos 

                                                           
1
  Apesar de ter havido registros anteriores em determinados países acerca dessa abordagem.   
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e kratia traz empecilhos à mesma soberania. Isso pode ocorrer pela cultura do sigilo, 

ou seja, pela negação da informação: à semelhança da teoria do agente-principal, a 

negação de informação para a população gera divergência de conhecimento, e uma 

assimetria de informação entre Estado e sociedade, propiciando terreno para 

desenvolver ilegalidades, além de fenômenos corruptos. Tal fato é também o que 

Mendel afirma: as desigualdades no acesso a informação favorecem atitudes de 

autoridades mais voltadas aos próprios interesses que aos interesses do povo – 

questão que poderia diminuir com melhoras na informação e aperfeiçoamento de 

regras de sua divulgação. Nesse mesmo sentido, importante notar a possibilidade de 

corrupção - entendida como o mau uso do poder confiado para obter benefícios 

privados (POPE, 2000) – a partir dessa diferença de informações entre o povo e o 

governo. Diante disso, o direito à informação surge como ferramenta de enfrentamento 

desse fenômeno corrupto e de atos ilícitos. “Os jornalistas investigativos e ONGs de 

monitoramento podem usar o direito de acesso à 

informação para expor atos ilícitos e ajudar a erradicá-los” (MENDEL, 2009, p. 05).  

Há ainda de se relacionar o direito à informação com o direito de liberdade de 

expressão. Como se verá nos principais diplomas internacionais sobre direito à 

informação, há forte correlação entre ele a mencionada liberdade. Logo, buscar, 

receber, e transmitir informações e ideias, garantir o livre fluxo das informações é 

garantir o exercício ao voto, denúncias de corrupção,  de ineficiência de governos, e 

de violações de direitos humanos. A liberdade de expressão, portanto, é uma das 

facetas do direito à informação, por meio do qual a sociedade pode informar 

(veiculação de informação), ser informada (recebimento de informação) e, ainda, se 

informar (busca, pesquisa de informações), fundamental para a democracia (LIMA et 

al, 2014; MENDEL, 2009).  Dessa forma, o direito de acesso à informação envolve 

questões assim elencadas: a própria democracia, mecanismos de participação por 

parte dos cidadãos (podendo ser impulsionada pelas novas tecnologias), formas de 

controle (accountability), enfrentamento da corrupção, e também a liberdade de 

expressão. Justamente por esses fatores, e por estarem presentes em tratados 

internacionais sobre o tema, e nas próprias constituições dos países, é considerada 

um direito fundamental.  

Partindo dessas considerações, passa-se agora à positivação do direito à 

informação, evidenciada em tratados e relatórios de órgãos internacionais que 

promovem a proteção de direitos humanos, como a ONU e a OEA, em perspectiva 

ligada à liberdade de expressão (MENDEL, 2009). Assim, em se tratando da ONU, a 

referência se dá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 19, segundo o 

qual: “toda pessoa tem em direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
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inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (ONU, 

1948). Já em 1946 na primeira sessão da Assembleia Geral da ONU, foi reconhecida 

a expressão “liberdade de informação” – livre fluxo de informação, além de ser apenas 

o acesso às informações sob a guarda de órgãos públicos – pela Resolução n. 59: “A 

liberdade de informação constitui um direito humano fundamental e [...] a pedra de 

toque de todas as liberdades a que se dedica a ONU” (ONU, 1946). Atrelado a essa 

Declaração, Mendel expõe o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que 

também garante liberdade de expressão em seu art. 19:  

2. 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 (BRASIL, 1992). 
 

Ocorre que no momento de sua elaboração, esses tratados não enunciavam 

um direito à informação, sendo este afirmado posteriormente. Reconheceu-se, dessa 

maneira, o papel social da liberdade de expressão individual e do fluxo livre de 

informações na sociedade; da importância da proteção do emissor e do destinatário da 

informação.  “Este reconhecimento agora está sendo compreendido como inclusivo do 

direito a informação no sentido do direito de pedir e receber acesso à informação sob 

o controle de órgãos públicos” (MENDEL, 2009, p. 08). Na sequência, Mendel expõe 

determinados Relatórios da ONU para a Liberdade de Opinião e Expressão, 

elencando os de: 1998 - o direito de liberdade de expressão inclui o direito de acesso 

à informação sob posse do Estado; 2000 - importância desse direito para a 

democracia, a liberdade, a participação e o desenvolvimento; 2004, em Declaração 

Conjunta com outros responsáveis pelo mesmo tema em demais órgãos, em que se 

afirmou a inclusão desse direito como direito humano fundamental, “[...] que deve ser 

efetivado em nível nacional através de legislação abrangente [...] baseada no princípio 

da máxima divulgação, estabelecendo a presunção de que toda informação é 

acessível e está sujeita somente a um sistema estrito de exceções” (Declaração 

Conjunta apud MENDEL, 2009, p.9-10).  

Na Organização dos Estados Americanos, por sua vez, expõe-se o art. 13 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual todos têm direito à 

liberdade de pensamento e de expressão, compreendendo “[...] a liberdade de buscar, 

receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 

processo de sua escolha” (OEA, 1969). Além dessa Convenção, há as resoluções das 

Assembleias da OEA sobre o direito de acesso, que reiteram a obrigatoriedade dos 
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Estados membros (desde 2003) para promoção do acesso à informação pública, como 

requisito para a democracia. Além delas, por fim, cita-se também a Declaração 

Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão: 

3. Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si e seus bens 
com presteza e sem ônus, independentemente de estar contida em bancos 
de dados ou cadastros públicos ou privados e, se necessário, de atualizá-la, 
corrigi-la ou emendá-la. 
4. O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito 
fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir o 
pleno exercício desse direito. Esse princípio permite somente limitações 
excepcionais que precisam ser definidas previamente por lei na 
eventualidade de um perigo real e iminente que ameace a segurança 
nacional das sociedades democráticas (CIDH, 2000). 

 A partir dessa análise, fica evidente que organismos internacionais que atuam 

na proteção de direitos humanos reconheceram a importância do direito à informação 

pública como um direito fundamental. Tendo esse reconhecimento por base, 

recomendam aos países signatários a adoção de legislações para o respeito a este 

direito, vinculado à liberdade de expressão, fundamento para democracia, e para 

fiscalização dos representantes do povo e controle da corrupção (MENDEL, 2009).  

 

1.2 Lei brasileira de Acesso à Informação e seus princípios  

Uma vez abordado o contexto internacional, agora objetiva-se elencar 

determinados princípios presentes nas Leis de Acesso à Informação. Para tanto, 

primeiramente será feita uma contextualização de legislações de países que são 

consideradas referências nessa questão e em seguida, será dado enfoque na Lei de 

Acesso à Informação do Brasil, Lei n. 12.527/11, passando brevemente por sua 

criação e destacando os princípios norteadores (tomando por base os trabalhos da 

organização não governamental Artigo 19).  

Em se tratando das leis de acesso, grande parte das obras se remete à Lei do 

Reinado da Suécia (Freedom of Writing and of the 

Press), de 1766, que assegurou tal direito, versando sobre a publicidade. Destaca-se 

também a Legislação Finlandesa (Lei n. 83/1951, Act on the Publicity of Official 

Documents atualizada em 1999 pelo Act on 

the Openness of Government Activities), segundo a qual os documentos que 

autoridade pública expede são públicos (exceto os de caráter sigiloso) – argumenta-

se, ainda, que a estrutura dessa legislação possui similaridades com a lei brasileira de 

acesso à informação. Cita-se também a FOIA (Freedom of Information Act de 1966), 

dos Estados Unidos, que, apesar de não ser algo novo no cenário internacional (tendo 

em vista as leis dos países anteriormente expostos), contribuiu para afirmar a 

importância desse direito. No entanto, há de se relatar que o presidente americano 

Lyndon Johnson aprovou-a contrariado, além de que ela detinha um tom de 
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manutenção do segredo, preocupou-se com as exceções ao acesso (não se aplicando 

ela a informações militares, ao Congresso, às Cortes Federais e a algumas partes do 

Executivo que têm direta relação com a Presidência, tampouco ao Poder Executivo 

dos Estados). Por fim, outra lei importante corresponde à mexicana, em vigor desde 

2003, caracterizada pela fácil compreensão, e por trazer em seu corpo conceitos e 

princípios das orientações de órgãos internacionais. Observa-se neste caso que desde 

1977 e também em 2002 emendou-se e ampliou-se o art. 6º da Constituição Mexicana 

que dispõe sobre o direito de acesso à informação garantido pelo Estado e que a lei 

em tela possui o enfoque no acesso e não na exceção (CINTRA, 2016; PAES, 2011). 

O Brasil, por conseguinte, foi o 90º país a aprovar a Lei de Acesso à 

Informação Pública (LAI). Constitucionalmente, os dispositivos que retratam essa 

temática são: art. 5º, incisos XIV (sigilo da fonte para exercício profissional – direito de 

informar); XXXIII (receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular 

ou coletivo no prazo devido excetuando-se informações sigilosas para segurança do 

Estado e da sociedade - direito de ser informado); XXXIV (direito de petição, e 

obtenção de certidões de órgãos públicos); LXXII (habeas data); LXXVII (gratuidade 

do habeas corpus e habeas data); art. 37 (princípio da publicidade), II (acesso dos 

usuários a registros administrativos obre atos governamentais); art. 93, IX 

(julgamentos públicos dos órgãos judiciários); art. 216, §2º (gestão da documentação 

governamental e possibilidade de sua consulta a quem necessitar) (CINTRA, 2016; 

FARRANHA, SANTOS, 2015; LIMA et al, 2014).  

Sobre o contexto de elaboração da LAI (Lei n. 12.527/2011), importante notar 

que algumas leis tratavam direta ou indiretamente dessa temática, como é o caso da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n. 101/2000) Lei da Transparência (Lei n. 

131/2009); Decreto n.5.482/2005 (divulgação de dados de órgãos da administração 

pública federal na internet); Lei 11.111/2005 (regulamentação da parte final do art. 5º, 

XXXIII sobre informações sigilosas); Lei 8.159/1991(Lei da Política Nacional de 

Arquivos Públicos). Todavia necessitava-se de diploma que compilasse e congregasse 

as temáticas relativas à transparência e ao acesso a informações públicas (CINTRA, 

2016; PAES, 2011).  Logo, tem-se o seguinte percurso: 

 

Figura 1 - Breve percurso histórico de elaboração da LAI. Elaboração própria. Fonte: CINTRA, 2016. 
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Considerando os princípios desta legislação, destaca-se o da transparência.   

Logo, “[...] o direito de acesso à informação se presta a munir o cidadão de 

informações detidas pelo Estado, para que seja possível, [...] o controle social. E isso 

pode se dar basicamente de duas maneiras: [...] transparência ativa ou [...] 

transparência passiva” (BRASIL, 2016, p. 52). A transparência ativa consiste na 

divulgação espontânea de informação pelo Estado, podendo o cidadão acessá-las 

diretamente. Já a transparência passiva, por sua vez, corresponde à solicitação de 

uma pessoa, aos pedidos de acesso direcionados a órgãos do governo. (MTFC, 2016; 

FARRANHA; SANTOS, 2015). Nesse sentido, Mendel contribui para a análise ao 

afirmar que: 

O direito à informação é mais comumente associado ao direito de pedir e 

receber informações de órgãos públicos. Trata-se de uma modalidade-chave 

pela qual o direito é exercido, mas não é a única. A maioria das leis sobre 

direito à informação atribui uma obrigação aos órgãos públicos de publicar 

informações de forma proativa ou rotineira, independentemente de 

requisições específicas (MENDEL, 2009, p.05). 

A transparência, portanto, permite ao cidadão conhecer mais e melhor o 

Estado, reduzindo assimetrias e possibilitando maior controle em relação à ação do 

governante. Além disso, tal conceito, uma vez abarcado como política pública, 

relaciona-se ao aprofundamento democrático, boa governança e prevenção e combate 

à corrupção, conforme analisado.  

A Organização Artigo 19, por sua vez, também elencou determinados 

princípios (mencionados por Mendel) para que fossem seguidos pelos países ao 

elaborarem suas respectivas leis de acesso. Assim, enumeram-se:  

1) máxima divulgação: deve ser ampla a abrangência do direito à informação, 

em termos das informações (registros mantidos por órgãos públicos) e órgãos 

governamentais envolvidos (todos os Poderes e escalões do governo, empresas 

públicas, órgãos judiciários e entidades privadas que exercem função pública), bem 

como de indivíduos que possam requerer acesso.  Tais questões podem ser 

encontradas na LAI, por exemplo, no art. 1º, parágrafo único, incisos I e II (órgãos e 

Poderes); e art. 10 (pedido feito por qualquer interessado). 

2) obrigação de publicar: não basta apenas atender os pedidos, os órgãos 

públicos devem divulgar categorias de informação de modo voluntário, pro-ativo. 

Prevê-se que tal medida pode ser limitada pela fonte de recursos, todavia, com o 

tempo e aperfeiçoamento de novas tecnologias, a publicação e divulgação de 

informações são mais facilitadas.  Na LAI: art. 3º, III trata do uso de tecnologias para 

consecução dos objetivos da lei; e art. 6º trata da divulgação da informação. 

3) promoção de um governo aberto: a cultura do sigilo deve dar lugar à da 

transparência e essa mudança deve acontecer também entre funcionários públicos 
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(agem diretamente nessa área). Para tanto, são exemplos: ações como a publicação 

de cartilhas sobre como requerer informações, campanhas conscientizando do direito 

de acesso, penalidades para quem obstruir acesso, instalação de sistemas de gestão 

de registros. As responsabilizações encontram-se nos art. 32 e 33; art 41 (órgão do 

Executivo para promover ações de transparência, treinamento de agentes públicos, 

monitoramento da aplicação da lei na Administração Pública Federal, 

encaminhamento de relatório ao Congresso sobre implementação da lei). 

4) limitação da abrangência das exceções: exceções devem ser restritas e 

claramente definidas, não se justificando impedimentos de divulgação para proteger 

governos de constrangimentos de exposição de atos ilícitos. Essas restrições devem 

observar padrões no que se referem à liberdade de expressão. Os arts. 23 e 24 tratam 

das informações relativas à segurança da sociedade e do Estado; art. 25 e 26, da 

proteção de informações sigilosas; arts. 27 a 30 sobre (re)classificação e 

desclassificação de informações. 

5) procedimentos que facilitem o acesso: os pedidos de acesso precisam ter 

uma sistematização clara de seu procedimento. Ele deve ser simples, rápido e gratuito 

(ou de baixo custo); não deve ser necessária a justificação; recusas de acesso devem 

ser justificadas; o tempo para resposta deve se enquadrar em limites definidos; a 

previsão de direito de apelação em caso de recusa também é importante; bem como a 

existência de um órgão para examinar tais recursos. Alguns desses desdobramentos 

se encontram no art. 10 §3º (não necessidade de motivação do pedido); art. 11 (§§ 1º 

e 2º prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10; §3º acesso do usuário ao pedido feito, 

§4º possibilidade de recurso em caso de negação), arts. 15 a 20 (recursos). 

6) custos: não pode o custo do pedido ser um fator limitador do direito de 

acesso; o ideal é a gratuidade, e, para eventuais valores cobrados, que estes não 

excedam os custos efetivos. O art. 12 aborda tal princípio. 

7) reuniões abertas: órgãos públicos com suas reuniões abertas ao público. 

8) divulgação tem precedência: as leis existentes em desacordo com o a 

máxima divulgação devem ser revisadas e, a depender do caso, revogadas. 

9) proteção dos denunciantes: pessoas que revelam informações sobre atos 

ilícitos devem ser protegidas, e não condenadas ou sofrerem sanções legais por isso 

(MENDEL, 2009; PAES, 2011).  

Após elencar tais princípios, cuja maioria se encontra na Lei n.12.527/2011, 

esclarece-se que é necessário romper com a cultura de sigilo (proveniente, no caso 

brasileiro, de período ditatorial) e incentivar e sedimentar uma cultura da transparência 

(vinculada a princípios democráticos). Isso é possível não somente por meio de 

legislação, mas também por ações institucionais (pro-atividade dos órgãos), 
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campanhas, capacitação para funcionários, além de novos canais de participação ou 

de interação social (para politização em torno de questões públicas) (FARRANHA; 

SANTOS, 2015). Nessa vertente, LIMA et al afirmam que o caso brasileiro, com a 

publicação da LAI, trata-se de uma 

[...] mudança radical de perspectiva de visão do cidadão – sujeito ativo do 
direito de ser informado e de uma cultura de séculos de sigilo vigente nos 
órgãos públicos. Não se altera o estatuto de uma cultura autoritária com uma 
lei apenas. Acessar informação se traduz, nos dias de hoje, não somente no 
ato de busca, mas também de encontrar condições favoráveis para que essa 
tarefa seja facilitada, quer por entes públicos, quer pela adoção de 
tecnologias para a busca e acesso.  
[...] Desrespeitar essas condições [...] equivaleria ao não cumprimento do 
dispositivo constitucional de direito à informação, a relegar o cidadão à 
condição de vivente desinformado, ao aprofundamento do hiato e assimetria 
informacional (LIMA et al, 2014, p. 64). 

 

Dessa maneira, considerando essa caracterização do Direito ao Acesso à 

Informação, seus princípios e áreas afins, o presente trabalho busca agora relacionar 

tais questões com as comissões de ética do Poder Executivo Federal.  

 

2 Comissões de Ética no Brasil 
 

2.1 Contexto de criação e desenvolvimento das Comissões de Ética 

No que tange ao contexto de criação das Comissões de Ética nos órgãos do 

serviço público federal, João Geraldo Piquet Carneiro traça os acontecimentos dos 

anos de 1990 responsáveis por gerar insatisfação popular acerca da conduta de 

políticos e servidores. Assim, informa que a opinião pública negativa sobre governos 

seria antiga, mas casos como o do “anões do orçamento” e impeachment de Collor 

foram pontos chave da insatisfação popular. Somando-se a isso, haveria a má 

prestação dos serviços públicos ligada a condutas eticamente inadequadas, além da 

percepção de impunidade a transgressões. Consequentemente, levou-se a um estado 

de ceticismo, havendo desgaste especialmente quanto ao comportamento das 

autoridades, envolvendo conflitos de interesses diante da dificuldade de separação da 

esfera pública da privada (CARNEIRO, 1998; BRASIL, 2014). O governo se desgasta 

“[...] porque tarda em tomar decisões e [...] desgastam-se os detentores de cargos 

públicos que, com frequência, injustamente, têm sua reputação moral e profissional 

atingida” (CARNEIRO, 1998, p.122).  

Para aperfeiçoar o tratamento de desvios éticos, Carneiro aponta necessidade 

de trabalho pedagógico permanente com o funcionalismo público, bem como 

melhoramentos na detecção e repressão de infrações. O mesmo autor faz ressalva de 

que apenas a multiplicação de leis e decretos rigorosos não traz efetivas contribuições 

para o tratamento de desvios de conduta ética (CARNEIRO, 1998). Sob esse contexto, 

em 1994, editou-se o Decreto nº 1.171 responsável por criar o Código de Ética 
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Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, abrangendo deveres 

e vedações do servidor, e a criação das comissões de ética no serviço público. 

No entanto, foi diante do contexto internacional que tais institutos receberam 

maior incentivo e recomendações. Em 1996, a Convenção Interamericana contra 

Corrupção (promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial nº 4.410 de 2002) abarcou 

em seu Artigo III, item 03, a necessidade de instruir membros dos órgãos públicos 

para entenderem suas responsabilidades e as normas éticas que regem suas 

atividades – como forma de prevenir corrupção. É importante citar, também, a 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais, da OCDE, em 1997 (promulgada no Brasil pelo 

Decreto Presidencial nº 3.678 de 2000). Esta organização (OCDE) realizou estudo de 

medidas adotadas por países para controle da conduta ética dos servidores e para 

responder às exigências sociais por transparência do processo decisório 

governamental. Essas medidas podem ser agrupadas em três vertentes: 1) revisão do 

institucional e de procedimentos para identificar falhas no tratamento de questões 

éticas; 2) efetivas reformas da administração pública (ética vista como parte de novos 

modelos gerenciais); e 3) adoção de medidas a partir da inexistência de arcabouço 

jurídico sobre o assunto (CARNEIRO, 1998). 

Além disso, são as seguintes medidas propostas pelo documento (OCDE), 

intituladas de “Infraestrutura Ética”, composta por: a) arcabouço legal (tratar a infração 

ética observando a separação das transgressões de natureza penal das de natureza 

civil ou administrativa); b) mecanismos relacionados à responsabilidade (prestação de 

constas, accountability, promoção de transparência das ações governamentais); c) 

participação e escrutínio público (ou seja, sob a vigilância da sociedade e de meios de 

comunicação); d) compromisso político (o compromisso do governo em valorizar 

conduta ética, e aplicar recursos materiais e humanos para estrutura nessa área); e) 

códigos de conduta (implementação de códigos de conduta nos diversos órgãos 

públicos, ou adoção daqueles de caráter geral); f) socialização profissional (educação 

e treinamentos de servidores públicos para conhecimento de tais padrões de conduta, 

a partir de trabalho pedagógico de difusão das normas); g) condições de serviço 

(focando-se no ambiente e na moralidade do serviço público); h) existência de órgão 

coordenador de ética (órgãos encarregados de questões éticas sejam eles vinculados 

aos Poderes, ou agências de atuação independente com funções de fiscalização, 

aconselhamento, supervisão) (CARNEIRO, 1998).  

No plano nacional as reformas administrativas foram promovidas pelo, então, 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), que resultaram na 

criação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP (Decreto de 
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26 de maio de 1999). De início, a atuação dessa Comissão restringia-se a uma 

instância de consulta da Presidência da República para questões de natureza ética. 

Depois, foi aprovado o Código de Conduta da Alta Administração Federal, pela 

Exposição de Motivos n. 37 de 18.08.2000. Tal código destinou-se a ministros de 

estado, secretários-executivos, diretores de empresas estatais e de órgãos 

reguladores (art.2º, I, II e III deste Código). Em sua exposição de motivos, menciona-

se que tal Código foi necessário diante de recrutamento, no setor público, de 

profissionais oriundos do setor privado – o que merecia atenção para o caso de 

conflitos de interesse (controle das atividades privadas do administrador público) –,  e 

pelo fato de a autoridade pública deixar o cargo para atuar no setor privado (arts. 14 e 

15). Além disso, tem por objetivo a prevenção de condutas incompatíveis com o 

esperado do serviço público e o norteamento de condutas, cuja possível transgressão 

não implicará na violação da lei, mas no descumprimento de padrões – tendo uma 

punição de caráter político: advertência, censura ética, ou até uma recomendação de 

exoneração (a depender da  gravidade da transgressão). Nesse sentido, a CEP 

passou a implementar e monitorar esse Código (BRASIL, 2000). 

Em 2007, por meio do Decreto n. 6.029, instituiu-se o Sistema de Gestão da 

Ética do Poder Executivo Federal, composto pela CEP, Comissões de Ética de que 

trata o Dec. 1.171/1994, e demais Comissões de Ética (e equivalentes) presentes nas 

entidades e órgãos do Poder Executivo Federal (art. 2º, I, II e III, Dec. 6029/2007). Com 

isso, a CEP passou a coordenar, avaliar e supervisionar todo o sistema de ética no 

Executivo Federal, podendo instaurar processo de apuração de ato que esteja em 

desacordo com o Código, seja de ofício, seja por denúncia fundamentada com indícios 

suficientes (art. 18). Logo, a CEP: 

Incorporou o papel de liderança na promoção de ações visando assegurar a 
adequação e a efetividade dos padrões éticos nas entidades e órgãos que 
integram o Poder Executivo Federal, desenvolvendo capacitações voltadas 
para os integrantes do Sistema de Gestão da Ética e da sociedade em geral, 
além da participação em eventos internacionais (BRASIL, 2014).  

 

3 Comissões de ética e transparência: como esses discursos se cruzam? 

 

3.1 CEP e transparência ativa 

Tendo por base as atribuições da CEP e o conceito de transparência ativa, 

questiona-se: como a CEP tem aplicado esse princípio por meio de seu endereço na 

internet? Para essa resposta, verificaram-se os itens presentes na LAI a respeito da 

divulgação de informações e o que está presente no seu site. Logo, uma análise do 

endereço eletrônico da Comissão de Ética da Presidência – CEP (art.8º, §2º, LAI – 

obrigatória divulgação na internet em sítios oficiais) mostra que atende a requisitos 

mínimos de transparência ativa para que o órgão divulgue informação de fácil acesso:  

Anais III Encontro PDPP -  Página 41



14 
 

Quadro 1 - Elaboração própria. Fonte: BRASIL, Lei n. 12.527/2011 e Site da Comissão de Ética Pública. 

Quadro 2 - Elaboração própria. Fonte: BRASIL, Lei n. 12.527/2011 e Site da Comissão de Ética Pública. 

Percebe-se, portanto, analisando o endereço eletrônico da Comissão de Ética 

da Presidência da República, que esta tem observado os dispositivos da LAI . 

 

3.2 Comissões de Ética e transparência passiva 

 Esse tópico procura discutir tanto a CEP quanto as demais Comissões de 

Ética do Executivo Federal. Analisam-se as respostas dadas aos pedidos de acesso à 

informação sobre tais comissões (transparência passiva) em base de dados fornecida 

pelo Ministério da Transparência Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Dessa 

maneira, faz-se a busca com os seguintes termos: “comissão de ética”.  

Dentre alguns dos resultados obtidos, por sua vez, pode-se apontar que 

geralmente são solicitados: a) composição da comissão de ética de determinado órgão 

federal (a exemplo da ANEEL, e da Caixa Econômica Federal); b) leis e decretos 

sobre comissão de ética; c) informações da apuração de denúncias feitas pelo 

solicitante; d) acesso às atas das reuniões da CE, CEP, por exemplo; e) organização 

institucional da comissão de ética (como, por exemplo, se se vinculam a outro órgão). 

A título de exemplificação, selecionaram-se casos referentes à Administração Direta e 

à Indireta compreendendo, neste último caso, algumas autarquias (ANEEL, BACEN, 

ICMBio) e empresa pública (Caixa Econômica Federal): 

Requisitos mínimos de transparência ativa presentes no site da CEP (art.8º, §1º, LAI) 

(I) apresenta “registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas 
unidades e horários de atendimento ao público” (inclusive com os nomes dos membros desde a 
implementação da CEP); 

(II) indica o portal responsável por divulgar “registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros”;  

(III) há indicação para “registros das despesas”; 

(IV) há “informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados”; 

(V) também consta seção para “dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 
de órgãos e entidades”; 

(VI) e para “respostas a perguntas mais frequentes da sociedade”. 

Requisitos de sítios eletrônicos presentes no site da CEP (art. 8º,§2º, LAI) 

(I) ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação; 

(II) gravação de relatórios em formatos eletrônicos para análise das informações – como exemplo, encontram-
se as atas das reuniões da CEP, com deliberações, ofícios recebidos, número de processos que foram objeto 
de debate; 

(III) possibilidade de “acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis 
por máquina”; 

(IV) divulgação dos “formatos utilizados para estruturação da informação”;  

(V) garantia da “autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso”’; 

(VI) manutenção das “informações disponíveis para acesso” – nestes incisos percebe-se sua observância 
pelas informações atualizadas, fornecidas pela própria CEP, e de facilidade de acesso, cópia e divulgação, por 
exemplo; 

(VII) indicação de “local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio”; 

(VIII) há opção para acessibilidade de conteúdo, no entanto, no momento da verificação, houve dificuldades no 
acesso.  
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Casos analisados – Transparência Passiva e Comissões de Ética 

Número, data e órgão Pedidos e respostas 

 02680002014201657  

 Min. do Meio 

Ambiente 

 14/09/2016 

 

 Solicita-se a quantidade de pedidos, com base na Portaria 
Interministerial n. 333/2013 e Lei n. 12.813/2013, sobre autorização de 
exercício de atividade privada, feitos por servidores do Ministério do 
Meio Ambiente (com o ano, órgão a que pertence dentro do ministério, 
e atividade privada que pediu para que lhe fosse autorizada).  

 Em resposta (divulgada em arquivo anexo), informou-se que o órgão 
competente para essa análise era o então Ministério de Transparência 
Fiscalização e Controle. Importa notar que nos motivos, expõem-se os 
arts. 4º e 8º da Lei 12.813/2013 que tratam da questão do conflito de 
interesses do agente público que exerce atividades privadas - e que 
este, em caso de dúvida da possibilidade desse exercício 
concomitante, deve consultar a CEP ou a CGU, a depender da 
competência (sendo o presente caso atribuído à CGU). Em 
complemento, esclareceu-se que a licença para tratar de interesses 
particulares é permitida pelo Ministério, preenchendo formulário 
específico disponibilizado aos servidores. 

 48700006120201544 

 ANEEL (Agência 

Nacional de Energia 

Elétrica) 

 15/08/2015 

 Questionou-se sobre integrantes da comissão de ética, atribuições, 
quais cargos ocupam, e quais medidas a ANEEL tomaria em caso de 
denúncia por cidadão. Requereu cópia do fundamento legal das 
respostas. 

 Resposta: acesso à informação concedido, indicando-se o site e os 
nomes dos que compõem a comissão, com respectivas atribuições; 
informou-se, ainda, que no caso de denúncia deve-se observar o caso 
concreto; e em termos de legislação foram indicados o Código de Ética 
da ANEEL, o Regimento Interno da respectiva Comissão de Ética, o 
Código de Ética do Serviço Público do Executivo Federal, a Resolução 
da CEP n.10/2008, disponíveis nos sites da ANEEL e da CEP. 

 18600002175201623 

 BACEN (Banco 

Central do Brasil) 

 05/10/2016 

 Requereu-se informação sobre a que órgão a Comissão de Ética do 
BACEN é subordinada. 

 Resposta: acesso concedido. Informou-se que a Comissão de Ética 
(CEBCB) é um órgão colegiado autônomo, não havendo subordinação. 
Esclareceu-se que as Comissões de Ética dos órgãos do Executivo 
Federal “[...] são integrantes do Sistema de Gestão da Ética do Poder 
Executivo Federal, sendo a Comissão de Ética Pública da Presidência 
da República (CEP) a coordenadora, avaliadora e supervisora desse 
sistema” conforme art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 6.029/2007. Além 
disso, a autoridade máxima do órgão é quem designa os membros da 
respectiva Comissão, “[...] no caso do Banco Central, os membros da 
CEBCB são nomeados pelo Presidente, dentre servidores titulares de 
cargo efetivo, para mandatos não coincidentes de três anos, permitida 
uma única recondução (art. 2º, caput, do Regimento Interno da 
CEBCB)”. Elencaram, ademais, normas: o Regimento Interno do Banco 
Central, art. 132, caput e inciso I, que afirma que a CEBCB é órgão 
colegiado integrante da estrutura do Banco Central; o “Regimento 
Interno da CEBCB, que cuida das competências, da composição, das 
atribuições dos membros”; o Código de Conduta dos Servidores do 
Banco Central do Brasil. “Com base no quadro normativo apresentado, 
é de se concluir que a Comissão de Ética constitui-se na forma de 
órgão colegiado autônomo, porém com recursos humanos, materiais e 
financeiros garantidos pelo Banco Central”.  

 02680001300201603 

 ICMBio (Instituto 

Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade) 

 13/06/2016 

 Acesso foi concedido após recurso. 

 A solicitante pede esclarecimentos sobre que providências foram 
adotadas com suas denúncias de assédio moral e de mau uso de 
recursos público, mencionando e-mails encaminhados com 
documentos probatórios. 

 Primeira resposta: o ICMBio recorre à Res. n,10/2008 da CEP e art. 13 
do Dec. n.6029/2007, segundo os quais “as denúncias encaminhadas a 
esta Comissão são apuradas sob a chancela de reservado [...]. Depois 
de finalizados os processos, tornam-se de acesso público mediante 
solicitação de consulta à Comissão de Ética-CE/ICMBio”. Além disso, 
para preservação da ampla defesa e do contraditório, apenas os 
denunciados têm total acesso ao processo. “Posteriormente, as partes 
são notificadas das decisões por esta CE, conforme estabelece o Art. 
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2, XVII da Resolução 10/08 da CEP. Atendendo à solicitação via SIC, 
informamos que não há processo de acesso público na CE, em relação 
ao assunto descrito”. Por fim, acrescentou que as atas são públicas e 
disponíveis no site do instituto. 

 Recurso: a solicitante explicou que não solicitou cópia do processo ou 
informação interna, mas deseja saber se se abriu procedimento. 

 Em resposta: a Comissão de Ética da ICMBio reiterou a anterior, mas 
informou que uma denúncia obteve admissibilidade e que a 
denunciante havia sito notificada do Procedimento Preliminar 05/2015, 
e da instauração do PAE (Processo de Apuração Ética) por ofício e e-
mails, porém não deu ciência disso. 

 99902004546201528 

 Caixa Econômica 

Federal  

 23/11/2015  

 Solicitou-se lista de membros da Comissão de Ética da CAIXA, com 
nome, matrícula e função, e questionou qual procedimento da 
instituição quando membros da Comissão de Ética estão envolvidos 
em irregularidades. 

 Primeira resposta: CAIXA negou pedido, pois por ser empresa pública, 
estratégica para o governo, opta por não publicar dados sobre cargos, 
com base no Decreto 7.724, “[...] que assegura que a divulgação de 
informações das empresas públicas em regime de concorrência, estará 
submetida às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fim 
de assegurar sua competitividade, governança corporativa”. Citou 
portaria interministerial 233 do Ministério do Planejamento afirmando 
que empresas públicas em regime de concorrência não tem obrigação 
de divulgar essas informações. No que se refere aos procedimentos 
que a empresa adota, cita-se o seu Código de Ética (que norteia a 
condução dos negócios da CAIXA, que contém competências da 
Comissão de Ética, “[...] dentre elas a de encaminhar à Comissão de 
Ética Pública o processo de apuração quando o denunciante ou 
denunciado for membro da Comissão de Ética”). Além disso, 
mencionou os sites para obter informações que estão disponibilizadas. 

 Houve primeiro recurso, para o qual a empresa reafirmou entendimento 
anterior. Entrou-se com segundo recurso e obteve-se mesma negação. 
Ante os dispositivos da LAI (arts. 15 e 16) e do Decreto 7.724/2012 (art. 
23): após indeferimento de acesso, o possível recurso interposto será 
direcionado para autoridade hierarquicamente superior, e, mais uma 
vez negado, à Controladoria-Geral da União (CGU) – fato ocorrido 
nesse caso.  

 Assim, a então CGU deferiu parcialmente o recurso, determinando que 
a CAIXA disponibilizasse nome e função dos funcionários da empresa 
que atuam na Comissão de Ética, via E-SIC, descaracterizados os 
números de matrícula dos funcionários.  

Quadro 3 - Elaboração própria. Fonte: Site MTFCGU - Banco de dados de pedidos de acesso à informação. 

           Diante desses casos, percebe-se que há cumprimento do dever de 

transparência passiva pelas comissões de ética dos órgãos do Executivo Federal, ao 

responderem acerca da sua estrutura e composição, legislações para respaldar 

possíveis ações e denúncias. Apesar de em alguns casos ter havido negação de 

acesso, a justificativa reside na natureza da empresa pública, sendo-lhe permitido 

negar prestar informação desde que seja estratégica e que afete a concorrência de 

mercado, bem como se justifica na não correspondência a pedido formulado. Destaca-

se, além do mais, que também se aplicam exceções de acesso conforme prevê o art. 

6º da LAI, “II - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal”, em termos 

de assegurar a ampla defesa e o contraditório conforme aponta Res. 10/08 da CEP e 

art. 13 do Dec. nº 6.029 (chancela “reservado” durante procedimento de apuração de 

prática de desrespeito às normas éticas). 
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3.3 Entrevista 

Com o objetivo de retratar essa abordagem empiricamente, realizou-se 

entrevista, devidamente respaldada com termo de consentimento, buscando-se 

impressões de próprio agente público (não será identificado) que atua na Comissão de 

Ética Pública da Presidência. Assim, por meio de entrevista semi-estruturada, 

procurou-se esclarecer algumas questões, dentre elas: como as Comissões de Ética, 

no Poder Executivo Federal, se apropriam dos princípios e medidas apontadas pela 

Lei de Acesso à Informação? Como resposta, o entrevistado afirmou que se trata de 

questão que também surge nas Comissões de Ética:  

A LAI nasce a partir de uma discussão havida no Conselho de Transparência 
da CGU, a partir da noção de que o exercício da transparência constitui uma 
ferramenta essencial para que a prevenção da corrupção e a afirmação de 
valores éticos e do controle no âmbito do Poder Público venham a se 
efetivarem. É nesse cenário que as comissões de ética receberam as 
novidades contidas na LAI. 
A Comissão de Ética Pública tem assento no Conselho de Transparência [...] 
Então essa articulação, invisível para muitos, que começa a se estabelecer 
há 10, 15 anos no governo federal começa a render seus frutos, porque uma 
política pública voltada a promover o avanço da transparência repercute 
também na atuação ligada à ética pública [...] 
A noção de ética, em geral, e de ética pública, assim como de ética 
profissional no Brasil, de uma certa maneira, se nós evocarmos nossas 
memórias ancestrais sobre esse assunto, elas remetem a um lugar não 
acessível, lugar impermeável. Então as discussões éticas teriam que ser 
feitas intramuros, teriam que ser discussões reservadas – sob pena de afetar 
ou ofender a integridade das pessoas envolvidas – o que é bastante curioso. 
Ou seja, toda discussão de caráter ético do ponto de vista social no Brasil é, 
de certa forma, contaminada por essa suposição de que a ética é um lugar de 
esconderijo. E isso não passou ao largo da história do funcionamento da CEP 
em que pese o valor e a capacitação dos conselheiros e os princípios que a 
instituição quer valorizar. 

 
 Em seguida o entrevistado complementa, relacionando ética à transparência, e 

a princípios que ganham destaque: 

[...] quando ingressei na comissão [...], ainda havia um cuidado excessivo em 
não permitir que transparecessem as discussões aqui discutidas, como se 
isso em si fosse algo ofensivo. E pouco a pouco, nós fomos nos abrindo, e é 
claro que a LAI contribuiu para tanto, fomos nos abrindo ao imperativo de 
publicidade, que a Constituição também preconiza, e a partir desse 
imperativo, começamos a não apenas adotar uma maior abertura das 
apreciações que a Comissão faz – é claro, resguardando o conteúdo dos 
processos enquanto não finalizados. Nós divulgamos o andamento dos 
processos: entrou uma denúncia, se o denunciante divulga, está divulgado. 
Nós comentamos do que se trata, mas não entramos no mérito. No final, isso 
se torna público. Era algo que não funcionava dessa forma. Isso já é algo 
predominante nos nossos trabalhos, a partir da convicção de que a atividade 
pública deve prestar contas à sociedade, ela deve ser uma atividade 
submetida ao preceito da publicidade - de modo que essa mutação tem se 
operado e a esfera ética tem se nutrido desses predicados da transparência. 
Então tanto a transparência em relação à atuação na esfera ética, quanto 
também o requisito da transparência para aqueles que passam a ocupar 
esses cargos, eles têm que transparentemente enfrentar os questionamentos 
de ordem ética ou de ordem relacionada aos conflitos de interesse. Isso tem 
que ser transparentemente tratado, não pode ficar oculto, porque nós 
precisamos dessas revelações para que nós cotejemos. 
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Outra questão foi a seguinte: como a CEP lida com questões midiáticas? Há 

vazamentos? Como conduzem isso? 

Nós não temos uma experiência de um vazamento que tenha sido 
proveniente da Comissão. O que pode acontecer é um comentário esparso, 
in off,  de um ou outro conselheiro. Exemplo: recentemente saiu no Estado de 
SP ou Folha de SP um comentário dizendo que alguns conselheiros da 
comissão estão a considerar abrir um processo em relação ao ex-ministro 
Marcelo Calero pelo fato de ele ter gravado o Presidente da República. 
Quando saiu [...] saí no painel eu [...], já que saiu, eu tenho que dizer que 
essa matéria não estava sendo examinada, mas que particularmente não 
enxergava afetação da segurança pública nessa conduta e que o próprio 
Supremo já definiu que a gravação unilateral não é proibida. Então eu fui a 
público porque tinha havido isso que vocês estão chamando de vazamento, 
que é muito raro acontecer aqui. Agora o que acontece é: o denunciante traz 
a matéria e ele se encarrega de divulgar, ou o próprio denunciado, quando se 
defende, faz questão de ir a público e explicitar no cenário, no palco público, 
quais são suas razões [...] 
Quando a imprensa procura saber (cópia da denúncia/defesa), nós não 
damos. Agora, no final, nós temos divulgado o voto, e isso tem feito toda 
diferença, porque os votos são fundamentados e eles às vezes têm publicado 
trechos votos.  

 

 Outro questionamento foi sobre participação política nas comissões de ética: as 

Comissões de Ética nascem na reforma gerencial, na perspectiva do interesse público, 

de trazer mais accountability para o cidadão. Mas tem alguma possibilidade de 

aprofundamento dessa participação? Ou essa participação é a publicidade que estão 

dando e aprofundando isso na gestão? Qual a visão que a CEP tem? 

A Comissão de Ética tem procurado ocupar um espaço específico, e nós 
temos defendido isso, porque, de fato, as instituições já existentes têm um 
caráter absorvente. Há 350 Comissões de Ética na esfera federal, 
universidades, IFES, empresas públicas, ministérios e órgão públicos em 
geral. Essas experiências que são pulverizadas em determinadas esferas, 
falando do caráter absorvente, certas matérias são tidas como disciplinares. 
Então há uma cultura de carrear isso para PADs, ou para procedimentos 
disciplinares, sindicâncias etc. Como são consideradas matérias jurídicas, 
porque de fato existe norma ética, então se é norma é jurídico, existe uma 
tendência de que as procuradorias das instituições também busquem 
absorver em certa medida aquilo que é específico da comissão de ética. 
Então o primeiro papel da comissão de ética é delimitar o seu espaço, que 
não é o espaço jurídico, que não é o espaço administrativo, que não é sequer 
o espaço disciplinar propriamente, e que não é um espaço político. É uma 
esfera própria. Porque você deve imaginar que existam conexões e 
lateralidades, mas essas conexões têm que ser muito bem cuidadas porque 
senão há uma dimensão da comissão de ética pública. Então a demarcação 
desse espaço é fundamental. Agora, nós não somos também ingênuos e não 
vamos ignorar a repercussão política, a repercussão institucional da atuação, 
seja da Comissão de Ética Pública, seja das comissões locais, ou até mesmo 
política – porque uma questão ética interna, por exemplo, pode gerar na 
universidade, uma repercussão em relação ao juízo que se faz sobre tal ou 
qual autoridade ou servidor, ou procedimento. [...] 
Só o fato de existir uma esfera que esteja aberta, um veículo que está 
disponível para que determinados temas sejam tratados, isso já provoca, 
talvez, um reflexo na conduta das pessoas. 

 

Questionou-se, além disso, sobre desafios que as Comissões têm pela frente: 
 

Um dos desafios [...] é a necessidade de definir claramente o sentido da 
afirmação da ética pública, sem que haja uma estigmatizacão do que seja 
essa entronização da ética. Então essa ética no sentido da notabilidade de 
determinadas medidas ou providências ou atuações que ganhem visibilidade 
social, e deem imagem a esse tipo de heroísmo ou de mitificação das 
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instituições, isso não interessa às comissões de ética. Na verdade não é 
assim que se constrói de maneira sólida um caminho para ética. Não é com 
ações de vulto, mas com a preservação da combinação da prudência com a 
firmeza. Nós precisamos ser firmes em extrair dos preceitos constitucionais o 
detalhamento do que fazemos. Aquele caput do art. 37 é suficiente, porque 
ao fim estamos exercitando a impessoalidade ou a publicidade, de uma certa 
forma estamos também lidando com aspectos relacionados à legalidade. Nós 
derivamos daí aquilo que vamos fazer nas Comissões de Ética. Creio que a 
Comissão de Ética deva rejeitar os estigmas e solidificar uma via institucional 
de avanço desses predicados. Então, fundamentalmente, o trabalho da ética 
pública é um trabalho eminentemente principiológico, e esses avanços 
principiológicos são resultado de uma sedimentação de ações. 

Em seguida foi-lhe perguntado se existe esse fortalecimento na América Latina: 

Nós já temos tido interlocuções com colegas da Argentina, com colegas da 
Colômbia, do Chile, do México e em todos esses países nós identificamos 
fenômenos semelhantes, seja da construção humilde e progressiva de uma 
mudança cultural; e por outro lado, a instrumentalização desse moralismo 
que também se torna uma ferramenta política em vários países da América 
Latina. Esse moralismo que de fato já se apresentou na agenda política 
brasileira, isso há bastante tempo, isso vem provavelmente desde os anos 50 
- nós já tínhamos aquilo que se convencionava chamar de udenismo na 
nossa cultura política - o que não deixa de ser uma instrumentalização muitas 
vezes incoerente e cheia de lacunas e inconsistências, a instrumentalização 
dessa ferramenta moral. Isso reforça aquele meu ponto de vista de que isso 
não é só brasileiro [...]  
Em suma, sem democracia autêntica, um sistema de ética não vai funcionar 
apropriadamente [...]  
não se constrói uma ética na sociedade a partir de um regramento de 
conduta dos funcionários se as grandes questões éticas não estas resolvidas. 
Posso exemplificar no caso brasileiro: enquanto o Brasil não resolve, por 
exemplo, a situação relacionada com a criminalização da tortura no regime 
militar, nós vamos ficar com essa lacuna ética a nos perturbar e a contaminar 
aquilo que venha ser um processo de um sistema de ética autêntico aqui. [...]  
E nós não podemos dizer que hoje a realidade brasileira não nos causa 
preocupação nesse sentido. O próprio jogo de poder que se estabelece no 
Brasil atual  tem evidentes questões que afetam a conduta ética, numa esfera 
muito mais ampla, e isso termina contaminando a implementação e 
efetivação de um sistema de ética que seja capilarizado e enraizado. 

  

Sobre a mudança de costumes e sua relação com valores, o entrevistado 

afirma que:  

Nós temos procurado assentar que os pronunciamentos de caráter ético, 
justamente por não serem cogentes, não serem elementos de uma 
coercitividade forte, serem elementos de uma coercitividade branda, mas eles 
trazerem valores, trazerem princípios, eles se tornam ainda mais relevantes. 
[...] E nós, Comissão de Ética, entendemos que para que mudem os 
costumes, é preciso que nós tenhamos a força dos valores: um 
pronunciamento ético, que na verdade não vai obrigar ninguém, mas que 
também passa a ser obedecido sem que haja uma coercitividade. 

 

 Diante desses trechos, portanto, percebe-se claramente que transparência 

(vinculada ao acesso à informação) e Comissões de Ética se cruzam: tal princípio 

promoveu alterações de tratamento de investigações feitas – o que antes era visto 

com excesso de cuidado para que discussões não transparecessem, agora há 

mecanismo de divulgação de atos e debates na CEP pela internet. Ressalva-se, no 

entanto, que durante o período de investigação, somente quem é parte pode ter 
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acesso (por motivo de ampla defesa, contraditório), e somente após findarem as 

investigações é que se tem acesso a ela.  

 

Conclusão 

Procurou-se nesse trabalho relacionar as categorias “Lei de Acesso à 

Informação” e “Comissões de Ética”. Nesse objetivo, desenvolveu-se estudo acerca 

dos conceitos de direito de acesso à informação atrelando-o a seu tratamento de 

Direito Humano, presente nas constituições e em tratados internacionais de 

organismos que cuidam dessa temática (ONU e OEA). Aliaram-se a tal categoria os 

efeitos que ela implica: é considerada como instrumento e também produto da 

Democracia Representativa. Em razão disso, envolve mecanismos de participação e 

de cidadania, controle de corrupção e fiscalização dos representantes. Ou seja, o 

direito de acesso à informação, ligado ao direito de informação (seu livre fluxo), 

relaciona-se com a liberdade de expressão, outro princípio fundamental.  

Uma vez feitas essas considerações, deu-se enfoque na realidade brasileira, 

em especial a Lei n. 12.527/2011 e os princípios que sustenta (com base em Mendel e 

na ONG Artigo 19). Nesse ponto, fez-se contextualização das Comissões de Ética do 

Poder Executivo Federal, da criação normativa e institucional até a formação de um 

sistema nacional, coordenado pela Comissão de Ética Pública da Presidência (CEP).  

Na busca de responder como essas comissões e o direito de acesso convergem, 

analisou-se site da CEP (verificando cumprimento da LAI em transparência ativa), e, 

abrangendo as demais comissões, enumeraram-se alguns casos de pedido de acesso 

(transparência passiva), a elas direcionadas (ou sobre elas requeridos). E, por fim, 

muniu-se de entrevista de servidor da Comissão de Ética Pública que de modo 

categórico pode relacionar a questão da ética (cujo papel é prevenir atos escusos, 

advertindo servidores ou autoridades, e até recomendando exonerações) com os 

princípios de acesso à informação.  

Desvela-se, assim, que há uma integração entre as Comissões de Ética e os 

princípios de transparência ativa e passiva presentes na Lei de Acesso à Informação. 

Destaca-se a atuação das comissões ao abarcarem exceções de acesso (informações 

pessoais e sigilosas) durante a tramitação do processo de apuração de infração ética. 

Ao seu término, por sua vez, é possível sua consulta pública.  

Portanto, essa publicidade dos atos das comissões (ressalvados os sigilosos), 

divulgações de atas das reuniões, divulgação de recursos, de componentes da equipe, 

de estrutura e organização, de demais informações disponibilizadas no site, bem como 

o conjunto de procedimentos de apuração de conduta ética, permitem apontar que há 

esse cruzamento no caminho. E o sentido é um só, a afirmação da ética como 

princípio para os atos de autoridades e servidores, em respeito ao poder soberano. 
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Resumo  

Os estudos sobre a difusão ou transferência de políticas públicas ainda são escassos 

no Brasil. Os processos de como se dão as transferências nas implementações das 

legislações, os desenhos das políticas refletem como temas da agenda de 

determinados atores domésticos ou internacionais são posicionados em busca de 

hegemonia. 

O caso da política de acesso a informação, visto como tema estratégico para agenda 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, segue esse caminho. O documento 

mais influente da difusão de tal política na América Latina que aponta os padrões 

sobre o acesso a informação foram elaborados pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA) na Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela Relatoria 

Especial pela Liberdade de Expressão. 

Essa política é vista segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Carta 

Democrática Interamericana como necessária para as poliarquias do hemisfério sul 

americano sobre tudo as mais jovens, substituindo o padrão dos antigos regimes de 

exceção onde o sigilo era a regra e o Estado possuía uma relação patrimonialista com 

a informação, considerando-a como sua propriedade, para uma paradigma no qual o 

sigilo passa a ser a exceção, ou como ficou conhecido como a pedra de toque dessa 

perspectiva o Princípio da Máxima Divulgação. Assim, “el sistema interamericano há 

demostrado ser uma fuerza positiva em el marco de estas transiciones” (CIDH, 2012). 

O presente artigo busca analisar quais os padrões construídos pela Comissão de 

Diretos Humanos da OEA para a política de acesso a informação em documentos 

como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Declaração de Princípios 

da Liberdade de Expressão, a Lei Modelo Interamericana de Acesso a Informação 

Pública, entre outros. O artigo também realiza um estudo observando se esses 

padrões foram internalizados ou não nos principais documentos legais sobre o tema 

em países da América Latina, a saber: Brasil e México. 

 

Palavras-chave 

Democracia; accountability; difusão; transparência 
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Introdução 

 

Este trabalho busca analisar em que medida as legislações referentes ao 

acesso a informação pública do Brasil e México foram influenciadas pelo processo de 

difusão dessa política através das ações e documentos da Organização dos Estados 

Americanos. Esse tema é caro ao Brasil, se tomada a quadra histórica do período pós 

Constituição de 1988, que passou a oferecer novas ferramentas para que o cidadão 

possa exercer controle social sobre a aplicação de recursos públicos, tais como: portal 

da transparência, lei de acesso à informação, lei contra a corrupção, lei da empresa 

limpa, entre outras.  

No caso do México, este possui uma lei de acesso à informação que é 

considerada como de excelência na região, por ser uma das mais abrangentes do 

mundo, prevendo um órgão central forte de coordenação e supervisão. A política de 

acesso a informação mexicana possibilitou, por exemplo, que em 2010 enquanto os 

Estados Unidos da América respondessem a 55% das demandas relativas à 

informação, no México esse índice chegasse a 85% (FONSECA E SÁ e MALIN, 2012). 

Na teoria democrática, o tema da transparência pública vem ganhando força em uma 

vertente que trata da qualidade da democracia (DIAMOND e MORLINO, 2005), a qual 

aponta para além da concepção minimalista de democracia, entendida como regra do 

jogo político para a escolha de governantes, como também necessário para um 

funcionamento de uma democracia de alta qualidade elementos como rule of law, 

participação, accountability, competição, responsividade, entre outros. Dessa forma, 

essa vertente teórica privilegia as formas de relacionamento entre o Estado e a 

sociedade e, em particular, o artigo foca nos elementos da qualidade da democracia 

correlacionados com o acesso a informação e com a transparência pública, como a 

participação, a accountability e a responsividade. A análise desses elementos parte 

dos padrões construídos pela Comissão de Diretos Humanos da OEA para a política 

de acesso a informação em documentos como a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, a Declaração de Princípios da Liberdade de Expressão, a Lei 

Modelo Interamericana de Acesso a Informação Pública, entre outros. O artigo 

também realiza um estudo observando se esses padrões foram internalizados ou não 

nos principais documentos legais sobre o tema em países da América Latina, a saber: 

Brasil e México. 

Optamos por comparar a legislação desses países da América Latina que se 

confrontam com a exigência de fornecer aos seus cidadãos os meios efetivos de 

promover o controle social das atividades governamentais no que concerne ao uso do 

dinheiro público e sua aplicação que resulte nos melhores resultados. Buscamos 
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identificar o que é comum na legislação; quais são os elementos que diferenciam as 

legislações desses países. 

Procuramos fazer a análise de um ponto de vista jurídico-legal, mas buscando 

sempre, identificar, do ponto de vista da Ciência Política a relação do Estado com o 

cidadão, até onde esses direitos estão garantidos de forma semelhante pelas 

legislações e quais são suas diferenças merecedoras de destaque. 

Na contextualização inicial, é apresentada uma breve discussão sobre a teoria 

democrática, buscando destacar como o tema da accountability é essencial para 

posicionar a questão da transparência no âmbito da responsividade dos governos 

democráticos. Em seguida, na segunda parte do texto, introduzimos o tema 

Transparência – e, então, abordamos a análise documental da OEA e legislação 

mexicana sobre a transparência pública. Ao final tecemos considerações que 

registram nosso entendimento sobre o assunto bem como as anotações de 

divergência entre os textos legais do México e Brasil, os elementos que os 

diferenciam, e que podem apontar estratégias de enfrentamento à questão. 

 

1. Accountability e controle social: instrumentos da sociedade civil na relação 

com o Estado. 

 

A democracia tem se afirmado, no decurso do século XX, nos países ocidentais 

centrais, como o regime de governo com maior capacidade de gerar legitimidade e 

justificação do uso do poder político. Isso porque, a justificação e a legitimidade do 

poder não se estabelecem apenas no campo econômico, mas também leva em conta 

o respeito aos direitos individuais conquistas das revoluções liberais e a afirmação dos 

direitos sociais advindo das experiências do Welfare State (AZEVEDO, 2014). 

Os mais importantes regimes antidemocráticos do século XX – 
o comunista, o fascista, o nazista – desapareceram nas ruínas 
de uma guerra calamitosa ou, como aconteceu na União 
Soviética, desmoronaram internamente. As ditaduras militares 
foram totalmente desacreditadas por suas falhas, 
especialmente na América Latina; onde conseguiram 
sobreviver, em geral adotaram uma fachada 
pseudodemocrática (DAHL, 2001:11). 

Dessa forma, as premissas da concepção minimalista da democracia como 

posto por Schumpeter (1984) e Przeworski (2010) eleições livres e rotatividade no 

poder Executivo e Legislativo, ainda que fundamentais para a legitimidade e 

estabilidade do regime democrático, não são suficientes para a ampliação contínua da 

qualidade da democracia. Um dos desafios, que atualmente, se coloca para as 

democracias emergentes e as já consolidadas refere-se ao aperfeiçoamento e 
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aprofundamento das instituições democráticas nos interstícios eleitorais, acoplando 

aos mecanismos clássicos da eleição de representantes, novas formas 

institucionalizadas de participação social, que permitam aos cidadãos maior controle 

público do exercício do poder, através da ampliação do direito de vocalização de suas 

preferências e canais de input das mesmas no sistema político. O controle público do 

exercício do poder ainda demanda do sistema relações interestatais de transparência 

e monitoramento.  

Em trabalho sobre o tema Assessing the Quality of Democracy, Diamond e 

Morlino (2005) apontam alguns desses novos elementos como a liberdade, a rule of 

law, accountability, responsividade, igualdade, participação e competição. Não se trata 

de uma lista taxativa, mas de pressupostos que interligados e relacionados em 

determinado sistema possibilitariam uma análise comparativa entre regimes 

democráticos. O desdobramento desta questão leva a um significativo pressuposto 

democrático importante para o presente artigo, qual seja, a accountability vista como a 

capacidade do regime em responsabilizar os governantes eleitos ou aqueles que 

dentro do aparato estatal possuem um poder discricionário capaz de, com suas ações 

ou omissões, modificar substancialmente as condições de vida da sociedade ou parte 

dela através da elaboração e execução de políticas públicas. 

É preciso exercer sobre os decision makers alguma espécie de cobrança, de 

controle sobre suas decisões. Aqui ressalta-se a importância da accountability em 

relação ao dever de prestar contas daquele que detém o poder de decidir e da 

necessidade de informar como e o porquê da sua decisão e ações, awsertability. 

Nesse conceito, juntamente com a capacidade de oferecer respostas à sociedade, a 

accountability deve ser entendida como uma forma de aplicar penalidades, sanções, 

aos representantes, o que alguns autores colocam com a dimensão do enforcement 

da accountability. 

Accountability is the obligation of elected political leaders to 
answer for their political decisions when asked by citizen-
electors or other constitutional bodies. Schedler suggests that 
accountability has three main features: information, justification, 
and punishment or compensation. (DIAMOND, 2005). 
 

Outros autores como O’Donnell (1998) e Peruzzotti e Smulovitz (2006), 

também aceitam a participação da sociedade como parte da rede de accountability. 

Nesse sentido, a tipologia mais esclarecedora e difundida de accountability é dada por 

O´Donnell com seus famosos conceitos de accountability vertical e horizontal.  

A accountability vertical se divide no que podemos chamar de accountability eleitoral, 

que se refere ao direito dos cidadãos enquanto eleitores de punir ou premiar os 

governantes através do voto, mantendo-os ou tirando-os do poder. E a accountability 
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societal, que trata da mobilização da sociedade, em ações individuais e coletivas, e do 

papel da mídia, na cobrança e na denúncia visando a responsabilização dos agentes 

públicos o que pode, de forma intencional ou não, ativar as instituições formais 

encarregadas desta tarefa.  

Já a accountability horizontal trata da capacidade de agências estatais de 

se controlarem mutuamente. Existe, portanto, uma assimetria entre estas. O controle e 

a responsabilização neste caso dependem, sobretudo, da especialização de órgãos 

para esse fim. É uma relação interestatal que, segundo O’Donnell (1998, p. 40), 

responsabiliza e pune os ilícitos cometidos por agentes públicos em sua função e se 

monitorem mutuamente através de uma rede de controle. 

A accountability horizontal efetiva não é o produto de agências 
isoladas mas de redes de agências que têm em seu cume, 
porque é ali que o sistema constitucional “se fecha” mediante 
decisões últimas, tribunais (incluindo os mais elevados) 
comprometidos com essa accountability (O’DONNELL, 1998, p. 
43). 
 

Destacamos, na análise da legislação característica da transparência, a 

importância do controle social como a outra ponta da accountability, a 

responsabilização do gestor, como relação que se estabe 

}:lece entre representantes e representados. Apresentamos os mecanismos de 

controle administrativo e jurídico como aqueles sob a influência direta do Estado e o 

controle social como instrumento à disposição da sociedade civil que deve utilizar-se 

da ferramenta da transparência. 

 

2. Transparência, acesso a informação e democracia 

 

A transparência pública efetiva-se nas relações do Estado estabelecidas 

com a sociedade por meio da transparência ativa e /ou passiva como um dos aspectos 

importantes para a efetivação da accountability. A transparência pode ser definida 

como dar publicidade às informações retidas, tornando-as do conhecimento de todos, 

de forma inteligível, com clareza, exatidão e completude.  

A transparência nas informações inerentes à Administração Pública, 

concernentes a atividade do Estado na gestão de recursos com interesse coletivo, tem 

duas características fundamentais para caracterizá-la: o primeiro deles é que a 

informação é transparente quando podemos compreendê-la, que seja de tal forma 

apresentada que um indivíduo de conhecimento médio seja capaz de apreender o seu 

significado. Por suas características, a informação transparente é aquela que tem 

Anais III Encontro PDPP -  Página 59



   7 
 

visibilidade – passível de ser vista, encontrada, localizada – que seja clara. Um 

espelho é tido como turvo se não nos vemos com a clareza necessária, da mesma 

forma, a informação transparente precisa ser visivelmente clara. O outro ponto, e não 

menos importante, é que seja utilizável, que seja capaz de produzir nova informação a 

partir de inferências, que tenha, portanto, qualidade informativa. 

To be visible, information must be reasonably complete and 
found with relative ease. […] 
Transparency is about information, and if information is not 
visible than the first and primary meaning of the parent-word, 
“transparent” —having to do with light and visual properties— 
loses its relevance. Just because something is public does 
not mean it is visible. To be visible, information must reflect a 
high degree of completeness. “Poor visibility,” means that we 
are not seeing a complete picture. (MICHENER, BERSCH, 
2011, p. 9, grifo nosso)1. 
 

As possibilidades de acesso à informação podem se dar por um 

procedimento que concede acesso imediato, direto, a partir de uma ação proativa da 

Administração Pública, ou de uma obrigatoriedade legal de publicizar determinadas 

informações, o que na literatura é denominado de transparência ativa, ou, o acesso 

pode ser realizado de forma passiva, onde a Administração Pública precisa ser 

solicitada, requerida, para que se manifeste fornecendo o que se pede. Dessa forma, 

temos dois aspectos de uma mesma regra: a transparência pode ser ativa ou passiva. 

A construção de uma sociedade democrática e participativa requer alguns 

elementos, que devem garantir à relação Estado e sociedade civil um resultado com 

eficácia e eficiência na obtenção dos seus objetivos comuns. Espera-se uma relação 

virtuosa da administração pública com seus cidadãos de forma a ter rigor sobre as 

despesas e sobre os destinos dos recursos públicos.  

 

3. Análise documental sobre a Transparência Pública 

 

Em relação a accountability e transparência Pública, buscaremos observar 

como esses elementos se apresentam nos documentos e textos legais, a construção 

do capítulo se dará da seguinte forma: primeiro será analisado o Modelo proposto pela 

Organização dos Estados Americanos. A Lei Modelo Interamericana sobre o Acesso à 

Informação Pública: onde apresentamos um estudo da Lei Modelo e suas implicações 

                                                            
1 Para ser visível, a informação deve ser razoavelmente completa e possível de ser encontrada com 

facilidade. {...} Transparencia diz respeito a informação, e se a informação não é visível – o primeiro 

e mais importante significado da palavra-mãe transparência cujo significado tem a ver com a luz e 

suas propriedades – perde sua relevância. Porque se algo é público não significa que é visível. Para ser 

visível, a informação deve refletir um alto grau de completude. “Visibilidade pobre”, significa que não 

podemos ver um quadro completamente (tradução livre, nossa).  
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para só em seguida relatar a comparação e as internalizações mais marcantes entre 

ela e as leis nacionais. 

Em um segundo momento realizaremos um relato do histórico recente da 

Transparência no México: neste item abordamos a construção do modelo mexicano 

ressaltando alguns elementos que irão identifica-lo com a Lei Modelo. Também será 

incluído o estudo do padrão mexicano adotado pela “Ley General” de 2015: 

finalizamos a análise do modelo mexicano abordando suas características mais 

recentes. 

 

3.1. O Modelo proposto pela Organização dos Estados Americanos. A Lei Modelo 

Interamericana sobre o Acesso à Informação Pública. 

 

A partir de resolução da OEA que recomendava a “elaboração de uma lei 

modelo sobre o acesso à informação pública e um guia para sua implementação, em 

conformidade com as normas internacionais nessa matéria”2, a Secretaria-Geral da 

OEA estabeleceu um grupo, do qual participaram representantes da Comissão Jurídica 

Interamericana, da Relatoria Especial sobre Liberdade de Expressão, do 

Departamento de Modernização do Estado e Boa Governança (cujo nome atual é 

Departamento de Gestão Pública Efetiva) e do Departamento de Direito Internacional, 

bem como peritos em acesso à informação de alguns países e da sociedade civil para 

apresentar o documento conforme proposto. Em 29 de abril de 2010 ocorreu a 

apresentação da Lei Modelo Interamericana sobre o Acesso à Informação e seu guia 

de implementação à Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos do Conselho 

Permanente. 

A Lei Modelo Interamericana sobre o Acesso à Informação Pública foi 

aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 8 de junho de 2010, para servir de 

modelo de reforma (Resolução da Assembleia Geral da OEA nº 2607 (XL-O/10). 

Documentos anteriores demonstraram a intenção política de construir os 

mecanismos e condições para garantia do direito de acesso. Recordamos o Plano de 

Ação da Terceira Cúpula das Américas, realizada na Cidade de Québec em 2001, em 

que “os governos assegurarão que suas legislações nacionais sejam aplicadas de 

igual maneira a todos, respeitando a liberdade de expressão e o acesso de todos os 

cidadãos à informação pública”; a Declaração de Nuevo León da Cúpula 

Extraordinária das Américas, realizada na Cidade de Monterrey, em 2004, em que os 

                                                            
2 Resolução AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) 
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Chefes de Estado e de Governo manifestaram o compromisso de proporcionar os 

arcabouços jurídicos necessários, bem como as estruturas e as condições para 

garantir o direito de acesso à informação pública. 

São reafirmações de decisões políticas anteriores inscritas na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos e na Declaração de Princípios sobre Liberdade de 

Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção, assinada 

na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em São José 

da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, reafirma, em seu artigo 13, a Liberdade 

de Pensamento e de Expressão3. 

A Lei Modelo aponta a necessidade do direito de acesso ser o mais amplo 

possível e ressalta a necessidade de estabelecer exceções ao princípio de máxima 

publicidade, ressaltando que o regime de exceção deve ser definido por lei e, portanto, 

amplamente debatido e excetuar apenas as questões absolutamente necessárias em 

uma sociedade democrática. 

O Princípio da Máxima Publicidade estabelece que o acesso deve ser 

completo, accessível, de forma oportuna e garantindo a todos o acesso à informação, 

limitado, apenas, pelo regime de exceções definido por lei e “estritamente necessários 

em uma sociedade democrática” (OEA, 2010, item 2). 

O Modelo, em seus primeiros itens, determina que a lei obrigue todas as 

autoridades nos três poderes e em todos os níveis da organização política nacional, 

devendo abranger toda a estrutura de governo, sejam entes federados, municípios ou 

províncias, ou qualquer ente subnacional. Todas as autoridades, mesmo de 

organizações privadas que recebam e executem com recursos públicos estão 

vinculados à lei (OEA, 2010, item 3). 

A segunda parte da Lei Modelo, “Medidas para promover a Abertura”, 

estabelece fundamentalmente a ação proativa dos governos para promover a 

transparência. A utilização da proatividade pelos entes estatais, reduz, dessa forma, o 

âmbito das questões a serem respondidas pela inquirição direta do solicitante cujo 

direito precisa estar garantido por leis de transparência passiva. 

Ainda nas definições abrangidas pelo modelo estão aquelas relacionadas 

como Garantias ao Direito de Acesso. Assinalamos, entre outras: que a autoridade 

solicitada deve informar se detém ou não a informação pedida; deve informar ao 

                                                            
3 Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 
1.Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade 

de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua 

escolha. 
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solicitante da possibilidade de interpor um recurso em caso de negativa de fornecer o 

que foi perguntado; àquele que solicita, não é necessário motivar o seu pedido de 

informação. 

Nenhum custo poderá ser exigido para apresentação de sua solicitação – 

ou seja, ficam vedadas as cobranças de taxas para inquirir à Administração Pública. É 

o princípio da gratuidade que deverá informar as leis nacionais. 

Em outro ponto, o Modelo proposto pela OEA determina os elementos 

mínimos para compor o pedido de informação solicitado à administração pública. Entre 

outros, o pedido deve conter o necessário para identificar claramente o que se deseja 

de tal forma a permitir que se localize o que se pede; a forma como se dará a resposta 

deverá compatibilizar o interesse da administração em reduzir os custos com o 

interesse de fornecer a prestação solicitada. 

A Lei inclui a possibilidade de se fazer a solicitação sem identificação, 

anonimamente, exceto em situações que envolvam informações pessoais (neste caso, 

o anonimato está proibido). 

São alguns princípios fundamentais para que a lei possa ter efetividade 

junto àqueles a que se destina: o princípio da não motivação; o princípio da 

gratuidade; sem custo excessivo; e, impossível imaginar uma lei de acesso à 

informação sem instâncias recursais, a possibilidade de recorrer das negativas de 

acesso à informação. 

O item 41 da Lei Modelo protege os direitos de acesso aos dados pessoais 

e sua confidencialidade de forma que “as autoridades públicas podem rejeitar o 

acesso à informação [...]” quando “o acesso afetar os seguintes interesses privados: 

1. o direito à privacidade, incluindo privacidade relacionada à vida, saúde 

ou segurança [...]”. 

As legislações nacionais observam essa regra de exceção e garantia de 

confidencialidade dos dados e informações pessoais (nas leis de acesso ou em leis 

específicas sobre o tema). Exemplificando, essa proteção recebe tratamento exaustivo 

na legislação mexicana que protege inclusive os dados pessoais em posse de 

particulares4.  

A lei Modelo determina um prazo de 20 dias úteis para a resposta e, 

sempre que possível, antecipando o prazo previsto. 

                                                            
4 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Autoridades, Órganos y Organismos de 

Gobierno – LGPDPPAOOG, versão de 20 de novembro de 2015, disponível no arquivo de documentos do 

Senado mexicano 

<http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/proteccion_datos/Documento.pdf>, acessado 

em 10 de janeiro de 2017. 
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Poderá haver prorrogação por um novo período igual ao inicial de 20 dias 

úteis, quando houver dificuldades na busca ou revisão de grande número de 

documentos. 

Os prazos que excederem, por necessidade da Administração, situações 

“verdadeiramente excepcionais, [...] um volume significativo de informação, [...] poderá 

solicitar à Comissão de Informação [...] prazo superior a [quarenta] dias úteis para 

responder à solicitação” (item 36 da Lei Modelo). 

Há uma preocupação em definir prazos, listando as situações possíveis, de 

forma a garantir que, em um prazo razoável ao solicitante se informe o que se pediu – 

mesmo que de forma limitada, parcial - ou se negue a informação. Assim, com a 

resposta devidamente fundamentada, o solicitante poderá recorrer em uma instância 

interna ou externa, conforme o modelo adotado. Os prazos deverão ser seguidos sob 

pena de “entendida como rejeição da solicitação” (OEA, 2010, item 36, (2)). 

Se a informação estiver classificada dentro do regime de exceções, 

definido em lei, o interessado deverá ser informado com uma descrição específica do 

volume e das condições legais utilizadas para a definição do material como reservado, 

além, de ser esclarecido do seu direto de interpor recurso quanto à negativa de 

fornecimento por tratar-se de material classificado. 

A construção do modelo recursal deverá ser contemplada em cada lei 

nacional conforme ressaltado na Lei Modelo. Caso o solicitante, ao ter indeferido seu 

pedido, não pudesse buscar uma autoridade diferente e superior àquela que negou o 

pedido, a lei seria inócua. A negativa de acesso à informação terminaria o processo de 

pedido e encerraria a possibilidade de questionamentos pelos interessados. O Modelo 

previu essas situações e estabeleceu diversos graus de recursos. Inicialmente um 

grau de recurso ao titular da autoridade pública. E, por isso, denominado de grau de 

recurso de apelação interna. 

Caso persista a negativa de acesso, à essa decisão devidamente 

fundamentada e proferida em prazo máximo de 10 dias úteis, poderá o interessado 

recorrer a um novo grau de apelação, desta feita denominada de apelação externa 

posto que direcionado à autoridade que não integra o órgão que negou o acesso. 

Neste caso o recurso será dirigido à Comissão de Informação. A apelação interna é 

facultativa, antes da apresentação de uma apelação externa. 

A lei Modelo ainda garante a revisão judicial, o recurso ao poder judiciário, 

que dependerá da forma como se organiza o Poder em cada país. Em geral, os 

tribunais têm poderes para processar esses casos e aplicar sanções às autoridades. 

Caso não exista essa possibilidade, na legislação nacional, é necessário incluir esses 

poderes de sancionar dentro da lei de acesso à informação. 
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A Comissão de Informação, que está definida no texto Modelo, não 

necessariamente precisa ter essa denominação: o que interessa é que sejam 

mantidas suas atribuições. A proposta da OEA lista suas características e 

competências. 

A Comissão deve ter personalidade jurídica, patrimônio e orçamento 

próprios podendo demandar e ser demandada em juízo. Deve, ainda, ter completa 

independência operacional relatando sua atuação, periodicamente, ao Legislativo. Em 

suma, um órgão autônomo5. 

Na formação da Comissão de Informação, seus integrantes deverão ser 

nomeados pelo poder legislativo, por um quórum qualificado que garanta apoio 

parlamentar aos seus membros, e, em seguida designados pelo executivo, a partir de 

um processo de escolha amplo, público, transparente (há possibilidade que essa 

escolha se dê por “nomeação executiva, com a nomeação e aprovação do legislativo; 

e nomeação legislativa, com a nomeação ou aprovação do executivo” (OEA, 2010, 

Comentário ao item 57). O importante é que se garanta a participação dos poderes de 

forma a dar consistência e apoio parlamentar aos comissários/designados. 

Deve ser um órgão colegiado, com um número sugerido mínimo de cinco 

membros, com mandatos sugeridos de 5 anos, prorrogáveis por mais cinco, idôneos e 

de capacidade e experiência comprovadas, evitando-se o número ímpar de três. Do 

comentário inserido na lei modelo, repetimos: 

A Comissão tem funções que a colocam em uma posição destacada no 

sistema a fim de garantir o direito de acesso à informação. Atua como um órgão 

superior que analisa e decide sobre recursos e que propõe e define políticas para a 

área da transparência pública. Entre suas muitas atribuições estão:  “revisar a 

informação em posse de qualquer autoridade pública, inclusive mediante inspeções in 

situ”, (OEA, 2010, item 61, alínea a); chamar testemunhas e produzir provas em 

processo de apelação; expedir recomendações às autoridades públicas; promover a 

lei junto à população; cooperar com a sociedade civil. 

Quanto à responsabilização, o Modelo criminaliza a destruição de 

documentos que foram objeto de solicitação de informação6 (OEA, 2010, item 65). 

Isenta de responsabilidade civil ou penal os que agirem de boa fé no cumprimento e 

atribuições do que prescreve esta lei. 

                                                            
5 A construção que o modelo propõe é bastante semelhante – se não igual – ao das Agências Brasileiras. 

Algo que, no Direito Administrativo Brasileiro faria parte da administração indireta como uma autarquia, 

fundação ou agências. São todas entidades da administração indireta (PIETRO, 2014, pág. 497) 
6 65. É delito penal atuar deliberadamente com intenção de destruir ou alterar documentos uma vez que 

tenham sido objeto de uma solicitação de informação. 
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E descreve como infrações administrativas, a atuação deliberada que visa: 

impedir o acesso a qualquer documento indo de encontro com o estabelecido pela Lei 

Modelo; destruir documentos, interferir nos trabalhos da Comissão de Informação 

entre outros. 

As sanções propostas no Modelo, em conformidade com o Direito 

Administrativo de cada Estado nacional poderá incluir multa, suspensão, destituição ou 

inabilitação para o serviço público (item 66, (3)). 

 

3.2. Um relato do histórico recente da Transparência no México: 

 

A Lei Federal de Transparência e Acesso à Informação Pública 

Governamental, a LFTAIPG, foi publicada no dia 11 de junho de 2002. A Lei Federal 

estabeleceu o marco normativo para o Acesso à Informação do artigo 6º da 

Constituição mexicana. E, relevante para o nosso estudo comparativo, nela está a 

criação do órgão autônomo que garante o direito de acesso, julga recursos, no âmbito 

federal, o IFAI - Instituto Federal de Acesso à Informação. A Ley Federal de Proteción 

de Datos Personales em Posesión de Los Particulares – LFPDPPP, de 2010, 

acrescenta ao IFAI a atribuição de fiscal da proteção de dados pessoais, conhecido 

como dados sensíveis, tornando-o em Instituto Federal de Acesso à Informação e 

Proteção de Dados. 

O objetivo da Lei Federal de 2002 é estabelecer o desenho institucional e o 

procedimento específico para o poder Executivo Federal e prevê que outros sujeitos 

obrigados (Legislativo, Judiciário, órgãos constitucionais autônomos e outras 

autoridades federais) estabelecerão, mediante seus próprios regulamentos, 

procedimentos para proporcionar acesso à informação aos particulares, de acordo 

com os princípios e prazos da lei (MONTERO, 2012, p. 37). 

Como o Estado mexicano, de forma assemelhada ao Estado brasileiro, é 

organizado federativamente, com entes federados autônomos – Estados e Distrito 

Federal – cada um dos entes precisou legislar a respeito o que determinou o 

surgimento de 32 leis estaduais de transparência. 

A Lei Federal, que tratou do acesso à informação em 2002, é resultado de 

demandas da sociedade civil e, “em particular das ideias surgidas do denominado 

“Grupo Oaxaca”, formado no contexto do Seminário Nacional de Direito à Informação 

e Reforma Democrática (realizado em 20 de maio de 2001 na cidade de Oaxaca)” 7. 

                                                            
7 La Declaración de Oaxaca, suscrita por periodistas, representantes de organizaciones no 

gubernamentales, editores de medios de comunicación y universidades, planteó la necesidad de contar 

con una ley de acceso a la información pública, para lo cual se designó una comisión técnica responsable 

Anais III Encontro PDPP -  Página 66



   14 
 

A LFTAIPG foi construída tendo por base três eixos principais: o primeiro é 

a transparência ativa, em que as possibilidades de acesso à informação podem se dar 

por um procedimento que concede acesso imediato, direto, a partir de uma ação 

proativa da Administração Pública dos sujeitos obrigados disponibilizando a 

informação; o segundo eixo, que denominamos de transparência passiva, em que a 

administração precisa ser solicitada, requerida, para que se manifeste fornecendo a 

informação que se pede; e o terceiro, a criação de instituições responsáveis pela 

aplicação e interpretação da lei. 

O Instituto foi criado originalmente, na Lei de 2002, como organismo 

descentralizado, autônomo na sua operação, com orçamento descentralizado, para 

promover e difundir o exercício do direto à informação, com capacidade de decidir 

sobre recursos de revisão de negativas de solicitações de informações de solicitantes 

inconformados. 

E, em 2010, com a Ley Federal de Proteción de Datos Personales em 

Posesión de Los Particulares torna o IFAI em Instituto Federal de Acesso à Informação 

e Proteção de Dados, passando a tutelar o direito de acesso à informação bem como 

os direitos de proteção aos dados pessoais em posse de particulares no âmbito da 

Administração Pública Federal e torna-se a autoridade nacional para proteção de 

dados pessoais em posse de particulares, com atribuições de aplicação de multas. 

A Lei Federal de 2002 detalha a constituição interna do órgão – o IFAI – e 

a nomeação dos seus membros. Este tema está incluído na reforma constitucional de 

2014 com alterações que aprimoram o texto legal: o artigo 34 da LFTAIPG de 20028 

determina que o IFAI terá cinco comissionados nomeados para um mandato de sete 

anos. No texto assimilado pela Constituição reformada o organismo garante passa a 

ter sete comissionados, escolhidos a partir de ampla consulta à sociedade e 

nomeados pela Câmara de Senadores. 

A estrutura delineada pela Ley de 2002 contemplava as “unidades de 

enlace”: a unidade que faz a ligação entre o particular e a entidade ao qual se faz a 

                                                                                                                                                                              
de elaborar un proyecto de ley. Dicho documento alcanzó el rango de iniciativa legislativa al ser 

presentado ante la Cámara de Diputados (donde existían también otras iniciativas simi- lares presentadas 

por los mismos diputados) con el apoyo de los partidos políticos. Por su parte, también el Ejecutivo 

Federal presentó una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Finalmente, como 

resultado de un consenso legislativo, se aprobó la Ley Federal de Transparencia. (MONTERO, 2012, p. 

40). 
8 Conforme o artigo 34 da LFTAIPG, o IFAI “está integrado por cinco Comisionados nombrados por el 

Ejecutivo Federal con la posibilidad de que el Senado pueda objetarlos por mayoría en un período de 30 

días. Los Comisionados duran siete años en su cargo y sólo pueden ser removidos de sus funciones 

cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y en la ley, 

cuando sus actos u omisiones afecten las atribuciones del IFAI, o por sentencia que amerite pena 

corporal”. 
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solicitação (algo assemelhado ao SIC brasileiro:Serviço de Informação ao Cidadão). E 

os Comitês de Informação que, entre outras funções, são a primeira instância de 

revisão ante as possibilidades de negativa de acesso (formado por um servidor 

designado, o titular da unidade de enlace e o titular do órgão de controle interno). Os 

comitês são responsáveis por coordenar as ações, instituir os procedimentos, pela 

classificação da informação, por processar e enviar os dados para o IFAI para o 

Informe Anual, etc. 

O desenho institucional estabelecido pela Lei Federal de 2002 colocou o 

IFAI como órgão fiador9 do acesso a informação pública no âmbito da Administração 

Pública Federal. 

Entre outras, a Lei Federal estabeleceu como atribuições do IFAI, em seu 

artigo 37: conhecer e decidir sobre recursos de revisão, revisar os critérios de 

classificação da informação reservada, recomendar aos órgãos para o cumprimento 

da lei, proporcionar apoio, estabelecer políticas de proteção e segurança de dados 

pessoais, capacitar servidores, difundir e ampliar o conhecimento sobre a lei. 

O atual modelo mexicano está construído a partir de inovação inserida no 

artigo sexto do texto constitucional, na reforma de 2014, que estabeleceu a existência 

de um órgão autônomo que tem competência recursal a nível nacional.  

A publicação da “Ley General de Transparencia y Acceso a La Información 

Pública”, lei geral de 2015, regulamentou o dispositivo:   

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en toda la República, es reglamentaria del 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información” (MÉXICO, 2015). 

 

O órgão é o INAI - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales: organismo autônomo, especializado, 

imparcial, colegiado, com personalidade jurídica e patrimônio próprio. 

 

Considerações Finais  

 

As similaridades entre o modelo da OEA e as legislações estão 

principalmente nos princípios: gratuidade, não motivação, custos moderados, que 

estão presentes no Modelo proposto pela OEA e são encontrados tanto na lei 

mexicana quanto na brasileira.  

                                                            
9 Conforme o texto mexicano, “órgão garante”. 
 

Anais III Encontro PDPP -  Página 68



   16 
 

Os princípios que informam as leis de acesso, pela via da transparência 

passiva e explícitos pelo Modelo, estão, em sua maioria, internalizados nas leis 

nacionais analisadas. São diretrizes que estabelecem com clareza limites da 

interpretação legal para o acesso às informações públicas, contribuindo para a 

transparência da administração. Mesmo quando não estão explícitos, estão no texto 

legal de outras formas. 

Publicidade é preceito geral e sigilo é exceção.  Este é o princípio comum 

a todos os textos. Encontrados com formatos diferentes, diversamente redigidos, mas 

guardando em profundidade a mesma máxima:  a Ley General mexicana, de 2015 e a 

LAI, brasileira, Lei de Acesso à Informação, lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

No México é o princípio da máxima publicidade (toda informação na posse 

dos órgãos sujeitos dessa lei, é pública – salvo as exceções previstas) que também 

determina que a informação seja disponibilizada de forma completa, oportuna e 

acessível e ainda, declara que deve ser objeto de um “claro regime de exceção” 

(MÉXICO, 2015, art. 11). 

O princípio da não discriminação (a informação é garantida a qualquer 

pessoa sem distinções arbitrárias e sem necessidade de motivação ou expressão de 

causa do pedido). Está na Lei Modelo, no item 5, alínea e. 

Em nenhum caso há possibilidade de exigir qualquer fundamento para a 

pergunta que não seja apenas a base na lei de transparência de cada país. O princípio 

é o da não motivação, da não exigência de causa para a solicitação. A Administração 

não pode fazer exigências que inviabilizem a solicitação. 

A lei brasileira, ao referir-se ao “interessado” (ao nominar aqueles que 

podem solicitar uma informação à administração) permite um amplo entendimento de 

quem é a pessoa apta a solicitar informação pública: sequer precisa ser brasileiro, 

pode ser um estrangeiro, domiciliado ou não no nosso país; pode mesmo ser um 

menor de idade, por exemplo. 

A lei mexicana assinala a possibilidade de não haver identificação de quem 

solicita, autorizando – em conformidade com texto proposto pela Lei Modelo - o 

anonimato de quem requer a informação. 

O princípio da responsabilidade (responsabilização dos agentes públicos 

com aplicação de sanções aos que descumprem as obrigações que esta lei de 

transparência impõe), previsto no Modelo, a responsabilização dos servidores públicos 

(funcionários) que divulgam as informações cobertas pelas garantias de sigilo está 

prevista nos três casos analisados, com diferenças, mas garantido explicitamente a 

aplicação de sanções em todas. 
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O princípio da gratuidade. A gratuidade do acesso à informação pública 

está incluída nos três casos estudados, internalizados a partir do Modelo, bem como a 

possibilidade de cobrar pelos custos de reprodução de documentos. Mesmo quando 

não declarados como princípios, explicitamente, surgem em todos os casos garantindo 

o acesso de forma gratuita e estabelecendo o ressarcimento apenas dos custos que 

excederem um valor razoável. 

Princípio inscrito na lei brasileira, a divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações, trata do fomento da Transparência Ativa 

que também surge no artigo 8º da LAI – Lei de Acesso à Informação. É equivalente ao 

princípio da máxima divulgação, inscrito na lei mexicana. O princípio busca garantir a 

disponibilização da informação independente de solicitação, desta forma colocando 

cada vez mais informação de forma livre sem necessidade de solicitação: é a 

proatividade esperada para a transparência ativa. A Lei Modelo trata da proatividade 

no item 9, e, a lei mexicana, internaliza a questão, tratada extensivamente na Ley 

General de 2015. 

Assim, podemos observar, que tanto a legislação brasileira, quanto a 

mexicana, se utilizaram e internalizaram os princípios e institutos estabelecidos pela 

Lei Modelo da OEA, demonstrando a importância de estudos mais aprofundados de 

difusão de políticas públicas e incluindo a difusão pela via legislativa. 
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Resumo 

A descentralização de políticas públicas (e de recursos necessários à sua execução) é 

imperativa quando consideradas variáveis portadoras de democratização da 

democracia e maior eficiência do Estado na gestão de recursos. Ao descentralizar 

políticas, dadas características centralizadoras do federalismo brasileiro, também cabe 

ao Estado carrear mecanismos de controle para a gestão desses recursos, nos 

municípios, em sintonia com aqueles já utilizados nos níveis federais. Qual o papel da 

Controladoria Geral da União, nesse processo, nos mais recentes treze anos? Como 

reagem gestores municipais, altamente dependentes da transferência de recursos da 

União, mas historicamente carentes de fortalecimento institucional? Quais distinções 

entre agentes públicos, ao mesmo tempo, controlados e controladores? O que é 

possível inferir dessa relação na visão das organizações da sociedade civil que 

conveniam com o Estado, à luz da Lei 13.019/2014? Qual avaliação de gestores 

públicos federais sobre a atuação dos órgãos de controle da burocracia (TCU, CGU etc.) 

relacionado à implementação de determinados programas por OSCs? Quais são os 

principais pontos positivos e/ou negativos desse controle? 

Palavras-chave:  
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Introdução 

 
As dimensões continentais do Brasil provocam consideráveis assimetrias quanto 

à presença do Estado nos municípios brasileiros à luz da redefinição do papel 

institucional reservado a cada ente federado, vigente após a Constituição Federal de 

1988, notadamente com ênfase na natureza centralizadora do modelo (Arretche, 2000; 

Almeida, 2005; e Arretche, 2010), Sobrepondo-se a uma interpretação tradicional na 

qual o governo central seria fraco.  

 

Essas assimetrias têm-se agravado e gerado novos dilemas contemporâneos 

entre órgãos de controle da burocracia federal versus a autonomia de gestão garantida 

aos entes federados. São necessárias alternativas e parece haver possibilidades de 

superação.  

 

Parte do problema, igualmente da solução, reside no exercício em torno da 

questão de o quanto é possível conciliar aumento da presença do Estado (autonomia 

relativa) com o escrutínio contínuo (controle do nível de irregularidade) de suas ações. 

Na mais recente década e meia, algumas transformações importantes no Brasil 

dão centralidade a tal dilema e às tensões daí derivadas. Para fins desse projeto, listam-

se duas. A primeira delas diz respeito à consolidação e ao fortalecimento da função 

de controle – interno, externo ou social – representados pela diversidade das ações de 

múltiplos órgãos – Advocacia Geral da União, AGU; Controladoria Geral da União, CGU; 

Tribunal de Contas da União, TCU; Ministério Público, MP; Política Nacional de 

Participação Social, efetividade das instituições participativas etc. – e ainda a uma maior 

autonomia e capacidade organizacional dessas instituições.  

Nesse mesmo registro, a disseminação de instituições participativas tem 

engendrado um arranjo que parece orientado para um sistema participativo – 

composto pelos Conselhos de Gestores de Políticas e pelas instâncias que circulam em 

torno das Conferências Nacionais/Estaduais/Municipais de Políticas, além de 

Comissões, Fóruns regionais ou locais, Audiências Públicas e outros mecanismos de 

auscultação.  

Essas ações têm se projetado sobre um contexto amplo de revisão de reformas 

do Estado e ampliação de sua atuação: agenda de política econômica estável (1994-

2014) e de política social duradoura (governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 
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I), ajuste fiscal e metas de superávit de ciclo longo, além maior exigência de 

transparência governamental e intolerância com a corrupção.  

A segunda transformação importante associa-se à retomada do papel do 

Estado como indutor e promotor do desenvolvimento exigindo esforços de 

reconfiguração da atual abordagem sobre o ciclo de políticas públicas - formulação, 

desenho, implementação, monitoramento, controles, avaliação e retroalimentação de 

“inteligência da política” – de maneira a trazer de volta aos seus formuladores os 

resultados. A confluência entre essas duas transformações importantes ora em curso 

parece sugerir a necessidade de reconstituição das capacidades e instrumentos de 

planejamento e intervenção no Estado no domínio econômico e social, alinhados aos 

novos padrões de controle de políticas; ou seja: mais controle em tempos de turbulência, 

o que não é trivial.  

Assim, parece que não há como proceder a uma análise da inserção de uma 

agência de controle, como é a Controladoria Geral da União sem uma breve revisão do 

debate vigente na Ciência Política acerca das questões políticas mais atuais e que 

conformam as noções contemporâneas dos conceitos de cidadania, de participação nas 

sociedades democráticas e os diversos graus possíveis de responsividade dos 

governantes ou dos gestores públicos no desempenho de políticas públicas. Esse 

desenho pode significar que o aparato institucional está se reconfigurando em múltiplos 

pontos - alarmes de incêndio e patrulha de polícia, na literatura canônica  (Przeworski, 

1996) - e novas capacidades, no caso brasileiro, de controle sobre as ações do Estado.  

 Não se trata mais de discutir, dentro do portfólio de formas desejáveis de 

sociedade – pensando-se em um formato menos apaixonado e mais desencantado da 

Política no mundo -, se a Democracia é ou não uma boa forma de governo capaz de 

harmonizar indivíduos plurais e, simultaneamente, a pluralidade de interesses que 

sustentam o gestor, não mais suserano, em um cenário de tecidos sociais cada vez 

mais complexos onde se operam incontáveis cruzamentos sob múltiplas clivagens e 

múltiplos conflitos.  

 A questão central parece mais associada à procura do tipo mais adequado de 

democracia, para cada sociedade e para cada situação. É, antes de tudo, uma questão 

de “qualidade” dessa democracia entendida como um complexo novo jogo de atores em 

fricção e cenários em permanente reconstrução, entre o cidadão e as diversas formas 

de Estado. 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GRAL DA UNIÃO 

No campo das instituições brasileiras dedicadas ao controle e à fiscalização 

derivadas do trânsito de recursos públicos federais transferidos aos estados e aos 

municípios há um cenário recente representado pelas ações da Controladoria Geral da 

União, a CGU.  Criada em 20011, como Corregedoria Geral da União, ampliada em 

20022 com a incorporação da Secretaria Federal de Controle Interno e alçada à condição 

de Ministério3 em 2003, a atual CGU sofreu em 20064 mais uma mudança significativa, 

em seu curtíssimo tempo de vida, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. O Decreto 5683 de 24 de janeiro de 2006 criou, no âmbito da CGU, a Secretaria 

de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI), responsável por 

desenvolver mecanismos de prevenção à corrupção, o deu mais musculatura ao órgão.  

Essas mudanças ampliaram a área de atuação da CGU e criaram um órgão 

federal de controle que tem também como atribuições, além de detectar casos de 

corrupção, a pretensão de antecipar-se a eles, desenvolvendo mecanismos para 

prevenir a sua ocorrência. Essa missão, para uma organização vinculada ao Executivo 

federal brasileiro, parece especialmente complexa em se tratando da história pregressa 

das relações Estado e Sociedade e certos padrões de manuseio de recursos públicos 

sem a devida transparência e o cuidado com a res publica. Entender os movimentos 

que antecederam a criação da Controladoria Geral da União e a verificação dos padrões 

de sistematização de parte dessas experiências, a fim de perceber se, mesmo com este 

curto período de atuação, a CGU já consegue identificar padrões dos “crimes de 

corrupção” associados ao trânsito de recursos públicos e, principalmente, se a sua 

missão de “antecipar-se a eles” parece viável – este é o principal problema dessa 

pesquisa – melhor detalhado adiante - dentro de um macro cenário institucionalista em 

que as funções clássicas do Estado se reinventam e transmutam-se em funções 

contemporâneas, exigindo novas compreensões sobre o alcance e os limites da função 

controle à luz das boas práticas de governança e em tensão com a pluralidade de 

agentes e de interesses em conflito. O sistema de controle interno governamental não 

é simples, apresenta sobreposições consideráveis, brechas significativas. 

                                            
1 Por meio da Medida Provisória 2.143-31, em 02 de abril de 2001. 
2 Decreto 4177, de 28 de março de 2002. 
3 Por meio da Medida Provisória n° 103, de 1° de janeiro de 2003, depois convertida na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003. 
4  Decreto 5683, de 24 de janeiro de 2006. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 76



 
 

III PDPP PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICA PÚBLICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VITÓRIA/ES – 30 de maio a 02 de junho 2017 6 

O controle interno governamental organiza um amplo conjunto de atividades de 

auditoria e fiscalização da gestão pública que visa não apenas à garantia das 

conformidade legais dos atos da administração pública, mas também, a tem a finalidade 

de propiciar ao gestor um instrumento de monitoramento sobre a eficiência, 

economicidade e eficácia das ações postas em marcha, com os objetivos de evitar 

perdas, buscar melhorias da gestão pública e garantir a prestação pública de contas. 

 

Assim, além das atividades de auditoria e fiscalização, também constitui um dos 

instrumentos de prestação de contas dos governantes perante os governados, ao lado 

do controle externo realizado pelo Congresso, pelo TCU e pelo sistema brasileiro de 

Justiça. O controle interno é atribuição da Secretaria Federal de Controle, SFC, órgão 

central do sistema de controle interno do Poder Executivo (Olivieri, 2010a e Olivieri 

2010b). 

Ainda que a existência dos Tribunais de Contas da União ou dos Tribunais de 

Contas dos Estados remonte a 18925, a presença das Instituições de Controle similares 

à CGU é bastante recente e a atual estrutura da Controladoria Geral da União ainda 

está sendo conformada seja na esfera federal, seja no âmbito dos demais entes 

federados. O TCU e os tribunais de contas estaduais são órgãos acessórios e de 

assessoramento aos Legislativos, realizam controle externo, que não serão objeto direto 

de observação durante essa pesquisa. 

ALGUNS DESTAQUES DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Accountability  - adota-se aqui a interpretação de Guillermo O’Donnell (1998) - , 

ainda que o conceito não seja novo e permita amplas acepções mais recentes tais como 

responsividade, prestação de contas, responsabilização ou transparência que objetivem 

evitar ou reduzir corrupção em sistemas políticos e seus inevitáveis imbricamentos com 

o papel dos diversos tipos de participação e controle social -  notadamente aqueles 

oriundos de novas parcelas da sociedade civil dedicadas ao tema -  são fundamentais 

para a compreensão dos pontos de maturação das democracias modernas e a eficácia 

de mecanismos de participação individual ou coletiva na gestão dos recursos públicos.  

 

                                            
5 O Tribunal de Contas da União (TCU) institucionalizou-se com a Constituição de 1891, tendo sido criado sob inspiração de Ruy 

Barbosa, quando exercia as funções de Ministro da Fazenda, a partir do Decreto-Lei nº 966-A, de 7 de novembro de 1890. 
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Ainda quanto à accountability, temos em Elster (1999), que o conceito possui 

raízes semelhantes aos termos responsibility e answerability, quando listados no 

prestigioso Oxford English Dictionary. A Controladoria Geral da União parece combinar, 

assim, dois tipos de controle, aqui descritos de maneira bastante esquemática e 

simplificadora, a partir de suporte na literatura.  

1) O primeiro deles, tipologia de controle político assemelhado a police patrols (ou 

patrulhas de polícia), ou ainda: exercido diretamente por atores políticos com o objetivo 

de observar “todo desvio potencial no funcionamento das agências” (Pacheco, 2006, p. 

539). 

2) Já o segundo é o controle social do tipo fire alarms (ou alarmes de incêndio). 

Enquanto as práticas de patrulha de polícia se materializam por meio de monitoramento 

direto, as práticas de alarme de incêndio associam-se ao controle realizado com base 

em denúncias realizadas pela sociedade civil a partir do comportamento de agentes 

públicos, ferindo interesse público (McCubbins & Schwartz, 1984). 

 

Como Robert Dahl (1989) já demonstrou de maneira bastante exitosa, 

accountability só pode ser mensurada se as formas de controle forem intencionais, isto 

é, foram explicitamente concebidas para esse fim. E este é justamente um problema 

estimulante para este projeto de pesquisa: entender controle e suas externalidades 

sobre aquilo que aqui se chama “processo de formulação e gerenciamento de políticas 

públicas”. Processo esse, dentro de um novo macro cenário de franquias constitucionais 

e/ou democráticas  em ampliação da cidadania (vezes ampliada, vezes em xeque) e de 

instituições em fricções, mais notadamente nos anos recentes, no Brasil. O que se 

pretende aqui é iluminar minimamente o conhecimento sobre a Controladoria Geral da 

União no panorama das demais Instituições de controle sobre a burocracia federal e os 

novos padrões de resposta dos gestores públicos, formuladores de políticas, em 

contraponto às capacidades de cobrança e de exigências democráticas, observando 

seus condicionantes (Leite, 2010).   

 

A maturação, a robustez e a qualidade das democracias seguramente passam 

por estruturas que possam garantir regras do jogo e políticas claras; onde a intervenção 

do cidadão, no controle do fluxo dos recursos, mas não só, também deva ser 

assegurada, fortalecida e estimulada. O caso brasileiro padece de inúmeras 

incongruências. 
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Destaque-se, ainda, em Douglass North a importância do arranjo institucional 

para a ocorrência de um bom governo, associado a um desenvolvimento econômico 

sustentável como chave para a obtenção de bons resultados políticos e econômicos. 

Ambos os fatores convergiriam nos casos em que uma sociedade estruturaria um sólido 

arcabouço institucional, capaz de perceber as dinâmicas e as transformação do meio 

social, de maneira relisiente e de aprendizagem contínua em busca de resultados mais 

eficientes (North, 1990, 1991, 1998). Considera-se ainda, no campo do 

neoinstitucionalismo, sobretudo, pressupostos de que a variável explicativa 

estruturadora dos processos políticos é o tipo de arranjo institucional ou sistema político 

em vigor num país, região ou qualquer outra circunscrição territorial.  

 

POLÍTICA DE CONTROLE E O CONTROLE DE POLÍTICAS 

 

A descentralização de políticas públicas (e de recursos necessários à sua 

execução) é imperativa quando consideradas variáveis portadoras de democratização 

da democracia e maior eficiência do Estado na gestão de recursos públicos. Ao 

descentralizar políticas – e não há outro caminho diferente desse, dadas as 

características do federalismo brasileiro - cabe ao Estado carrear também para os níveis 

municipais mecanismos de controle para a gestão desses recursos em sintonia com 

aqueles já utilizados nos níveis federais. Isso é possível? Se sim, qual o papel da 

Controladoria Geral da União, nesse processo? E como reagem os gestores municipais, 

já que altamente dependentes da transferência de recursos da União, mas 

historicamente carentes de “fortalecimento institucional”. São/serão capaz(es) de 

responder efetivamente às exigências contemporâneas dos órgãos de controle? E como 

reagem os agentes públicos, ao mesmo tempo, controlados e controladores? O que é 

possível inferir da relação controlados versus controladores na visão das organizações 

da sociedade civil que conveniam com o Estado? Quais são os mecanismos de controle 

interno sobre a implementação das ações? Há diferença entre o controle realizado por 

sobre as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) daqueles realizados por sobre entes 

públicos? Há formas de aprimorar os controles?  Qual avaliação de gestores públicos 

federais sobre a atuação dos órgãos de controle da burocracia (TCU, CGU etc.) 

relacionado à implementação de determinados programas por OSCs? Quais são os 

principais pontos positivos e/ou negativos desse controle?  
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ALGUNS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Uma das pretensões desse estudo, carente de ajustes, é mapear e caracterizar 

o surgimento e a institucionalização da Controladoria Geral da União, no Brasil, de 

maneira a diagnosticar alcance e recursos desta agência interna do governo, entender 

seus limites e o horizonte de sua verdadeira área de atuação por meio de pesquisa 

empírica e tratamento dos bancos de dados já em construção, a partir da produção da 

CGU disponível em formatos eletrônicos diversos.  

Também se pretendem catalogar, por meio de quantificações, classificações e 

agrupamentos, os principais tipos de fiscalização realizados pela CGU, seus resultados 

e impactos sobre a transparência na gestão de recursos públicos federais transferidos 

aos municípios.  

Regularmente, em intervalos mensais a trimestrais, a Controladoria Geral da 

União realiza por meio de mecanismos de sorteio público, a seleção de grupos em torno 

de trinta municípios brasileiros que deverão receber a visita de seus técnicos e 

auditores.  

Nessas visitas, são tomadas as contas de todos os repasses do governo federal 

realizados para aquela cidade nos últimos cinco anos e também se monitoram e se 

avaliam padrões de execução dos programas do governo ali destinados. 

Essas visitas têm revelado números bastante interessantes e têm colocado na 

vitrine, por meio de diferentes níveis de cobertura midiática, as contas dos municípios 

investigados. Relatórios recentes da própria Controladoria Geral da União dão conta de 

que oito em cada dez prefeituras apresentam irregularidades- incluídas aí desde 

formalidades burocráticas até desvios sérios de recursos, quando auditadas.  

A fiscalização nos municípios, que vem sendo realizada desde 1995, alcançou 

enorme visibilidade a partir de 2003 com mudanças importantes na sua metodologia.  

Até então, os relatórios identificavam apenas os programas avaliados; a partir de 

2003 eles passaram a ser elaborados e divulgados por município, permitindo a clara 

identificação dos responsáveis pelo eventual mau uso do dinheiro público. Outra 

mudança de metodologia, partir de 2004, os estados também entraram na fiscalização 

por sorteios. As informações produzidas pela Secretaria Federal de Controle passaram 
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a ter também como finalidade a retroalimentação de “inteligência decisória” para o 

trabalho do gestor para o aperfeiçoamento dos programas por ele coordenados. 

Pretende-se uma combinação de métodos e técnicas de pesquisa, sejam 

quantitativas, sejam qualitativas, a fim de se obter uma interpretação mais densa e uma 

sistematização de dados mais rica sobre a CGU. 

 

São coletados e organizados em bancos de dados os relatórios de fiscalização 

realizada nas cidades que são sorteadas por amostragem e compõem o carro-chefe das 

ações da Controladoria Geral da União. Também estão sendo sistematizados os fluxos, 

organogramas, sistemas e plataformas de organização dos dados, incluindo, mas não 

só, aqueles disponíveis no endereço eletrônico da Controladoria Geral da União 

(www.cgu.gov.br). A CGU também promove um curso, na modalidade educação à 

distância, sobre 6Controle Social do Orçamento Público”, já realizado pelo autor.  

 

Espera-se um mapeamento mínimo que permita descrever e analisar os 

organogramas da CGU - interna e externamente – a fim de compreender como se 

organizam e como se relacionam com as demais instituições do Executivo, do 

Legislativo e do Judiciário, na maneira como as devolutivas dos resultados das 

auditorias se reencontram com os formuladores de políticas e com os órgãos com poder 

de polícia e de investigação, além de punição de agentes públicos.  

 

Também se organizará uma plataforma de análises dos dados disponíveis após 

as visitas das equipes de auditores e técnicos da CGU aos municípios auditados, de 

maneira a refinar os agrupamentos já encontrados e a se desenhar/redesenhar algumas 

outras hipóteses para a pesquisa. Com as eleições de outubro de 2016, será possível 

um cotejamento de informações (pré e pós eleições, período 2004-2016) além da 

construção de mapas correlacionais em que os municípios e os gestores já sancionados 

pelas auditorias da CGU, tendo sido candidatos ou não, poderão ser avaliados, tendo 

ou não sendo eleitos/reeleitos. 

 

 Os achados poderão orientar análises sobre as práticas e os fluxos conduzidos 

até então pela Controladoria Geral da União e o seu atual “grau de institucionalização” 

à luz dos resultados de suas auditorias e em perspectiva comparada aos papéis dos 

demais atores políticos que importam em um cenário de sucesso da gestão e da 

                                            
6 Curso realizado pelo autor. 
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transparência de recursos públicos no Brasil, incluindo Tribunal de Contas da União, 

Ministério Público Federal,  Polícia Federal, entre outras organizações ou instituições 

que operam nesse intrincado campo do controle sobre a burocracia. 

 
 
 
POLÍTICA DE CONTROLE E CONTROLE DE POLÍTICAS NO BRASIL 
 
ALGUNS ACHADOS PRELIMINARES 

 
 
 Desde o início de suas atividades e até julho de 2016 a CGU protagonizou perto de 

seis mil processos de servidores estatutários ativos que culminaram em expulsões 

definitivas dos quadros de pessoal (Relatório de Expulsão de Estatutários, CGU, 

2016); as expulsões ocorrem apenas pós condução de Processo Administrativo 

Disciplinar (PAD), conforme determina a Lei nº 8.112/1990, que garante aos 

envolvidos o direito à ampla defesa e ao contraditório. Os relatórios de Punições 

Expulsivas da CGU são publicados mensalmente e detalham, inclusive em níveis 

estaduais ou de localização de suas principais autarquias, aquelas situações em que 

consegue expurgar dos quadros da administração pública federal servidores cujos 

processos se finalizam e têm os seus nomes publicados nos Diários Oficiais 

específicos.  

 

 
 
ETAPAS DE PESQUISA JÁ CONCLUÍDAS OU EM CURSO 

 
1) Montagem de banco de dados quantitativos com os resultados mensais/anuais dos 

relatórios de Punições Expulsivas de Servidores Estatutários. Concluído. 
 
2) Entrevistas qualitativas realizadas pelo autor com: 
 
Ministro Waldir Pires – primeiro dirigente da CGU (2003-2006), concluída;  
Ministro Jorge Hage – segundo dirigente da CGU (2006-2014), concluída. 
 
3) Entrevistas por realizar: 
 
Ministro Valdir Simão (janeiro a dezembro 2015); 
Ministro Luiz Navarro (março a maio de 2016) 
Ministro Fabiano Silveira (maio 2016) 
Ministro Torquato Lorena Jardim (desde maio 2016) 
 
4) Análise de bancos de dados de terceiros (entrevistas qualitativas): 
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a) 53 entrevistas realizadas com alto e médio escalão federal, gestor de programas, 
a partir de uso de banco de dados em compromisso de confidencialidade ao 
Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, conforme apêndice contendo 
lista das posições ocupadas pelos entrevistados. 
 

b) Análise de entrevistas realizadas 
 

 

INCONCLUSÕES E HIPÓTESES PARA PESQUISA 

 

Em pouco menos de 18 meses, a Constituição Federal de 1988 (CF1988) celebrará 

trinta anos. Alcançando esta marca, tornar-se-á balzaquiana a Carta Magna federal mais 

longeva entre as oito (sete) cartas do período republicano. Em toda a história da 

República brasileira, é a única Carta que, sob regime democrático, vigeu e sustentou a 

eleição direta de sete presidências, ainda que tenha sido pano de fundo em cenários 

distintos para processos de impedimento de duas delas. Esses registros não são triviais 

e suscitam indagações em torno da consolidação, ou não, dessa Constituição, 

igualmente da Democracia, em seus compromissos de entregas de políticas e de 

cidadania aos brasileiros. 

 

Como partes significativas do arcabouço institucional inaugurado e proposto a partir 

de 1988 estão um renovado conjunto de papéis e atribuições dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário que, igualmente, comemorarão três décadas.  

Bom momento para expandir o debate contemporâneo sobre o sistema político 

brasileiro após a constituinte de 1988. Ocorre que o período mais recente, notadamente 

aquele marcado pelo final do primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014) e o início/fim 

do segundo governo Rousseff (2015-2016) traz um conjunto de paradoxos e desafios 

explicativos em um momento que as conquistas democráticas das últimas três décadas 

estão sob ameaça, CF88 inclusa. 

 

 

 

Ao mesmo tempo em que o Brasil colhe frutos de alguma consolidação democrática, 

mantém a moeda estabilizada, sedia grandes eventos globais de maneira exitosa, colhe 

resultados significativos na redução de desigualdades sociais, amplia radicalmente o 

leque de investimentos em infraestrutura e passa a ofertar um portfólio de políticas 

públicas mais emancipatórias e menos assistencialistas, seu sistema político partidário 

parece sob implosão; as relações Executivo-Legislativo estão sob violento estresse há 
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cerca de três anos e o papel de liderança presidencial, ordenador típico de um 

presidencialismo de coalizão em que se formam amplas e complexas alianças político 

partidárias para governar, parece esfacelar-se (Avritzer, 2016). 

 

Nesse contexto de forte crise institucional, voltam à tona análises críticas ao 

presidencialismo de coalizão, a exemplo de exames iniciais que sugeriam que nele 

poderiam ocorrer sérias paralisias decisórias (Abranches, 1988; Mainwaring, 1995 e 

1997).  

Levando-se em conta a baixa institucionalização do sistema partidário no país 

(Souza, 1976), firmou-se certa opinião em torno da ideia de que os conflitos 

institucionais seriam tamanhos e de tal monta que impediriam a governabilidade 

(Mainwaring, 1991 e 1999), agregando-se, com isso, mais um fator de instabilidade ao 

sistema. 

 

Tratando ainda sobre as pressões a que está submetido o “hiperpresidencialismo 

consociativo” brasileiro, Bruno Reis chama atenção - a partir da eclosão dos episódios 

que redundaram na Ação Penal 470 (“Mensalão”) -  para necessidades de reforma 

estrutural ao nosso intrincado sistema de financiamento de campanhas e sugere, oito 

anos antes dos impasses ora vividos por força da Operação Lava Jato: 

 

“O nosso dito “presidencialismo de coalizão”, que não parecia talhado para 

funcionar, no entanto, funcionava – e nos trouxe até aqui, na mais duradoura experiência 

de normalidade democrática de nossa história. Nessa quadra histórica, ele se encontra 

sob pressão inédita para reformar-se. Idealmente, na direção de um reforço relativo na 

posição do Poder Legislativo, com a subtração de algumas das prerrogativas 

excepcionais que o Executivo brasileiro acumula – e, acima de tudo, rumo a um aumento 

do controle sobre o financiamento das campanhas eleitorais”. (Reis, 2008, pág. 28). 

 

Assim, e apesar de esse cenário (paralisia decisória e ingovernabilidade) não ter se 

concretizado durante cerca de 20 anos (Figueiredo e Limongi, 1999), análises 

consideráveis já estão disponíveis alertando, novamente, sobre os altos custos e as 

sofisticadas contingências de constrangimentos ao Executivo a partir do 

presidencialismo de coalizão brasileiro, sugerindo-se novo rearranjo, em novos termos, 

para os tempos vividos após as manifestações de rua iniciadas em junho de 2013, 

intensificadas durante 2015 e que redundaram em apoio vigoroso ao pedido de 

impedimento presidencial, levado a cabo a partir de 17 de março de 2016. 
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Parte desses problemas vivenciados pelo sistema parece advir, mas não só, de um 

conjunto de fatores que levaram ao ascenso de uma classe média escolarizada e com 

renda superior a dez salários mínimos que engrossaram as fileiras de protestos 

anticorrupção, de maneira ruidosa, manifestam baixo apreço pela democracia e 

compuseram contingente majoritário a contribuir para a derrota da candidatura Dilma 

Rousseff, nos dois turnos da campanha presidencial de 2014, nas principais capitais do 

Sudeste (Avritzer, 2016). 

 

Paradoxalmente - e este é um dos desafios para construção de arranjos hipotéticos 

desse artigo - os esforços não triviais do Executivo federal sob as gestões Lula da Silva 

(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) para fins de construção de arcabouço 

institucional capaz de dotar o Estado de instrumentos mais abertos, porosos e 

transparentes, parecem subsumir sob violentos ataques e estigmatização do Partido 

dos Trabalhadores quando vinculado a índices sistêmicos de corrupção a partir de 

investigações associadas ou derivadas, mas não só, da Operação Lava Jato, por 

exemplo.  

 

Para bem além da clássica Teoria da Divisão de Poderes e seu derivado sistema de 

freios e contrapesos – construção de Montesquieu, inspirado em A Política, de 

Aristóteles e o Segundo Tratado de Governo Civil, de Locke - as formas como as 

estruturas dos três poderes se arranjam, se harmonizam, se vigiam e se controlam ou 

ainda como se tensionam ou se friccionam, são um desafio permanente à Ciência 

Política. 

 

Parte dos insights obtidos durante a produção desse artigo sugerem alguns longos 

caminhos explicativos  a serem percorridos para pesquisas mais profundas e inovadoras 

o que é pretendido pelo autor: 

1) As mudanças estruturais pelas quais passou e vem passando o Brasil desde o 

início do século XXI provocaram uma intensa tectônica de placas e a leitura 

sobre a reacomodação dessas placas exigirá longa jornada de estudos inter-

trans-multi disciplinares.  

2) Explicações muito fechadas, especializadas, parecem insuficientes, 

notadamente para explicar as tradicionais relações Executivo-Legislativo não em 

duo, mas em tríade, com o Judiciário; 
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3) Parte dos avanços civilizatórios recentes que o Brasil optou por incorporar às 

suas agendas por intermédio dos governos Lula I e II e Dilma I, notadamente 

aqueles elencados no PNDH3, Plano nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH3, 

2010), parecem ter incomodado grupos historicamente associados a construção 

e manutenção de privilégios, alojados no Estado. Grupos esses, em correlação 

de forças proporcionada pelo impedimento presidencial de março de 2016, 

ávidos por desconstruir conquistas civilizatórias recentes, ancoradas na CF 88. 

 

4) Fortíssimas reações ao PNDH3, desde 2009/2010 têm fomentado disputas 

extremadas em torno de posicionamentos ideológicos que têm produzido uma 

bipolaridade impeditiva de análises mais largas e checagem de diretrizes 

fundamentais elencadas nesse documento, como exemplos: 

Eixo: 1 - Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil 

Diretriz: 1 - Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil como 

instrumento de fortalecimento da democracia participativa 

Objetivo: II - Ampliação do controle externo dos órgãos públicos. 

Órgãos responsáveis: SDH. 

 

5) Mudanças recorrentes na legislação eleitoral brasileira (notadamente aquelas 

classificadas como “mini reforma política”) são operadas sem políticos, 

executadas por grupos mínimos de decisores, sem participação popular, pelo 

Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral (Marchetti, 2013) 

 

6) As mudanças recentes na lei partidária acabam por exigir um esforço adicional 

de compreensão, inclusive por conta das inovações sobre o Fundo Especial de 

Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário. 

O aumento considerável do volume de recursos à disposição dos partidos e 

demais inovações sobre a proibição de financiamento eleitoral privado como 

contribuição às campanhas na legislação eleitoral que regerá os pleitos 

municipais em 2016. A dotação Orçamentária do Fundo Partidário para 2017 

alcança R$ 819 bilhões; em 2016 chegou a R$ 811.285.000,00. Valores muito 

superiores àqueles até então destinados antes da mais recente atualização: em 

2014, a cifra foi de R$ 313.494.822,00.  

 

Por fim, ainda em abordagem preliminar, considera-se que serão necessários outros 

esforços e investimentos de pesquisa específicos sobre os três poderes: 
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1) O Poder Executivo federal brasileiro avançou significativamente em inovações 

institucionais capazes de ofertar ao cidadão-eleitor diversos mecanismos de 

controle social, accountability e transparência pública a se considerar o amplo 

painel institucional-legal mais recente. Apesar de uma profusão de ataques, 

ainda está vigente todo o arcabouço legal que deu sustentação para a 

manutenção da Política Nacional de Participação Social (Decreto 8243/2014, 

Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional 

de Participação Social - SNPS, e dá outras providências); 

 

2) Noutro extremo, o Poder Legislativo federal brasileiro possui um conjunto de 

regras de funcionamento bastante herméticas e capazes de oferecer aos 

presidentes de Câmara dos Deputados ou de Senado Federal um conjunto de 

blindagens que só podem ser contestados pelo Supremo Tribunal Federal, 

mesmo assim sob um amplo arsenal de cuidados inspirados nos discursos de 

manutenção da “harmonia entre poderes” e salvaguardados pela figura do 

privilégio de foro. 

 

3) Já o Poder Judiciário federal brasileiro, seja por suas peculiaridades de 

vitaliciedade, seja pela sua composição por membros não eleitos por meio de 

voto direto ou ainda por força de condições especiais de recrutamento de suas 

elites, ainda é, no ano 16 do século XXI, uma “caixa preta”, a despeito das ações 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);   

 

4) Dados sobre os sistemas de controle e de acompanhamento das atividades 

judiciais (não exclusivamente de prestação de serviços jurisdicionais) tornam-se 

especialmente relevantes quando são analisados estudos recentes (Da Ros, 

2016) que encontram um sistema de justiça nacional que consome um 

orçamento anual equivalente a uma parcela em torno de 1,3% do PIB. Proporção 

dez vezes superior aos orçamentos de Espanha, Argentina, Estados Unidos ou 

Inglaterra; ou ainda, quatro vezes o custo de países como Venezuela e Portugal, 

por exemplo.  

 

5) Avanços recentes sobre algum tipo de controle social por sobre o Judiciário, 

especificamente, o caso do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem pouco mais 

de uma década de atuação e ainda uma longa jornada pela frente a julgar pela 

diferença de instrumentos aos quais já está submetido o Executivo, por exemplo. 
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São exitosas as intervenções sobre padronização dos concursos públicos para 

seleção de juízes. Além da aposentadoria compulsória, sem perda de 

vencimentos, para os casos de delitos cometidos por magistrados, persistem 

situações de ganhos, adicionais, bolsas e incremento de renda inaceitáveis. 

 

6) O mesmo ocorre com o Ministério Público Federal, que tem obtido ganhos de 

imagem significativos a partir da hiper midiatização de suas ações, notadamente 

aquelas em parcerias estreitas com a Polícia Federal e endereçadas ao combate 

à corrupção. Quais são os instrumentos ora disponíveis para controle social 

sobre o Ministério Público e seus, eventuais, excessos?  

 

7) Ocorre que ao Ministério Público Federal também cabem atribuições de 

fiscalização e controle externo sobre as atividades das polícias Federal, 

Rodoviária Federal e Ferroviária. Aos Ministérios Públicos estaduais, as mesmas 

funções de controle sobre as Polícias militares e civis subnacionais. Quais são 

os resultados, custos e impactos do exercício de controle, função precípua 

dessas instituições sobre as demais instituições para a qualidade da democracia, 

por exemplo? 

 

8) Relatórios recentes do Conselho Nacional do Ministério Público, quando 

destacam e consolidam sua atuação por sobre as polícias mostram números 

devastadores, que podem ajudar a explicar parte da espiral de violência sem fim 

no país e põe em xeque o conjunto de valores e entregas de cidadania 

preconizadas na CF1988. Quais os impactos dessas reiteradas estatísticas 

sobre o conjunto de políticas públicas de Segurança Pública e compromissos 

nacionais/internacionais de redução desses indicadores, por exemplo? 

 

9) Em dados de 2007, por exemplo, apenas 32% do total de inquéritos policiais 

instaurados, foram finalizados; o índice de elucidação de homicídios varia, 

apenas entre 5% e 8%, a depender do estado brasileiro pesquisado. Indicadores 

internacionais apontam índices entre 65%, nos EUA a 90% no Reino Unido. 

 

10) Mesmo em uma pesquisa ainda bastante exploratória, restam perguntas 

bastante perturbadoras sobre o atual papel exercido pelo conjunto de sistemas 

de controles clássico, de freios e contrapesos entre Poderes e, mais ainda sobre 
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as novíssimas interações entre a Sociedade e o Estado, daí derivadas. Há que 

se persistir nessa seara. 
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APÊNDICE A 
Lista de 53 entrevistas já realizadas – Banco de Dados Qualitativos Ipea 
Cargos ocupados pelos respondentes da pesquisa realizada pelo Ipea 
 

1. Secretário-executivo do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos no Ministério da Justiça.  

 
2. Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 

 
3. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, na 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 
 

4. Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do 
Ministério do Turismo.  

 
5. Secretário Nacional de Habitação no Ministério das Cidades.  

 
6. Secretário Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, na 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. 
 

7. Secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Secretaria de 
Políticas para Comunidades Tradicionais, da Secretaria de Políticas para 
Igualdade Racial. 

 
8. Secretário de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde.  

 
9. Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável no Ministério 

do Meio Ambiente.  
 

10. Secretário da Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura 
 

11. Secretário de Cidadania Cultural no Ministério da Cultura.  
 

12. Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.  

 
13. Ouvidor do Sistema Penitenciário, do Departamento Penitenciário Nacional –  

Ministério da Justiça. 
 

14. Diretor na Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais.  

 
15. Diretor do Departamento de Qualificação e Certificação e de Produção 

Associada ao Turismo. Concedeu entrevista também com base em sua 
experiência como Diretor de Programas e Projetos Educacionais no Ministério 
da Educação.  

 
16. Diretor do Departamento de Qualificação da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

17. Diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Secretaria Nacional de Direitos Humanos.  
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18. Diretor do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social do Ministério dos Esportes.  

 
19. Diretor do Departamento de Esporte Escolar e de Identidade Cultural da 

Secretaria Nacional de Esporte Educacional, no Ministério do Esporte 
 

20. Diretor do Departamento de Apoio à Produção familiar, no Programa Nacional 
de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.  

 
21. Diretor de Promoção dos Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos. 
 

22. Diretor de Programas na Assessoria Especial para Modernização da Gestão – 
Ministério do Planejamento. Concedeu entrevista com base em atuação nas 
políticas de inclusão digital, no Ministério das Comunicações. 

 
23. Diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.  

 
24. Diretor de Fomento à Economia Solidária na Secretaria Nacional de Economia 

Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 

25. Diretor de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres.  

 
26. Diretor de Articulação e Coordenação de Políticas sobre Drogas na Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República e, posteriormente, do Ministério da Justiça. 

27. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

 
28. Coordenador-Geral da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.  

 
29. Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas na 

Secretaria de Direitos Humanos.  
 

30. Coordenador-Geral do Departamento Vigilância Epidemiológica no Ministério 
da Saúde. 

 
31. Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos de LGBT – Secretaria de 

Direitos Humanos. 
 

32. Coordenador-Geral de Programas e Ações de Saúde na Subsecretaria de 
Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para Mulheres.  

 
33. Coordenador-Geral de Planejamento e Estratégias do Departamento do Café 

no Ministério da Agricultura. Anterior: Coordenadora-Geral de Planejamento e 
Estratégias no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 
34. Coordenador-Geral de Comércio Justo e Crédito na Secretaria Nacional de 

Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.  
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35. Coordenador-Geral de Assistência Técnica, Capacitação, Associativismo e 
Cooperativismo da Pesca e Aquicultura.  

 
36. Coordenador-Geral de Agricultura Urbana na Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.  

 
37. Coordenador-Geral de Acompanhamento e Monitoramento do Departamento 

de Gestão e Acompanhamento das Atividades Finalísticas na Secretaria Geral 
da Presidência da República. Concedeu entrevista como responsável pela área 
finalística da Secretaria de Direitos Humanos. 

 
38. Coordenador-Geral de Acompanhamento de Programas na Secretaria de 

Direitos Humanos.  
 

39. Coordenador-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome no Ministério 
das Relações Exteriores.  

 
40. Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do 

Ministério do Esporte.  
 

41. Coordenador-Geral da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 
Justiça.  

 
42. Coordenadora-Geral da Coordenação-Geral de Fomento Às Penas e Medidas 

Alternativas (CGPMA) no Ministério da Justiça.  
 

43. Coordenadora Geral de Desenvolvimento de Assentamento no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.  

 
44. Coordenadora do Departamento de Cooperativismo e Associativismo no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
 

45. Coordenador dos Programas Mais Alimentos e Rede Brasil Rural e Assessor 
Especial na Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

 
46. Coordenador dos Programas de Penas Alternativas do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) e do Programa de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Secretaria de Direitos 
Humanos.  

 
47. Coordenador do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária do Incra, 

no Ministério do Desenvolvimento Agrário.  
 

48. Coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose no Ministério 
da Saúde.  

 
49. Coordenador de Valorização Profissional da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça.  
 

50. Coordenador de Jardins Históricos do IPHAN, no Ministério da Cultura. 
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51. Coordenador de Convênios Coordenação de Logística, Convênios e Contratos 
do IPHAN no Ministério da Cultura. 

 
52. Coordenador de Ações de Desenvolvimento Territorial na Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (MDA). Falou também como base na experiência 
como secretário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CONDRAF) vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

 
53. Chefe de Assuntos Estratégicos e Relações Institucionais no Ministério da 

Pesca e Aquicultura. 
 

54. Assessor Especial da Secretaria Geral da Presidência da República. Falou com 

base em sua atuação na Secretaria Nacional de Articulação Social (SNAS).  
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APÊNDICE B 
Extrato de tela exemplo, base de dados seis mil servidores expulsos 2003-2016 
Base de dados Controladoria Geral da União 
 
CADASTRO DE EXPULSÕES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 
 

CPF  Nome do Servidor  Órgão de Lotação  Punição Aplicada  

▼ Data de 
Publicação 
no D.O.U. 

***.106.002-
** 

RAYMUNDA 
FERREIRA 
SARMENTO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL 

DEMISSÃO 27/10/2016 

***.817.178-
** 

RENATA ODO 
INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL 

DEMISSÃO 27/10/2016 

***.814.585-
** 

MARIA CRISTINA 
PASSOS 
MEDEIROS 
ROGÉRIO SOUZA 

INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS 

DEMISSÃO 25/10/2016 

***.252.077-
** 

ALINNE PITANGA 
COLLARES DA 
PENHA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.676.397-
** 

ARTHUR BORGES 
MARTINS DE 
SOUZA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.230.887-
** 

KATIA GOMES DE 
MAGALHÃES 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.385.177-
** 

MARIA HELENA 
NASCIMENTO DE 
LIMA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.062.887-
** 

MARIANGELA 
SOUZA PAIVA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.025.037-
** 

MESSIAS DA 
SILVA MARTINS 

SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL 

CASSAÇÃO DE 
APOSENTADORIA 

24/10/2016 

***.615.196-
** 

SHEILA DA SILVA 
HANAI 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMISSÃO 24/10/2016 

***.532.517-
** 

VALTER SANTOS 
MENDES 

FUNDAÇÃO NACIONAL 
DE SAÚDE 

DEMISSÃO 24/10/2016 

***.425.646-
** 

THALES PARENTI 
SILVEIRA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO 

DEMISSÃO 21/10/2016 

***.187.837-
** 

CLÁUDIO COSTA 
INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL 

DEMISSÃO 20/10/2016 

***.408.474-
** 

FRANCISCO 
PADILHA 
PLÁCIDO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL 

DEMISSÃO 20/10/2016 

***.588.237-
** 

ABÍLIO GOMES DE 
ARAÚJO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL 

CASSAÇÃO DE 
APOSENTADORIA 

19/10/2016 
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Resumo: A comunicação trata da plataforma digital integrada de dados sobre as 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Mapa das OSCs – que atuam no país e cujos 
objetivos são facultar o exercício de transparência ativa das ações das organizações, apoiar 
a gestão pública na construção de políticas públicas e reunir colaborativamente informações 
para alavancar pesquisas sobre o tema. Após descrever a plataforma e funcionalidades, 
discutimos alguns obstáculos à integração de dados sobre o tema disponíveis na federação 
brasileira e apresentamos dados inéditos sobre o universo das OSCs no país.  
 
Palavras-chave: organizações da sociedade civil; OSCs, dados abertos; transparência 
pública 
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1. Introdução 

O potencial de inovação que a vida digital aportou ao exercício da democracia é bem 

conhecido, embora não devidamente explorado pelos governos. Não à toa, as conexões e 

ações motivadas por sociabilidades forjadas a partir de novas tecnologias de comunicação 

têm sido objeto de teorizações originais e a emergência de campos do saber, como são a 

ciência dos dados, as estratégias de uso de big data e a ciência social computacional.  

No âmbito dessas mudanças, a produção de informações governamentais ganhou 

impulso e tornou-se parâmetro adicional de avaliação de desempenho de administrações 

públicas, associadas às ideias de governos eletrônicos e à criação de índices de transparência 

de dados. A universalização – em potencial – da comunicação digital alavancou formas de 

compartilhamento de informações e, com estas, criou possibilidades de produção colaborativa 

do conhecimento por meio de sistemas que sequer eram conceitualmente concebidos no 

passado recente.  

Essa combinação da disponibilidade de informações – embora ainda dispersas – 

geradas pelo governo eletrônico (e-gov) e o potencial colaborativo (wiki, por assim dizer) das 

novas tecnologias sustentou a formulação da plataforma de dados sobre as organizações da 

sociedade civil (daqui por diante, OSCs), que é objeto deste texto. 

Diante da profusão de informações públicas ou oficiais que direta ou indiretamente 

tratem das OSCs, é paradoxal verificar que muito pouco ainda se sabe sobre a atuação destas 

no Brasil. Bastaria citar que não é sabido quanto de recurso público é anualmente destinado 

à execução de políticas públicas com a colaboração de organizações civis; quanto em gasto 

tributário ou isenções fiscais se associam às organizações filantrópicas ou qual é a 

intensidade – mesmo que apenas estimada – das doações da sociedade que são 

endereçadas anualmente ao setor não lucrativo de interesse público.  

 A primeira dificuldade é a inexistência de precisão legal sobre que organizações 

devem integrar este universo, conceitualmente. Até recentemente, as definições da 

Organização das Nações Unidas (ONU), incorporadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), constituíam o critério de separação das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), depois denominadas mais amplamente como “OSCs”, do universo 

mais amplo de entidades sem fins lucrativos (Fasfil, 2010; Ipea, 2017: metodologia). 

Recentemente, o novo marco legal para organizações da sociedade civil conferiu status 

jurídico ao termo e, para tanto, o delineou em fronteiras mais precisas. A lei 13.204 de 2015, 
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que altera a lei 13.019 de 2014, conhecida como Marco Regulatório das OSCs (MROSC), 

assim define uma organização da sociedade civil: 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 

respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 

pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 

combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 

trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 

execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.  

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 

social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

Nesse cenário, juntou-se a imprecisão conceitual – para o Estado, que até então 

classificava oficialmente as organizações tão somente como “entidades sem fins lucrativos” – 

com a dispersão dos dados disponíveis sobre as OSCs em diferentes bancos de dados 

vinculados a cadastros setoriais, muitos dos quais sem qualquer status oficial e comunicação 

recíproca. Expressiva fração das justificativas para criação de tais cadastros era precisamente 

a inexistência de classificações que identificassem, qualificassem ou apontassem as 

diferentes áreas de atuação das OSCs que respondessem à necessidade de qualificar as 

informações de organizações eventualmente atuantes naquelas áreas e possibilitando aos 

órgãos setoriais definir políticas públicas em parceria.  

A raiz do problema situa-se no próprio registro de Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob responsabilidade da Receita Federal do Brasil (RFB), realizado em 

cartório no ato de nascimento jurídico da OSCs. O cadastro não dispõe de um sistema fino de 

definição das áreas de atuação das mesmas. O grupo 94 da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas, por exemplo, prevê apenas três grupos diferentes: as “atividades de 

associações de defesa de direitos sociais”, as “atividades de organizações associativas não 

especificadas anteriormente” e as “atividades de organizações associativas patronais, 

empresariais e profissionais”, afora um grupo que, usualmente, não se enquadra nas 

definições usuais de OSCs: as associações sindicais. Os cadastros se multiplicaram em 

bancos de dados úteis, porém fragmentados, com sobreposição de informações, quantidades 

consideráveis de “retrabalhos” para gestores e, especialmente, para as OSCs: para cada ação 
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de habilitação para atuar em parceria com o poder público devem responder a novas e 

complexas demandas por documentação, processo que lhes é sempre custoso.  

Criar um hub integrado de informações consolidadas sobre o setor tornaria 

prescindível tais esses cadastros fragmentados, além de responder à necessidade de 

informar grupos interessados em produzir diagnósticos sobre a atuação das OSCs em 

parceria com o Estado. 

2. O contexto de criação e estrutura do Mapa das OSCs 

O Mapa surge em função das demandas da administração em se informar sobre o 

espaço ocupado pelas organizações na cooperação direta ou indireta em políticas públicas 

do governo federal.  Inicialmente a proposta se limitou a integrar informações públicas federais 

e somente sobre aquelas OSCs que atuavam em parceria com a gestão federal. A finalidade 

primeira era informar aos recém surgidos Grupos de Trabalho – formados para discutir 

rearranjos legais na estrutura de cooperação entre OSCs e poder público –, já que eram 

inexistentes as informações que possibilitassem instruir discussões e formular diagnósticos.   

Na última década o Brasil se destacou na promoção de políticas de proteção social, 

redução da pobreza extrema e erradicação da fome crônica. De maneira significativa, essas 

políticas contaram com um aumento incremental da participação social na elaboração, 

execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas promovidas pelo Estado (IPEA, 

2015). Nesse contexto, no ano eleitoral de 2010, um grupo composto por quatorze grandes 

OSCs iniciou uma agenda política junto ao governo federal demandando uma nova regulação 

específica das relações entre as OSCs e a administração pública, fundando o que chamaram 

de “Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”1. Esta 

Plataforma, por meio de carta pública, solicitou apoio dos principais candidatos à Presidência 

da República, naquele mesmo ano. Já eleita, Dilma Rousseff, por pressão e em diálogo com 

a sociedade civil organizada, institucionalizou a demanda do setor ao criar uma assessoria 

especial ligada à então Secretaria-Geral da Presidência da República, que seria responsável 

por conduzir o processo que culminou na promulgação do novo “Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC)”. O MROSC surgiu, portanto, nesse contexto para 

modernizar as relações entre Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSC) (LOPES, 

SANTOS & BROCHADT, 2016). 

1 O histórico de criação e detalhamento dos objetivos da plataforma podem ser lidos em www.plataformaosc.org.br 
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Com a chegada da carta encaminhada pela “Plataforma”, engendrou-se, também por 

pressão política a demanda pela reforma jurídica e institucional reguladora, composta por três 

eixos centrais: 1) reformas legal e institucional; 2) sustentabilidade e financiamento das OSCs; 

3) produção e disseminação de conhecimento. Este terceiro eixo que abrigou o projeto de 

transparência pública do Mapa das OSCs, plataforma que centralizasse as informações e 

conhecimento relativos ao setor. 

Com a entrada em vigor do novo MROSC (Lei 13.019/2014), vigente a partir de janeiro 

de 2016, a demanda por informações transparentes e atualizadas sobre a atuação dessas 

organizações tornou-se maior. O artigo 81 do decreto 8.726/2016, que regulamenta a Lei 

13.019/2014, define como atribuição legal do Mapa a publicação dos dados relativos ao 

universo das OSCs e transfere integralmente a responsabilidade pelo desenvolvimento e 

gestão da plataforma ao Ipea. Partes de suas atribuições são complementadas por outras 

legislações e normas federais como aquelas já definidas pela Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) e nos Decretos de Nº 8.789 e Nº 8.777 de 2016, que regulamentam a 

obrigatoriedade da publicação de dados públicos federais, em formato aberto, no homônimo 

Portal de Dados Abertos.2   

3. A integração de dados 

A integração das bases é operacionalizada por cruzamento de dados que se 

associam ao banco principal, que lista pouco mais de 390 mil OSCs no país. Toda informação 

que se associa aos CNPJs desse banco é potencialmente útil. À época de seu lançamento, 

no início de 2017, quinze bases de dados federais foram relacionadas entre si, formando 

bancos de dados relacionais de amplo espectro. A partir daí, e de maneira ininterrupta. Os 

novos dados que vão sendo integrados, em volume crescente, são disponibilizados em quatro 

diferentes níveis, detalhados a seguir.  

2 Oito princípios caracterizam os “dados abertos” de governos. Primeiro, todos os dados públicos são 
disponibilizados. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações de privacidade, segurança ou 
privilégios. Segundo, os dados são coletados como na fonte, com o mais alto nível possível de granularidade, não 
em forma agregada ou modificados. Terceiro, os dados são disponibilizados tão rapidamente quanto necessário 
para preservar o valor dos dados. Quarto, os dados estão disponíveis para a mais ampla gama de usuários, assim 
como para o maior número de propósitos. Quinto, os dados são razoavelmente estruturados para permitir o 
processamento automatizado, por máquinas. Sexto, os dados estão disponíveis para qualquer pessoa, sem 
necessidade de registro. Sétimo, os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhuma entidade tem 
controle exclusivo. Por fim, os dados não estão sujeitos a qualquer direito autoral, patente, marca registrada ou 
regulamento segredo comercial. Privacidade razoável, restrições de segurança e de privilégio podem ser 
permitidas. (Tradução e grifos nossos a partir de www.dados.gov.br) 
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No primeiro nível, as informações são apresentadas como dados prontos ao amplo 

consumo, por meio de gráficos e tabelas de compreensão fácil. Neste nível, espera-se que 

sejam difundidos os grandes números e informações mais gerais que disseminem 

conhecimento sobre o setor. O segundo nível possibilita ao usuário estruturar consultas 

personalizadas e construir tabelas e gráficos com o uso de filtros de variáveis, aos modos de 

uma tabela dinâmica. O terceiro nível – em desenvolvimento pelas equipes de programação 

do Mapa – é o acesso aos microdados em formato aberto, para explorações novas por 

interessados e pesquisadores. No quarto nível, de transparência máxima, estão os 

microdados com as informações completas do currículo institucional de cada OSCs, inseridas 

por estas e complementadas por dados oficiais públicos, para ampla consulta. Falaremos 

mais adiante deste quarto nível, a página das OSCs no Mapa. 

3.1 As seções e dados disponíveis no Mapa 

Há seções adicionais que complementam informações sobre as OSCs, e que 

guardam coesão temática entre si. Nesse sentido, há bancos de informações documentais 

que tratam do processo de construção e implementação do MROSC. Considerando que foi o 

debate público e as interações entre os diversos grupos de discussão construídos durante o 

processo de formulação legal que ensejaram a ideia de uma plataforma integrada de dados, 

tornou-se desejável destinar espaço para reunir e sistematizar normativos sobre a profusão 

de novos decretos e leis decorrentes da entrada em vigor do normativo.  Por ser lei de âmbito 

nacional, que cria e orienta novos instrumentos de parceria entre OSCs e poder público, obriga 

milhares de unidades da federação a produzirem normativos para enquadrar a gestão 

subnacional dentro do recém-instituído arcabouço legal federal.  

Em que medida o corpo legal vai refletir o espírito da lei nacional é, por si, tema não 

trivial para pesquisas sobre construções sociais da norma ou reapropriações legais operadas 

por agentes do Estado, em particular os órgãos de controle (Storto, 2012). Esse é o objetivo 

daquele módulo ali disposto no Mapa. 

Um módulo do Mapa agrega informações georreferenciadas sobre as 390 mil 

organizações no território e constitui, por si, fonte rica de informação geoespacial, já que as 

localiza por endereços, ao nível da rua, agrupando-as também por cidades, estados, regiões 

e diversas outras agregações, que se reúnem por clusteres.  

Módulo adicional aponta para o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que 

engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios do país e o Atlas do 

Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas. Ambos apresentam, além do IDH dos 
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munícipios, estados e regiões metropolitanas, mais de 200 indicadores de demografia, 

educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos 

Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Esta unidade da plataforma será integrada como uma 

nova camada ao atual módulo georreferenciado das OSCs e aumentará exponencialmente o 

volume de variáveis socioeconômicas visualmente associadas ao espaço de atuação das 

OSCs. A estrutura do código do Mapa das OSCS foi construída visando facilitar a integração 

em camadas com outros Mapas georreferenciados e que guardem relação temática com ele. 

Aqui, voltamos ao quarto nível de organização de dados. Aquela  seção do Mapa 

com maior potencial para alterar a forma como poder público e OSCs se relacionam é o 

ambiente em que se disponibiliza uma página individual para cada OSCs. Esta página é 

composta pelo estoque de informações dos bancos de dados oficiais e informações inseridas 

por representantes das próprias OSCs, previamente cadastrados. A página permite a um só 

tempo, que as organizações retratem seu histórico, formas de atuação e projetos, ações e 

atividades, além de detalhar as áreas em que atuam e os projetos que já executaram, a 

atividade e presença em instituições participativas no nível local, atuação em redes de OSCs 

e, de modo detalhado, suas diversas fontes de financiamento. Uma vez completamente 

inseridos, os dados facilitam compreender de modo mais fino como atuam as organizações e 

ensejará que novas análises possam ser feitas, com questões hoje sequer formuladas pela 

inexistência da informação sistematizada.  

Apenas como exemplos de agendas de pesquisas associadas a perguntas e 

respostas que se tornarão disponíveis com uso intenso e intensivo das bases de dados 

integrados ao Mapa: classificação e reclassificação das áreas de atuação, para além daquelas 

categorias estáticas e redutoras, oriundas do IBGE ou da Receita Federal; padrões de 

financiamento e de sustentabilidade econômica incluindo fontes nacionais e internacionais , 

públicos alvos principais e secundários, cruzados, sobrepostos, associados a ações 

consorciadas de advocacy e ou entrega e prestação de serviços sociais etc. 

Em síntese, o “Mapa das OSCs”, enquanto serviço de utilidade pública, oferece aos 

seus usuários um catálogo completo de dados, informações, análises e relatórios referentes 

às cerca de 400 mil Organizações da Sociedade Civil do país, por meio de uma plataforma 

digital pública, robusta, simples e amigável.3   

3 O projeto foi fundado e mantém-se por meio de estreita parceria com representantes de OSCs, em especial 
grandes OSCs articuladoras de redes. Além disso, o “Mapa” sustenta-se na parceria entre o IPEA e os demais 
órgãos públicos do governo federal, e também conta com a participação direta ou indireta das administrações 
públicas estaduais e municipais. 
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3.2 As seções e dados a disponibilizar 

A plataforma contém hoje cerca de 15 bancos de dados provenientes de bases 

públicas da administração ou inseridos pelas OSCs. Ações de ampliação, em curso, 

integrarão as bases de parcerias celebradas entre as OSCs e governos dos níveis estaduais 

e municipais. Embora seja tarefa de amplo escopo e complexidade institucional, deve-se 

considerar que a plataforma é, em si, um ambiente de transparência para os governos que 

devem dar publicidade a esses dados. Trata-se, portanto, de um meio ágil e sem custos para 

disponibilizar informações que são cobradas e/ou demandadas por diversos agentes. 

Também para pesquisadores as informações são relevantes, porque a maior parte 

da cooperação entre Estado e OSCs ocorre nos níveis subnacionais (Lopez & Bueno, 2012). 

Ao contrário da imagem de haver cooperação apenas residual entre OSCs e administração 

federal, os dados do orçamento federal – também incorporados de modo inédito neste Mapa 

– indicam que anualmente mais de 15 mil OSCs recebem algum tipo de recurso federal. Pode-

se antever que este número se expandirá significativamente quando informações dos entes 

federados subnacionais se agregarem às demais.  

Incorporar informações de bancos de dados construídos entre as associadas às 

redes de  organizações civis também está no escopo do Mapa. Embora tais bancos possam 

ser modestos, em termos quantitativos, têm a dupla virtude de apresentar dados detalhados 

e sistemáticos de OSCs cuja atuação possivelmente é mais ampla que a média, no cenário 

público, a exemplo das bases construídas entre associadas pela Associação Brasileira de 

ONGs (ABONG) e pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). 

4. Objetivos da plataforma e estratégia de integração de dados 

 

• Transparência pública das ações do poder público 

A plataforma serve a diferentes finalidades que foram pensadas para, 

sinergicamente, possibilitarem que o cumprimento de cada uma delas retroalimente as 

demais. Construiu-se, desse modo, uma plataforma que facultasse a mais ampla 

transparência às parcerias entre OSCs e Estado, reunisse e difundisse a diversidade e 

complexidade de ações das OSCs, apoiasse a gestão nas decisões de políticas. Como 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 104



subproduto, o mesmo ambiente deveria captar dados indispensáveis para apoiar 

pesquisadores e fomentar novos estudos sobre o tema. 

 

• Facultar transparência ativa para OSCs 

A disponibilidade de um ambiente individual que disponibiliza um espaço para as 

OSCs detalharem suas atividades é a principal inovação do Mapa. 80% das OSCs não 

possuem vínculos de emprego (Ipea, 2017), o que sugere serem microorganizações com 

baixa estrutura ou capacidades institucionais para manter ambientes digitais ou sítios na web.  

Por isso, um ambiente web em que seja possível registrar as ações e histórico de 

ações das OSCs, combinado aos reclamos públicos por transparência – das OSCs, inclusive 

– sugere que a plataforma pode representar, para as OSCs, o que o currículo Lattes, 

implementado pelo CNPq, representou para a comunidade de pesquisadores do país. Um 

ambiente em que, voluntariamente, todos registram suas atividades por reconhecer nele um 

meio de disseminar aos demais as realizações individuais ou coletivas.  

A diretiva central da alimentação de dados do Mapa visa automatizá-la sempre que 

possível, para que a atualização dos dados esteja protegida de voluntarismos da gestão ou 

de governos. Por outro lado, é importante afirmar que – desde o início, durante as etapas de 

desenho e de implantação do Mapa - todos os processos foram monitorados e tiveram 

contribuição direta dos representantes das OSCs em qualquer mudança conceitual ou 

estrutural do projeto. 

A iniciativa é sustentável e transferível do ponto de vista do compartilhamento de 

suas tecnologias, pois foi desenvolvida em software livre, código aberto e com acesso público 

garantido.4 

As lições aprendidas estão fundamentalmente relacionadas com a necessidade 

futura de manter um diálogo contínuo e de qualidade com os representantes da sociedade 

civil, aumentar a confiança e a conscientização das iniciativas públicas. Apesar da diversidade 

de abordagens possíveis e das nem sempre fáceis condições para prestação de um serviço 

público ao Estado e à sociedade, por intermédio das OSCs, é sem dúvida atraente do ponto 

4 A versão 2.0 foi lançada no dia 17 de março de 2017. 
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de vista da participação social e da consecução de legitimidade diante dos principais grupos 

de atores relacionados à agenda política. 

A iniciativa pode promover o desenvolvimento sustentável (no sentido utilizado pelas 

Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. ONU 

BRASIL, 2015), por ser uma plataforma de médio prazo para aqueles que defendem os 

direitos, o acesso à justiça, a prestação de serviços públicos básicos e constitucionais - acesso 

à educação, saúde, habitação, cultura e desporto, idosos, serviços sociais por meio da 

atuação das OSCs, em parceria com a administração pública, com a academia ou pelo 

controle social difuso da população brasileira.  

4. O estado da transparência e as dificuldades de integração dos dados 

Apesar de avanços significativos, ainda são incipientes, as estruturas jurídicas e os 

constrangimentos legais ao escrutínio permanente do gestor público, que ainda carecem de 

amplos ajustes no país e encontram-se dispersas de maneiras bastante assimétricas, 

consideradas as diversidades subnacionais brasileiras. 

Parte importante dos trabalhos de bastidores do Mapa associa-se à busca, obtenção, 

catalogação e sistematização de dados das relações Estado-Sociedade Civil, nos estados e 

municípios, aos moldes daquelas que o Mapa já oferta para o nível federal. 

Um amplo conjunto combinado de estratégicas vem sendo empregadas e incluem ofícios 

diretamente endereçados aos Secretários de Estado de Administração/Gestão, Fazenda e 

Planejamento das 27 UFs e um número considerável de conexões com outras Secretarias 

estaduais ou municipais também está em marcha.  

5. Síntese de dados apresentados no Mapa das OSCs e novas explorações 

Nesta seção apresentamos e discutimos alguns dados gerados pela integração dos 

dados do Mapa, todos os gráficos já disponíveis na página do Mapa. 

A primeira informação relevante diz respeito ao crescimento das OSCs do país, entre 

2009 e 2014, de 365 mil a 390 mil, da ordem de 7% (gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Número de OSCs em atuação no país e taxa de crescimento acumulado 
(2009-2014) 

 
Fonte: Ipea, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com base em dados do Ministério do Trabalho e do 
Emprego (2014) 
Nota: a seção METODOLOGIA (www.mapaosc.ipea.gov.br/metodologia.html) detalha como e quais informações 
foram utilizadas para construir este dado. 

A caracterização das organizações da sociedade civil em atividade no Brasil esbarra, em 

primeiro lugar, no fato de não haver parâmetros ou conceitos consolidados que sejam capazes 

de definir o conjunto dessas organizações. Atualmente, o estudo sobre as Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL), com edições referentes aos 

anos de 2002, 2005 e 2010, é a principal referência na área. Com o objetivo de construir 

estatísticas comparáveis internacionalmente, a FASFIL adota como referência para a 

definição das fundações privadas e associações sem fins lucrativos a metodologia do 

“Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts”, elaborado pela 

Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU). Foram consideradas na 

FASFIL as organizações existentes no Cadastro de Empresas do IBGE qualificadas como 

entidades sem fins lucrativos e que se enquadraram, simultaneamente, nos cinco critérios 

seguintes: 

a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado; 

b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes 

entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de 

existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que aplicados nas 

atividades fins; 

c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; 
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d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e 

e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer grupo 

de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade é livremente 

decidida pelos sócios ou fundadores. 

Cinco premissas orientaram o levantamento e o tratamento das bases de dados e a 

posterior modelagem do banco de dados do Mapa das OSCs. Primeiro, foram consideradas 

apenas OSCs registradas formalmente, ou seja, que possuam registro de pessoa jurídica 

(CNPJ), e cuja Natureza Jurídica Especial seja de Entidade Sem Fins Lucrativos. Segundo, 

se estabeleceu o recorte de apenas quatro Naturezas Jurídicas dos 19 subtipos da Natureza 

Jurídica Especial ― Entidade Sem Fins Lucrativos identificados na Tabela de Natureza 

Jurídica 2014 elaborado pela Comissão Nacional de Classificação (Concla), a saber: 306-9 - 

Fundação Privada; 322-0 - Organização Religiosa; 330-1 – Organização Social (OS); 399-9 - 

Associação Privada. Terceiro, a base de dados proveniente da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho definiu o universo das OSCs em atuação no país; 

quarto, o Mapa das OSCs considerou apenas as OSCs que: i) declararam atividade no ano 

base de 2014, mantiveram algum funcionário durante esse mesmo ano, ou ainda que mesmo 

que tenham declarado inatividade, declararam a “RAIS negativa”, situação em que a Relação 

Anual de Informações Sociais é entregue informando que o estabelecimento não teve 

empregados no ano base. 

A limpeza implicou a exclusão de organizações tais como caixas escolares e similares; 

partidos políticos; sindicatos, federações e confederações; condomínios; cartórios; sistema S; 

entidades de mediação e arbitragem; comissão de conciliação prévia; conselhos, fundos e 

consórcios municipais; cemitérios e funerárias. 

Para essas 391 mil organizações, há um total de 2,3 milhões de empregados, dos quais 

65% são homens e a maioria se concentra no Sudeste do país (gráfico 2).  

Uma das características mais importantes deste universo é o fato de, em sua imensa 

maioria, tratarem-se de organizações sem vínculos formais de trabalho. 80% estão nesta 

condição. 11% tem entre 1 e 4 vínculos formais. Este dado indica que estamos diante de um 

imenso universo de microorganizações que, provavelmente, deve sobreviver modestamente 

e sem estrutura profissionalizada de atuação.  
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Gráfico 2 – OSCs, por número de vínculos de trabalho, em % (2014) 

 
Fonte: Ipea, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 2017. 

 

Um dos aspectos mais importantes para compreender padrões organizacionais e 

estratégias de desenvolvimento das OSCs diz respeito à intensidade com que tais 

organizações interagem com o Estado. Sabemos que até a década de 90, a narrativa das 

OSCs era de adotar posição refratária a qualquer cooperação com o Estado. Gradualmente o 

as posições foram se alterando e atualmente não só considera parcerias aceitáveis, mas 

entusiasmadamente se reclama por mecanismos que facilitem a atuação em conjunto e o 

financiamento proveniente de fundos públicos. E as evidências parciais sugerem que nos 

últimos quinze anos esta cooperação de fato se ampliou, se consideramos o fluxo de recursos 

públicos para as organizações.  
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Gráfico 3 – Evolução dos repasses federais para OSCs e número de organizações 
recipientes de recursos, por ano (2009-2017), em bilhões 

  
Fonte: Mapa das OSCs, com base em dados de Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), 
Ministério da Cultura (2016), Ministério da Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do 
Planejamento (2016). Valores deflacionados pelo IPCA do mês corrente. Os valores exibidos referem-se aos 
valores efetivamente pagos para as organizações 

 

Se considerarmos que a maior parte das parcerias estão nos estados e principalmente 

nos municípios, é de se esperar que esse número seja bem maior e a relevância da interface 

entre Estado e OSCs maior que o usualmente considerado.  

Basta ver, comparativamente, que o sistema federal de convênio (Siconv) registrava, 

por exemplo, 766 convenentes com instrumentos ativos em fevereiro de 2017.  Deve-se 

considerar também que nesta conta não entram os denominados gastos tributários, isenções 

de impostos – por exemplo, pagamento de cota patronal à previdência social– às 

organizações que realizam atividades filantrópicas que, no âmbito federal, eram da ordem de 

5 mil organizações (MDS, 2017).  

Portanto, a densidade da cooperação Estado/OSCs sugere grande capacidade de 

influência do poder público sobre os rumos de atuação das organizações. A própria norma 

legal, ao definir parâmetros e condições em que a cooperação deve ser celebrada, reorienta 

as estratégias das organizações, já que o Estado se mostra um parceiro com peso maior que 

o anteriormente presumido.  

Vale notar que a proporção das transferências a essas entidades com relação às 

despesas municipais se manteve mais ou menos estável, mas com tendência de crescimento. 
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se alterou de forma relevante, por outro, a ampliação da atuação do Estado – decorrência 

natural da ampliação da despesa – caminhou de mãos dadas com a cooperação com o setor 

não-governamental (LOPEZ & BUENO, 2015). No nível federal, que onde dispõe-se de dados 

mais desagregados, verifica-se que a maior parte dos repasses vai para OSCs grandes, com 

mais de 100 vínculos, embora sejam as OSCs de menor porte que celebrem o maior número 

de parcerias, como a análise comparada dos gráficos 4A e 4B deixa claro. 

Gráfico 4A – Volume de recursos federais transferidos, por número de vínculos das 
OSCs (2011-2106).  Em milhões (R$) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), Ministério da Cultura (2016), Ministério da 
Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do Planejamento (2016). Valores deflacionados pelo 
IPCA do mês corrente. Os valores exibidos referem-se aos valores efetivamente pagos para as organizações. 

 
Gráfico 4B – Número de OSCs que celebram parcerias com o governo federal, por 
número de vínculos (2011-2016) 
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Fonte: Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), Ministério da Cultura (2016), Ministério da 

Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do Planejamento (2016) 

As transferências voluntárias de recursos federais para OSCs atingiram o pico em 

2013 (8,7 bilhões), caíram a 6.5 bilhões em 2014, 3.5 em 2015 e se mantiveram estáveis em 

2016, como já indicou o gráfico 3. A variação indica um possível efeito combinado da crise 

econômica do país sobre transferências também para o setor não lucrativo que se associa à 

instabilidade legal que se observou no período de transição do novo marco legal. É de se 

esperar que efeitos similares, ou mais intensos tenham ocorrido também nos governos 

estaduais e municipais. 

Uma das dimensões promissoras para melhor compreender o campo das OSCs no 

país é saber de sua própria estrutura de funcionamento. Em análise ainda tentativa, 

analisamos alguns aspectos associados a desigualdades na estrutura de pessoal com 

vínculos de trabalho em OSCs. Análise preliminar indica que, tal qual o observado no mercado 

de trabalho nacional, as desigualdades de gênero também ali são notáveis. Na remuneração, 

por exemplo, a média salarial de mulheres é 2,7 salários mínimos enquanto homens recebem 

3,5 salários, conforme dados da RAIS do ano de 20145. 

Gráfico 5 – Remuneração médias de trabalhadores vinculados à OSCs, por gênero 
(2014) 

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 

 

5 A mediana é, respectivamente, 1,8 e ,195. 
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A desigualdade se reproduz também nas médias salariais por raça. Brancos recebem 

remuneração 55% maior que pretos, 3,36 e 2,14 salários mínimos, respectivamente, 

conforme o gráfico 5.  

Gráfico 6 – Remuneração, em salários mínimos, por cor da pele (2014) 

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 
  

É esperado que as desigualdades estruturais existentes no universo das OSCs sejam 

menos intensas ou inexistentes no conjunto de organizações que atuam na “defesa de direitos 

sociais”, que é o rótulo oficial da Classificação Nacional de Natureza Econômica. Essas 

organizações constituem o núcleo duro de OSCs, quando estas são definidas com parâmetros 

“normativamente mais restritivos”, (Lavalle & Barone, 2015; Lavalle, 1999). A natureza de 

suas atividades (advocacy, defesa de direitos) e os objetivos que as mobilizam, espera-se, 

deve se refletir na incorporação também no plano de sua auto-organização, incluídas a luta 

por redução das desigualdades no mercado de trabalho, nas relações de gênero, nas relações 

raciais, para mencionar três formas pervasivas de desigualdade na sociedade brasileira.  

 Entretanto, quando analisamos a remunerações médias nestas organizações, as 

diferenças por gênero, raça e escolaridade são acentuadas.  O gráfico sintético a seguir indica 

que a escolaridade é fator decisivo para remunerações médias também entre OSCs, como 

esperado. Nas mesmas faixas de escolaridade, mulheres sempre ganham menos que 

homens. Pretos/as e pardos/as sempre ganham menos que brancos. 
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Gráfico 7 – Remunerações médias por escolaridade, raça e gênero em OSCs de defesa 
de direitos sociais (2014)  

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 
 

 A tabela 1 apresenta um quadro comparado completo. Utilizou-se a remuneração dos 

homens brancos como valor de base para calcular o valor médio das remunerações dos 

demais grupos, separando-os por níveis de escolaridade. Há disparidades que merecem 

ênfase: em nenhum cenário mulheres recebem mais que homens, quando se mantém 

escolaridade equivalente.  Brancos e brancas sempre recebem mais que pardas/os e 

pretas/os. Mulheres pretas recebem a metade do salário de homens brancos entre 

trabalhadores com ensino superior completo. Homens pretos recebem 63% do salário médio 

de homens brancos, entre os que detém curso superior completo. As desigualdades se 

acentuam mais entre os grupos com nível superior. 

Tabela 1 – Equivalência de remuneração, por faixas de escolaridade, gênero e raça (2014) 

Raça Gênero 
Sem instrução e 
fund. incompleto 

Fund. completo e 
médio incompleto 

Médio completo e 
superior incompleto 

Superior completo 

Branca   Feminino  79% 89% 79% 65% 

Branca   Masculino 100% 100% 100% 100% 

Parda    Feminino  70% 74% 72% 58% 

Parda    Masculino 79% 83% 83% 79% 

Preta    Feminino  73% 83% 73% 52% 

Preta    Masculino 81% 91% 88% 63% 
 

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com base em dados da RAIS/MTE, 2014. 
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 Os dados do gráfico 8 e da tabela 1 desvelam em cenário em que, como outras 

informações aqui apresentadas, vão em sentido contrário à intuição ou ao conhecimento 

comumente associado às OSCs per se, ou em ações de parcerias com o Estado.  

 Sistematizar tais informações para estimular análises que aprofundem o entendimento 

da atuação das organizações da sociedade civil e, de resto, um dos motivos fundamentais 

para a construção da plataforma objeto deste artigo.  

 

6. Conclusão 

Neste texto apresentamos, de modo sumário, o contexto, motivação e usos possíveis 

da plataforma de integração e transparência de dados sobre organizações da sociedade civil 

brasileiras, o Mapa das OSCs. Também apresentadas alguns dados originais, construídos a 

partir da integração das bases de dados ali utilizadas.  

Esperamos que a plataforma seja ponto de partida para que novos grupos de pesquisa 

sobre o tema sejam criados e pesquisas que aprofundem a compreensão sobre a atuação 

das OSCs em políticas públicas ganhem espaço.  

Se os governos compreenderem que podem ter na plataforma um repositório 

sofisticado com informações estruturadas e transparentes das políticas que executam em 

cooperação com OSCs, e se estas utilizarem a plataforma para exercer sua transparência 

ativa e disponibilizarem dados refinados sobre suas atividades, também a pesquisa pode 

usufruir de tais informações. Desse modo será possível ter entendimento mais amplo sobre 

se as parcerias entre atores governamentais e não governamentais para entregar políticas 

são complementares, subsidiárias ou substitutas. 
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Gestão pública e mídias sociais: Facebook como arena política? 

 
Anny Rochelly1 

Pedro Simonard2 
Resumo 
Este artigo pretende traçar a trajetória adotada pela gestão pública partindo da reforma e 
modernização do setor público na década de 90, passando pelo governo eletrônico e 
chegando à adoção de mídias sociais por parte da administração pública. Após um breve 
percurso teórico que também inclui reflexões sobre a participação popular, a cidadania 
digital e o engajamento político nas mídias sociais, dados empíricos de um questionário 
aplicado aos interagentes da página Governo de Alagoas no Facebook são apresentados a 
fim de que possamos visualizar o perfil do interagente e se a plataforma torna-se espaço de 
arena política para esses atores. 
Palavras-chave: Facebook; Políticas Públicas; Cidadania Digital. 
 
Abstract 
This study aims to trace the trajectory adopted by the public management starting from the 
reform and modernization of the public sector in the decade of 90, going through the 
electronic government and getting to the adoption of social media by the public 
administration. After a brief theoretical course that also includes reflections about popular 
participation, digital citizenship and political engagement in social media, empirical data from 
a questionnaire applied to the interactors of the page of the Governo de Alagoas on 
Facebook are presented so that we can view the profile of the interacting agent and whether 
the platform becomes the arena of political arena for these actors. 
 
Key Words: Facebook; Public Policies; Digital Citizenchip. 
 
 
Introdução 

 Neste artigo, abordaremos o início da trajetória do governo eletrônico, governo móvel 

e a adoção de mídias sociais por parte da administração pública. Para chegarmos aos 

conceitos de cidadania e democracia no contexto digital, discutiremos políticas públicas e 

como são elaboradas ou agendadas, assim como a influência de instituições ou atores não-

governamentais. Ativismo digital e descentralização são outros temas que perpassam essa 

análise. 

 A reforma e modernização do setor público na década de 90, denominada no meio 

acadêmico como “nova gestão pública”, gerou um cenário otimista entre os pesquisadores 

que investigam a democratização da gestão pública, a participação popular e o engajamento 

político do cidadão com o avanço do digital. Para eles, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) seriam ferramentas que estimulariam a participação da sociedade civil 

e a transparência governamental. 

                                                 
1
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Na prática, os resultados dessas mudanças mostram-se incipientes porque a imersão 

no meio digital não necessariamente gerou um governo mais democrático ou pessoas mais 

conscientes politicamente. Em pesquisa desenvolvida em 2016 junto a interagentes da 

fanpage do Governo de Alagoas, com um formulário de 16 questões respondido por 79 

pessoas em um período de 30 dias, o cenário não é muito diferente do passado, quando só 

existiam meios de comunicação tradicionais. 

Os gráficos que se seguem nas páginas posteriores mostram que, do universo dos 

respondentes da pesquisa, há uma descrença em relação aos efeitos que páginas 

governamentais possam surtir na “vida real” e as pessoas ainda limitam-se à observação de 

conteúdo postado, sem necessariamente comentar, curtir ou compartilhar postagens, isto é, 

sem assumir um papel ativo na construção e sugestão de políticas públicas no Estado. 

 Outras questões permeiam este estudo, tais como: porque isto acontece? O que 

impede as pessoas de participarem da construção política no ambiente digital? Como elas 

chegam a essas páginas governamentais no Facebook? Qual o perfil socioeconômico 

delas? Ainda que preliminares, estes apontamentos servirão de estímulo para futuras 

pesquisas mais aprofundadas e que surjam da concepção de imersão na cultura online de 

dadas comunidades. 

 

1. Governo eletrônico 

 A trajetória do governo eletrônico no Brasil tem início com a falência da gestão 

burocrática e da intervenção estatal, as quais impulsionaram as iniciativas de reforma e 

modernização do setor público, a partir dos anos 1990. Este fenômeno resultou na reforma 

da gestão pública em busca de atender o cidadão com excelência. Bresser Pereira (2002) 

informa que seu objetivo é a formação de um aparelho de Estado forte e eficiente por meio 

da descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado, da maior autonomia 

da gestão e de novas formas de responsabilização dos gestores e, por fim, da mudança de 

mentalidade numa perspectiva cultural. A nova gestão pública, então, aborda o uso da 

tecnologia como fator essencial para o alcance de resultados, traduzidos pela palavra 

eficiência. 

 Diniz (2009) associa o novo paradigma de eficiência a ser alcançado pelo setor 

público à adoção de “tecnologia e de automação de processos operacionais, produtivos e 

administrativos no setor privado” (DINIZ, 2009, p. 27), quando modelos de gestão são 

aplicados nas instituições privadas de forma otimizada e copiados para o setor público. O 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) de forma a se alcançar um novo 

modelo de gestão pública é o que caracteriza o governo eletrônico nos dias de hoje.  

Governo eletrônico não se restringe à simples automação dos processos e 
disponibilização de serviços públicos por meio de serviços online na 
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internet, mas à mudança da maneira como o governo, pelo uso das TICs, 
atinge os seus objetivos para cumprimento do papel do Estado (DINIZ, p. 
27). 

 Diniz atribui a utilização das TICs de forma estratégica por parte do governo ao seu 

uso gradual e intensivo pela sociedade, empresas privadas e organizações não 

governamentais, à substituição da informação em papel para os formatos eletrônicos e, 

ainda, aos investimentos em internet e telecomunicações que cresceram exponencialmente 

com o passar dos anos. Uma necessidade de maior eficiência do governo, a reforma do 

Estado e a modernização da gestão pública são outros fatores citados por Diniz no 

fortalecimento deste processo. Diniz (2005) divide em três as fases de evolução da gestão 

pública a partir da adoção das TICs: gestão interna (trâmites internos facilitados pela 

digitalização), serviços e informação ao cidadão (solicitações feitas apenas de forma 

presencial podem ser feitas de forma eletrônica) e entrega de serviços via internet (produtos 

e serviços efetivamente  entregues por meio eletrônico, não apenas sua solicitação) , sendo 

que esta última se estende até os dias atuais. 

 A Lei da Transparência (Lei Complementar n° 131/2009) e a Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12527, de 18 de novembro de 2011) são reflexos desta nova gestão 

pública que se utiliza de recursos tecnológicos para manter um diálogo com a comunidade e 

prestar contas de onde o dinheiro público está sendo aplicado. A primeira refere-se à 

transparência da gestão fiscal e determina que sejam disponibilizadas, em tempo real, 

informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, com dados sobre receitas, despesas, fornecedores, 

programas, ações e projetos. 

 Já a Lei de Acesso à Informação permite ao cidadão solicitar acesso a qualquer 

documento ou informação produzido pelo Estado que não tenha caráter pessoal ou esteja 

sob a proteção do sigilo. Ela integra o programa Brasil Transparente3, que tem como objetivo 

principal uma administração pública mais transparente e voltada à participação social. Além 

disso, ela também intervém na formação de uma cultura de acesso à informação, por parte 

dos servidores, e na publicação de dados em formato aberto na internet por meio do uso de 

novas tecnologias e soluções criativas e inovadoras.  

 A influência da participação digital e do governo eletrônico no exercício da cidadania, 

com foco na participação da sociedade na arena decisória e no controle das ações 

governamentais, é tema de artigo relevante na área de gestão pública eletrônica. Seus 

autores relatam a distância entre governo e cidadão que permanece apesar das iniciativas 

                                                 
3
 Criado pela Controladoria Geral da União em 2013, o programa Brasil Transparente auxilia Estados 

e municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à 
Informação. Seu objetivo é juntar esforços no incremento da transparência pública e na adoção de 
medidas de governo aberto.  
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de governo eletrônico e de governo aberto, justamente por se tornarem canais apenas 

informativos, não essencialmente interativos. 

 O governo eletrônico ou e-governo envolve a e-governança - traduzida pelos 

conceitos de eficácia, eficiência, qualidade, transparência e fiscalização das ações do 

governo -, e também a e-política, que refere-se aos impactos da internet na organização 

política da sociedade. 

O governo eletrônico pode ser reconhecido como uma oportunidade de 
repensar a forma como governos prestam serviços aos cidadãos, atendem 
às necessidades dos usuários de informação governamental e criam 
ambientes com alto grau de ‘accountability’ e participação na elaboração e 
condução das políticas públicas (SAMPAIO; PINHO; SANTOS; FILHO, 
2014, p. 218). 

 O artigo defende que o novo governo eletrônico não faça as mesmas coisas de uma 

nova maneira, mas que transforme, de forma substancial, os serviços públicos prestados e 

administrados, superando obstáculos como clientelismo (troca de favores entre quem detém 

o poder e quem vota) e pessoalismo (quando aspectos pessoais do político ou do partido se 

misturam às decisões políticas). Apesar dos avanços na informática, os problemas sociais e 

políticos persistem no cenário da globalização. A participação, segundo os autores, não é 

democracia, mas é fundamental para sua prática e para a efetividade do Estado 

democrático, ainda que funcione de forma mais eficaz em âmbito local. 

 As pesquisas trazidas ao longo deste artigo demonstram que ainda há descrença 

dos cidadãos em relação ao uso da internet para conseguir informação governamental ou 

solicitar demandas, evidenciando a preferência pelo contato pessoal. A carência de 

utilização desses canais pela maioria da população também se deve à dificuldade de lidar 

com aparatos tecnológicos (“é muito complicado”) ou falta de retorno da gestão pública às 

solicitações dos cidadãos, fato que compromete a eficiência e a credibilidade institucionais. 

 Concluindo, o estudo mostra que o e-gov é muito mais informativo, com 

disponibilização de informações julgadas importantes por quem publica e com pouca 

possibilidade de interação. Além disso, a e-participação é praticamente nula, visto que a 

participação dos cidadãos em fóruns, chats e votações relacionadas a assuntos de governo 

representam apenas 8% da pesquisa mencionada, especialmente na área rural e nas 

pessoas com renda de até 3 salários mínimos. 

 A distância da esfera política do cotidiano do cidadão ainda permanece, apesar da 

eleição de representantes políticos ser feita pelo povo. As características do cidadão digital 

são elencadas pelos autores, assim como sua concepção de como deveria se dar o uso de 

meios eletrônicos:  

socialmente engajados, politicamente ativos e prestando muita atenção em 
mídias digitais. O uso de meios eletrônicos para interagir com o governo 
deverá, cada vez mais, ser uma extensão do seu envolvimento cívico e 
político através dos canais tradicionais (SAMPAIO; PINHO; SANTOS; 
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FILHO, 2014, p. 222). 

 A solução sugerida pelos autores é um Estado mais responsivo, aberto à participação 

e transparente, com um papel protagonista da sociedade civil, focada no controle do 

governo e na proposição de ações, projetos e demandas. “A mudança social e política que 

interessa (...) será, necessariamente o resultado da síntese de condições objetivas, vontade 

política e conhecimento técnico” (SAMPAIO; PINHO; SANTOS; FILHO, 2014, p. 223). 

 

1.1 Governo Móvel  

 O m-gov ou cidadania móvel é o passo seguinte desta evolução da administração 

pública. Mobile Government, sigla em inglês, consiste na oferta de serviços públicos 

eletrônicos por meio de dispositivos móveis, como os smartphones. A Receita Federal, por 

exemplo, através do Ministério da Fazenda, permite aos brasileiros baixar um aplicativo no 

celular e enviar a declaração de imposto de renda por meio dele, de forma prática e intuitiva, 

desde 2015. Autores como Diniz (2009) e Amorim (2012) consideram o recurso móvel uma 

estratégia e oportunidade para que cheguem ao cidadão informações e serviços públicos de 

maneira ágil.  

 O autor relata que há uma crescente expectativa das pessoas em relação ao serviço 

público e o crescimento e a universalização da internet móvel permitem que o m-gov seja 

considerado um complemento ao e-gov.  

O governo vai até onde o cidadão está e o cidadão deixa de ter que ir à 
‘repartição pública’, fazendo uso das principais características da internet de 
hoje: ubiquidade, interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade. É o 
serviço público que cabe no bolso (DINIZ, 2009, p. 5).  

 Para o autor, prover serviços via celular também é um modo de exercer justiça social. 

No âmbito do governo federal, em 2015 foi lançado o aplicativo Sigepe Mobile, por meio do 

qual o servidor público federal acessa seu contracheque atual ou dos últimos 12 meses, 

prévia do mês seguinte e dados cadastrais. O aplicativo também apresenta gráficos com 

detalhes sobre rendimentos e descontos e emite um alerta pelo smartphone quando a prévia 

é disponibilizada.  

 Sempre que se fala em tecnologias há uma lacuna, no tocante ao Brasil, quando 

consideramos o número de pessoas que não têm acesso à internet ou o grande número de 

analfabetos que não usufruirão destes serviços devido a sua condição de exclusão social. 

Diniz (2009) alerta quanto ao fato e explica que as tecnologias em si não ampliam o 

exercício da cidadania ou reduzem a exclusão social de forma isolada. Por isso, ele adverte:  

É preciso criar ou ajustar a legislação, considerar as características locais, 
moderar o interesse dos agentes envolvidos, considerar as características 
da região e ainda da população a quem se vai oferecer o serviço, já que há 
barreiras culturais a superar no uso da tecnologia (DINIZ, 2009, p. 13). 

 Amorim (2012) relata que o novo modelo de organizações governamentais tem como 

objetivos a redução de custos e o aumento da integração e relacionamento entre governo-
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governo, cidadão-governo e governo-fornecedores. Acessibilidade e desenvolvimento de 

serviços centrados no cidadão são pontos fortes do m-gov para a autora e os desafios 

técnicos e as limitações físicas das tecnologias móveis não são desconsiderados em seu 

texto. Ela acredita que: 

 As TIC´s possibilitam aos cidadãos poderes intelectual, social, comercial e 
político. É bem verdade que para aproveitar todo esse potencial latente é 
necessário uma população informada sobre o poder e capaz de usá-lo de 
forma deliberada e inteligente. Daí um importante desafio para o Estado: 
promover a inclusão digital para potencializar o uso da rede mundial de 
computadores (AMORIM, 2012, p. 5). 

 
2. Políticas Públicas 

 É importante que antes de prosseguirmos na discussão que envolve democracia, 

cidadania e outros aspectos inerentes à política conceituemos Política Pública (PP). Saravia 

(2006) afirma que PP é Estado em ação e não possui racionalidade manifesta ou ordenação 

tranquila. “É fluxo de decisões públicas orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade” (SARAVIA, 2006, p. 28). Para o autor, 

sua finalidade última é a consolidação da democracia, a justiça social, a manutenção do 

poder e a felicidade das pessoas. 

 Já Secchi (2010) pontua que PP é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público, imbuída de conteúdo concreto e simbólico de decisões políticas. 

Intencionalidade pública e resposta a um problema político são elementos que formam sua 

estrutura. A tipologia policêntrica proposta pelo autor, onde organizações privadas, ONGs, 

organismos multilaterais e redes de PPs se juntam a atores estatais na elaboração de PPs, 

deveria ser a realidade da gestão pública nas mídias sociais. Entretanto, o que se observa é 

uma concepção ainda estatista, isto é, monopolizada por atores estatais, mesmo com a 

adoção de recursos eletrônicos e conceitos como transparência e cidadania digital 

adquirindo posição central na modernização da gestão pública. 

 Saravia (2006) sustenta que a diversificação das necessidades da sociedade, as 

novas TICs, a crescente participação dos usuários e grupos de pressão nos processos 

decisórios e a exigência de maior transparência e provisão de informação em todas as áreas 

de ação governamental inegavelmente remodelam o papel do governo, mas é enfático ao 

afirmar que as instituições (estatais ou organizações) são as que condicionam as principais 

decisões das PPs. Para o autor, elas têm o seguinte espectro: 

perseguem finalidades que não são exclusivamente respostas a 
necessidades sociais, como também configurações e ações que estruturam, 
modelam e influenciam os processos econômicos com tanto peso, como as 
classes e os grupos de interesse (SARAVIA, 2006, p. 37). 

 Atores políticos, para Secchi (2010), limitam-se a agir de acordo com regras e 

práticas socialmente construídas, publicamente conhecidas, previstas e aceitas. Nesse 

sentido, como um problema entra na agenda formal das PPs? Apenas quando os atores 
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políticos o consideram um problema (situação inadequada) e público (relevante para a 

comunidade), segundo Secchi. Desta forma, para que se torne efetiva, a ação da 

comunidade deve ser centrada em chamar a atenção da mídia para um problema, e 

consequentemente do governo, de forma que ele adentre a agenda e siga as etapas 

seguintes: formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação (Saravia, 

2006).  

 Este ciclo racional, sequencial e ordenado é criticado por estudiosos da área de 

Ciência Política por ser muito teórico e distanciar-se da prática, que é complexa e interativa. 

Nessa perspectiva, Pinto (2008) descreve o modelo de Kingdom (1994), teoria do ciclo da 

política pública, que substitui o modelo determinístico pelo probabilístico, onde há “a 

possibilidade de contar com o acaso na elaboração de propostas de políticas” (PINTO, 2008, 

p. 29). Para ela, este modelo focado na determinação da agenda formulação/legitimação, 

implementação e avaliação da política é o mais apropriado para estudar o processo de 

definição das PPs, focado na pré-decisão e decisão. 

 A agenda internacional também é um dos fatores de grande influência na agenda 

brasileira, mas também os empreendedores de PPs o são, na medida em que iniciam e 

participam ativamente de processos de mudança, quebrando a ordem institucional existente 

por meio da percepção de uma oportunidade. Um empreendedor conecta problemas, 

soluções e dinâmica política, conforme pontua Capella (2016), por isso mesmo necessita 

estar inserido em redes sociais. “É um indivíduo que entende a importância das ideias no 

processo político e as promove de maneira a convencer os demais atores com relação a 

uma questão” (p. 492). Burocratas de médio escalão (BME), com funções de gestão e 

direção intermediária, e os da linha de frente ou nível de rua, reais fazedores de políticas 

públicas, também têm seus impactos na execução de PPs. A importância dos atores que 

implementam PPs é um reflexo da mudança do modelo top-down, na qual a implantação é 

feita de cima para baixo, para o bottom-up, na qual os atores que implementam as PPs 

passam a ser considerados elementos-chave a partir da década de 80. Lotta (2014) relata 

que, apesar do aumento dos BMEs na atividade governamental de 1997 a 2012, ainda há 

dificuldade na definição e operacionalização do conceito no meio acadêmico. 

 “A BME participa não apenas do ‘fazer’, mas do ‘pensar’ as estratégias de atuação 

da organização e/ou desenho da política pública” (LOTTA, 2014, p. 475). A autora defende 

que este papel é influenciado por objetivos estratégicos ou organizacionais e também pelos 

individuais, ocupando uma posição privilegiada de interação e de regulação das relações 

entre níveis superiores e inferiores da organização. Assim como no caso dos 

empreendedores, a perspectiva relacional é um dos pontos fortes dos BMEs e que permite 

um lugar de destaque nas estruturas organizacionais por meio de competências cognitivas, 
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funcionais, comportamentais e políticas. 

 Os burocratas da linha de frente são agentes de base que recebem os reais impactos 

das PPs e que possuem ampla autonomia por executar e fazer política no seu cotidiano. 

Oliveira (2012) destaca que estes agentes têm poder informal e dependência 

organizacional, pois são fazedores de políticas sem a responsabilidade das autoridades 

eleitas, isto é, executam ações que são decididas em níveis superiores e possuem ampla 

margem de manobra. “Ao fim e ao cabo, apela-se à consciência de um ator que atua isolado 

e não pode ser acompanhado de perto pelo fiscal, e que se defronta com situações que os 

regulamentos não dão conta” (OLIVEIRA, 2012, p. 1569). 

 Após este breve relato de atores que influenciam as PPs, necessário para que 

compreenda-se o processo de implantação e execução de políticas, passaremos ao estudo 

das mudanças na política oriundas da descentralização e da modernização da gestão 

pública, culminando com a adesão às mídias sociais por parte das instituições 

governamentais. 

   

3. Redes sociais e democracia 

  Descentralização e participação popular não são conceitos novos, 

relacionados exclusivamente ao contexto digital. Eles se tornaram eixos orientadores das 

PPs ainda na Constituição Federal de 1988, sendo o primeiro conceito relacionado a ações 

sociais descentralizadas e o segundo à participação da sociedade no processo de definição, 

construção e operacionalização das PPs. Apesar da relevância destes temas, Freitas (2015) 

destaca que o modelo de gestão brasileiro é predominantemente tradicional.  

A condução da coisa pública tem sido operada historicamente pelas 
lideranças políticas de forma patrimonial, administrando os interesses 
coletivos mediante práticas clientelistas, com pouca transparência, sem abrir 
espaços para que a população possa ser legitimamente representada, 
elaborando seus próprios projetos (FREITAS, 2015, p. 114). 

A autora apresenta uma visão peculiar em relação à descentralização que pode 

apresentar mais riscos que oportunidades na medida em que foca nas competências sociais 

e na fragmentação do poder sem conceder recursos adequados 

Concretamente, muitos dos modelos conhecidos de descentralização 
intergovernamental e territorial e de redes de parcerias propostos e 
desenvolvidos mundo afora têm vínculos claros e fortes com políticas 
utilitaristas de privatização, de desmantelamento de direitos sociais 
sacramentados, de reorientação de gastos públicos em favor de setores 
produtivos, de seletividade na cobertura da proteção social e, 
consequentemente, de descompromisso e negligência com as 
necessidades sociais (FREITAS, 2015, p. 118). 

 
 Ela continua defendendo a presença do Estado para que sejam garantidos direitos 

individuais e coletivos. Sendo assim ela propõe regulações e provisões institucionais na 

execução da descentralização. Freitas (2015) situa descentralização e participação como 
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ações políticas de um mesmo processo, sendo o primeiro decidido de cima para baixo e o 

segundo uma influência direta de baixo para cima. Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

Arretche (2002) explica que é feita uma associação automática da descentralização a 

formas mais ágeis, democráticas e eficientes de gestão, o que não necessariamente se 

aplica no Brasil, apesar do federalismo que propõe autonomia política. 

 Participação, para Freitas, vai além da democratização da política e necessita de 

organizações populares que representem interesses dos segmentos sociais e uma 

administração pública que reconheça demandas apresentadas por esses grupos. “A 

participação configura a possibilidade de que os cidadãos representem um papel relevante 

no processo de dinamização e de democratização da sociedade, assim como do exercício 

de um controle mais permanente e consistente da coisa pública” (DAGNINO, 2002 apud 

FREITAS, 2015, p. 121). 

 Com o crescimento da sociedade em rede, a importância do planejamento na 

elaboração de políticas públicas é destacada, mas não no sentido de racionalidade 

controlada, de acordo com Oliveira (2006), mas sim com foco nas interações entre os atores 

envolvidos, isto é, nas redes que se estabelecem a partir de relações de confiança. O autor 

acredita que o Brasil ainda apresenta um perfil controlador de planejamento, dominado por 

políticos e burocratas que enxergam o planejamento como mero instrumento técnico. “O 

planejamento deveria servir como instrumento de mudança social e de ‘advocacia’, 

principalmente em favor dos interesses dos menos favorecidos social e politicamente” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 284). Oliveira defende que a falha do planejamento no país se deve ao 

forte controle da economia e da sociedade ao invés de tratar o conceito como processo de 

decisão construído política e socialmente.  

Ainda no que tange às reflexões políticas que focam nas redes sociais, Marques 

(2006) estuda os padrões de relações entre os atores estatais e agentes externos ao 

Estado, defendendo a importância dos contextos institucionais específicos que interferem 

nas regras de funcionamento da política. Para este autor, no Brasil predominam as relações 

pessoais, não apenas de âmbito institucional, e a baixa institucionalização de vários 

procedimentos no funcionamento da gestão pública. Seu estudo comprova que vínculos e 

redes tendem a ser mais resilientes e duráveis do que se supõe. “As redes estruturam o 

interior do Estado, mas a sua maior ou menor mobilização ou influência é produto de 

decisões de governo” (MARQUES, 2006, p. 23). A construção de redes densas em setores 

da política, por exemplo, é capaz de implementar políticas públicas e explica grande parte 

das relações entre público e privado no Brasil. Além disso, os resultados também são 

influenciados pelas escolhas e estratégias dos atores, que estão imersos em redes pessoais 

e organizacionais. 
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 Neste ponto, é importante trazer a perspectiva de Silva (2006), que coaduna com os 

dados que serão expostos mais adiante. O problema de tratar a sociedade civil como objeto 

separado do Estado, sem adotar uma perspectiva relacional, é objeto de estudo de Silva 

(2006), que o caracteriza como apreensão não-histórica e estática da realidade, além de 

não-relacional. Para ele, experiências de novos formatos institucionais que abriram a gestão 

pública à intervenção dos atores sociais “não vêm conseguindo alterar de forma significativa 

as estruturas e dinâmicas políticas tradicionais” (SILVA, 2006, p. 159). Este autor ressalta a 

predominância de relações hierárquicas, clientelistas e particularistas na política brasileira, 

lembrando que a pluralidade não carrega em si uma natureza democrática. “A partir de uma 

abordagem relacional e processual da sociedade civil, esta pode assumir diferentes 

características que não podem ser derivadas de um quadro teórico essencialista e/ou 

normativo previamente definido” (SILVA, 2006, p. 175). 

 Após definirmos a importância das redes e das relações interpessoais para o avanço 

da política e da democracia, inserimos a relevância das mídias sociais nesse contexto de 

participação e descentralização, posto que muito estudos acadêmicos relacionam esses 

conceitos à expansão e forte adesão das mídias sociais nos últimos anos. 

 

4.Mídias sociais e cidadania 

 Porque estudar as mídias sociais em contribuição direta para a efetivação da 

cidadania? Porque nesse novo espaço público aberto há uma certa resistência em relação 

às forças institucionais tradicionais que se traduz na democracia digital. Movimentos 

catalisadores de demandas sociais, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, são 

fortalecidos com as novas TICs, especialmente nas mídias sociais.  “A internet se tornou um 

sistema de comunicação essencial para encontrar pessoas e grupos que partilham dos 

mesmos valores, porque ela não possui uma limitação territorial ou cultural” (GOMES; LIMA, 

2015, p. 52). Do sujeito identitário único passa-se ao sujeito plural com o advento da mídia 

participativa.  

 Gomes e Lima (2015) reconhecem, entretanto, a importância do interesse político, 

em contraponto à apatia política, para que efetivamente aconteça o ativismo político. “O 

ativismo precisa estar alicerçado aos valores públicos e cívicos, como forma de impulsionar 

o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais, reforçando o papel do Estado 

Democrático de Direito” (GOMES; LIMA, 2015, p. 54).  

 A sociedade de hoje não mais aceita políticas públicas que não sejam efetivas, 

cidadãs ou com forte caráter social embutido. O setor público hoje tem uma grande 

oportunidade de transformação devido às crescentes demandas sociais e à busca por 

legitimidade política, pleiteados por um novo perfil de brasileiro que habita as mídias sociais: 
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com múltiplas e fluidas identidades, com forte sentimento de territorialidade e em processo 

de engajamento político. Uma gestão democrática e participativa é o que esperam os novos 

movimentos sociais que surgem nas redes e promovem o ativismo brasileiro do século XXI.  

 O ativismo da atualidade está fortemente ligado às mídias sociais na medida em que 

os movimentos sociais, com permanência temporal e fortalecido por redes de militância, 

utilizam-se habilmente do ambiente digital para produzir manifestações políticas a partir da 

mobilização e organização dos membros de uma comunidade virtual que buscam 

desencadear reações cidadãs ou reações políticas. O fenômeno do “enxameamento civil”4, 

citado pela autora Scherer-Warren (2014), é de fundamental importância para a agregação 

destas pessoas em torno de signos e símbolos que representam conteúdo político em 

comum. Os processos mobilizatórios, para esta autora, têm a identidade como essência 

organizadora, o desejo de transformar valores culturais, o descrédito exponencial nas 

instituições do Estado e a adoção das TICs para “convocar, articular, organizar, registrar e 

partilhar informações sobre as causas” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 23). 

 Scherer-Warren acredita que os movimentos sociais organizados e o ativismo geram 

mudanças sistêmicas, sociopolíticas e culturais, além de promover novas demandas no 

campo dos direitos humanos e políticas de fortalecimento da cidadania. Desta forma, as 

políticas institucionais e governamentais, tradicionalmente veiculadas pela mídia de massa, 

são paulatinamente substituídas pelas “tendências movimentalistas emancipatórias” 

(SCHERER-WARREN, 2014, p. 23). 

 Angelis (2015), por sua vez, relata os desafios de um novo serviço público e a 

necessidade de um governo que transforme o conhecimento coletivo em inteligência. 

Governar com a sociedade, em vez de governar a sociedade, faz com que o 
próprio beneficiário possa contribuir no desenvolvimento da estratégia, do 
planejamento e da gestão dos diversos programas e projetos, melhorando a 
qualidade do gasto e da ação pública. A participação do cidadão e o 
estabelecimento de parcerias ajudam, e muito, na transformação da cultura 
da desconfiança e do curto prazo em uma cultura de colaboração e de 
longo prazo (ANGELIS, 2015, p. 17). 

 
 Para o autor, ainda há uma grande dificuldade do Estado, em pleno século XXI, de 

transformar a colaboração dos interagentes em conhecimento relevante e, mais adiante, em 

projetos e ações concretas. Ele lista as revoluções que estão transformando o setor público: 

tecnológica (web 2.0), demográfica (geração net), social (rede social) e organizacional 

(colaboração em massa). Angelis acredita que apenas a presença nas mídias sociais, por si 

só, não gera grandes mudanças devido ao excesso de informação e à dificuldade dos 

governos em tomar decisões a partir dos conteúdos coletados.  

O conhecimento da multidão só produz mais incerteza e complexidade se 

                                                 
4
 Aglomerações formadas a partir de uma convocação que não tem uma origem centralizada ou 

única. 
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não organizado por meio das práticas de Gestão do Conhecimento e 
sintetizado pela análise dos [...] sistemas inteligentes e Inteligência 
Organizacional (ANGELIS, 2015, p. 24). 

 
 Em sua concepção, apesar dos novos espaços de participação na sociedade civil, 

ainda há um alto grau de centralização do poder no Executivo e isolamento dos gestores 

públicos. Entretanto, ele reconhece que o processo colaborativo gera desenvolvimento 

humano, benefício social e efetividade das ações.  

Estamos em uma época em que o poder e a autoridade do governo e a 
legitimidade das políticas públicas vão se tornar ainda mais dependentes da 
democracia interativa. Portanto, o valor público não é mais fornecido apenas 
pelo governo, mas sim por colaboração (ANGELIS, 2015, p. 27). 

 
 Estudo realizado por Silva, Roseto e Carreiro (2014) sobre pesquisa realizada pela 

ComScore afirma que 25% dos entrevistados tornaram-se mais ativos em questões políticas 

após discussão no Facebook, espaço baseado em “relações interpessoais que têm o poder 

de transformar o meio em oportunidade de expressão política” (SILVA; ROSETO; 

CARREIRO, 2014, p. 143). Estes autores explicam que, apesar de a plataforma não ter sido 

criada com fins políticos, a ferramenta também foi apropriada dessa maneira pelo cidadão, o 

que representa empoderamento e avanços na democracia. Esse envolvimento não significa 

necessariamente participação, conforme pontua o artigo, mas significa “uma forma de 

incremento do próprio repertório político – fator este importante do ponto de vista cívico e 

participativo” (SILVA; ROSETTO; CARREIRO, 2014, p. 144).  

 Neste mesmo artigo, os autores abordam pesquisas que comprovam que as 

discussões interpessoais sobre política geram envolvimento político e conhecimento factual 

sobre política. Além disso, a prática política online também se estende para a política offline 

e ferramentas como o Facebook, nesse caso, tornam-se voltadas para comunicação política.  

 Em análise de conteúdo de três páginas no Facebook feita pelos autores verificou-se 

que o debate público dos temas de interesse é mínimo, apesar da repercussão e da vontade 

de passar adiante conteúdo postado na mídia social (alto número de curtidas e 

compartilhamentos). O debate político também é muito pequeno e a intensidade da relação 

estabelecida entre os membros não é forte. Concluindo, o estudo mostra que o 

envolvimento em questões políticas em redes sociais é um indício de aumento da 

participação cívica, uma forma de obter informação política direcionada e de interesse 

específico, o que é “importante para futuras ações políticas dos cidadãos” (SILVA; 

ROSETTO; CARREIRO, 2014, p. 150). 

 

5. O caso de Alagoas: Facebook como arena política? 

 Em Alagoas, o Governo do Estado possui uma fanpage na plataforma Facebook 

desde janeiro de 2015, com uma média de 74 mil curtidas e categorizada com 3 estrelas. A 
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gestão também tem contas ativas em outras mídias sócias como Instagram, Twitter, Youtube 

e Snapchat. 

 O questionário a seguir, que integra dissertação de mestrado da autora, foi aplicado 

para os seguidores da página e ficou aberto por 30 dias, no período de 10 de novembro a 10 

de dezembro de 2016. Durante este período, 79 pessoas responderam às 16 questões 

propostas por meio de link disponibilizado via e-mail e/ou Facebook. 

 Foi traçado o seguinte perfil dos respondentes: 96% moram em Alagoas, 67% 

possuem nível superior, 51% dos respondentes são do sexo masculino e a idade 

predominante é entre 18 e 34 anos. A renda salarial que prevalece é de até 3 salários 

mínimos e 30% gasta mais de 3 horas diárias no Facebook. A partir destes dados, já pode-

se inferir que a maior parte das pessoas que curte a página do Governo de Alagoas é de 

escolaridade superior e também de uma faixa etária mais jovem, o que pode responder os 

mais de 60% que recebem até 2,5 mil reais. 

 O Facebook é a mídia social mais utilizada pelos respondentes: 78% o utilizam. Do 

total de respondentes, 72% acessam a plataforma pelo celular, via smartphone, já 27% 

acessa via computador. O gráfico abaixo mostra como essas pessoas chegaram à fanpage: 

 

 Figura 1 

 A figura indica que 40% descobriram a página por conta própria e pouco mais de 

30% por indicação de amigos ou familiares. Procurar por conta própria significa que essas 

pessoas tiveram um papel ativo na decisão de seguir o conteúdo postado pelo Governo de 

Alagoas e o alto índice de seguidores que foram influenciados por pessoas próximas nessa 

decisão indica o forte papel dos laços e conexões estabelecidos via rede social. 

A Figura 2 traz informações sobre o motivo do acesso à fanpage do Governo de 

Alagoas; a opção  “Em busca de informações governamentais” teve quase 90% de 
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respostas. Todas as outras opções mais interativas e pró-ativas - “Fazer reclamações”, 

“Entrar em contato direto com o governo” e “Dar sugestões” - somam pouco mais de 10%. 

Traduzindo em números, apenas 7 ou 8 respondentes dos 79 totais assumem uma postura 

de participação na página governamental.  

 Figura 2 

  

A Figura 3 indica o nível de participação destas pessoas na página e os dados são 

surpreendentes: 67% reconhece que só curtiu a página, isto é, não interage. Cerca de 15% 

curte e comenta em postagens e 10% compartilha conteúdo da página, o que mostra que há 

intuito de trazer esse conhecimento para seu grupo de amigos. Estes números mostram que 

a participação é mínima e que as pessoas, por algum motivo, não estão se apropriando 

deste espaço de construção e diálogo para mudar a realidade a sua volta a partir do 

engajamento.  
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 Figura 3 

  

A Figura 4 indica que há dois motivos predominantes para a falta de interação da 

comunidade com o governo na fanpage: 38% não gostam de discutir política e 36% não 

acreditam que a página seja um canal eficiente na solução de problemas. Em terceiro lugar, 

com porcentagem representativa, 16% afirmam que não se identificam com o conteúdo 

postado.  

 O fato de preferir não discutir política faz parte da cultura política de uma certa 

camada social brasileira e a desconfiança da eficiência do meio digital na solução de 

problemas da comunidade não é dado que se restringe a essa pesquisa, especialmente no 

tocante à política. Não se identificar com o conteúdo postado é sinal de alerta para os 

gerenciadores da página, pois significa que os seguidores não se sentem representados 

pelas postagens diárias e não se sentem estimulados a participar. 
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 Figura 4 

  

Das 79 pessoas que responderam ao questionário, apenas 4 relataram resultados 

em sua comunidade após interação com a página, quais sejam: “melhorias no meu bairro”, 

“limpeza das ruas”, “resolução de problemas”, “resultados positivos em meu bairro”. Este 

tipo de resultado era aguardado, já que a Figura 3 mostrou que 67% apenas curtiu a página, 

sem interagir com ela.   

 Comportamentos offline são refletidos no comportamento online, de acordo com a 

literatura acadêmica. Nesta pesquisa, por meio da Figura 5, observa-se que quase 40% 

seguem comunidades ou figuras políticas no Facebook, isto é, são habituadas a 

acompanhar conteúdos políticos na plataforma. Outros 24%, surpreendentemente, não se 

interessam pelo assunto, o que é incongruente com o fato de a maioria das pessoas terem 

chegado à fanpage por conta própria, conforme Figura 1. Por fim, 22% participam de 

movimento social, o que explica o fato de escolher acompanhar o que vem sendo feito em 

âmbito estadual pelo governo. Vejamos abaixo: 
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 Figura 5 

  

Apesar da desconfiança relatada pelos respondentes em relação ao meio digital, a 

pesquisa indica que as mídias sociais têm igual importância em relação às mídias 

tradicionais para 48% dos seguidores, mais importância para 26% e 16% acreditam que vão 

substituir completamente as mídias tradicionais em breve.  

 Se há reconhecimento da importância do digital nos dias atuais, por que a 

desconfiança no que tange à resolução de problemas da comunidade de maneira efetiva, 

como mostram os dados da Figura 4? Por que se gasta tanto tempo diário em uma 

plataforma que não tem resultados práticos na vida real? Por que pessoas com escolaridade 

superior são mais propensas a acompanhar conteúdo governamental no Facebook? O que 

faz com que pessoas mais jovens sigam páginas governamentais em maior número do que 

pessoas com mais idade, se estas também estão presentes em grande número nas mídias 

sociais? Estas são questões não respondidas ou esclarecidas nesta pesquisa, que surgiram 

após análise de dados, mas que são de fundamental importância para que se entendam os 

reais efeitos da presença da comunidade no ambiente digital. 

 

Considerações finais 

 A pergunta inicial deste artigo que integra o título (Facebook como arena política?) 

torna-se complexa de se responder, a priori, pela dupla faceta que carrega em si. Na 

verdade, o Facebook é uma oportunidade de arena política por congregar elementos como a 

comodidade da internet, a reunião de ferramentas como áudio, vídeo e texto para enriquecer 
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o conteúdo elaborado, a grande adesão por parte da maioria das pessoas, a junção de 

pessoas desconhecidas em prol de um interesse em comum na internet. Além disso, 

desperta e alimenta o desejo voluntário das pessoas de ter acesso a conteúdo político, seja 

em âmbito municipal, estadual ou nacional, de forma gratuita e ilimitada. Se não está 

cumprindo o papel de engajar politicamente seus seguidores, já é um grande passo para 

futuras ações políticas, conforme pontuado mais acima. 

 A rede Facebook, por si só não existe sem seus membros e os laços (fortes e fracos) 

que os ligam, isto é, seus relacionamentos interpessoais. Essas pessoas conectadas e que 

influenciam outras não estão fazendo uso político dessa mídia no sentido de engajar-se e 

participar de decisões políticas. Os motivos já estão elencados na discussão de dados, mas 

como mudar esse quadro? O quadro vai além do fato de as pessoas não gostarem de 

discutir política, mas perpassa também a grande crise de Estado que estamos vivenciando 

nos dias atuais. A política está desacreditada e na versão digital não seria diferente.  

 Esta pesquisa parece indicar que as pessoas não acreditam na importância ou 

relevância de sua participação no quadro político. Seria isto resultado de não temos uma 

educação básica voltada para a discussão de assuntos políticos na escola, dificultando 

nossa apropriação do conteúdo na idade adulta, já que não fomos familiarizados com o 

tema e não nos sentimos à vontade para adentrar esse terreno? A grande maioria das 

pessoas que curte a página tem escolaridade superior, fato que nos motiva a pensar até 

onde vai esta inclusão digital e em que medida as classes econômicas mais desfavorecidas 

possuiriam “conhecimento técnico” para manusear a tecnologia em favor de seus interesses 

políticos. 

 Reconhece-se que a gestão pública, buscando atender ao critério de transparência e 

levar conteúdo de seu interesse para a comunidade, aderiu às mídias sociais com 

reconhecido domínio técnico e profissionais de renome na área digital, mas os sujeitos não 

enxergam esse local como espaço de diálogo e participação, o que só afeta a própria 

comunidade, nunca o governo. 
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Resumo: Apresenta os resultados preliminares da pesquisa de doutorado que examina 

os limites e potencialidades das ferramentas tecnológicas, participação institucional e 

o ciclo de políticas públicas no âmbito no governo municipal de São Paulo. Logo 

objetiva compreender o uso e como as formas de e-participação ocorrem em 

diferentes sequências de tomada de decisão, e que envolvem a arena técnica e arena 

cidadão nas fases do ciclo de políticas públicas. Para tanto desenvolve modelos 

tridimensionais e interdependentes de análise das iniciativas, considerando o contexto, 

os normativos legais e as características sociotécnicas. Resultados preliminares 

reforçam a opção por criar novas estruturas teórico-metodológicas flexíveis; focalizar 

os fatores externos a concepção das ferramentas, comuns ao jogo político; e a 

construção eventos de vida sobre a trajetória das políticas de e-gov, participação 

institucional, governo aberto e governança inclusiva. 

Palavras-chave: ciclo de políticas públicas, e-participação, tomada de decisão. 

  

Apresentação 

Este artigo apresenta os resultados preliminares do exame do uso de 

ferramentas tecnológicas como uma estratégia governamental para reforçar processos 

democráticos por meio de iniciativas de e-participação no nível local da prefeitura de 

São Paulo. Foram selecionadas três experiências inovadoras de gestão de Fernando 

Haddad: São Paulo Aberta, Planeja Sampa e Programa de Metas (2013-2016). 

Seu objetivo é compreender e analisar os limites e possibilidades de respeito à 

tomada de decisões e ao ciclo de políticas públicas. Para a proposta atual, foram 

selecionadas três experiências inovadoras relacionadas ao planejamento urbano, 

orçamento participativo e governança com os cidadãos, com base em inovações 

tecnológicas. Tem como objetivo analisar o uso das ferramentas das ferramentas 

tecnológicas e as formas de participação que ocorrem em diferentes sequências de 

tomada de decisão e que envolve a arena técnica e a arena cidadã em várias e / ou 

fases conjuntas do ciclo de políticas públicas. 

Os métodos e técnicas utilizadas na modelagem e gamificação da pesquisa e 

modelo tridimensional: (a) projeto político, (c) normas democráticas, (c) características 

e ferramentas sociotécnicas (MAGALHAES, L. 2015, 2016). Estas várias dimensões 

se sobrepõem e suas camadas estão inter-relacionadas e interdependentes, uma vez 

que cada ação do governo compartilhada com a população (colaboração, participação 

e informação) ocorre em diferentes níveis e em momentos diferentes, de modo que 

modelos baseados em critérios que flexibilizam esta Abordagem. A base da 
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elaboração dos modelos e as técnicas e métodos usados então em correspondência 

com o debate sobre a formulação política 2.0 e a modelagem política, que dizem sobre 

práticas de produção e análise de dados para tomada de decisão. Ou seja, o 

arcabouço teórico-metodológico da pesquisa oferece o desenvolvimento de conceitos 

e estruturas capazes de projetar e / ou arquitetar processos de tomada de decisão 

apoiados pelas TICs, bem como produzir considerações sobre os possíveis resultados 

variegados das iniciativas. 

Este artigo faz parte do doutorado do autor, o projeto inicial teve como objetivo 

analisar todas as ferramentas criadas pela prefeitura. No entanto, com o estudo 

exploratório, o debate com a literatura e estrutura teórico-metodológica foi 

recomendado por especialistas para estudar casos de redução do universo, mas para 

aprofundar a análise. A justificativa para a escolha desses casos baseia-se em uma 

série de episódios relacionados à inovação social e à governança desse governo, mas 

também às lacunas apontadas na literatura. 

As plataformas participativas variam muito em relação à implementação de 

estratégias de tomada de decisão e à representação desses processos e sua 

capacidade de influenciar as políticas. Lucke e Große (2014) argumentam que o 

debate priorizou apenas as primeiras etapas do ciclo de políticas (formulação, agenda 

e tomada de decisões) em detrimento das outras etapas (implementação, 

monitoramento e avaliação). Os três casos selecionados se destacam por contemplar 

e envolver todas as fases do ciclo político, viabilizando a análise contenciosa da 

aplicação de modelos. São ainda instrumentos criados tanto para o conhecimento 

(informação, transparência, controle público) quanto para a organização de questões 

urbanas, através de espaços de deliberação e participação pública em processos e 

instituições do governo local (GRAY, LÁMMERHIRT, 2017, p.36). 

Fundamentação e problematização teórica 

O conjunto desses objetos tem sido reconhecido como formas de participação 

ativa e colaborativa capaz de incorporar as necessidades de vários grupos na mesma 

governança local, através do planejamento urbano e desenvolvimento intermediado 

por métodos inovadores de administração pública. 

No que se refere ao debate sobre o governo aberto, identificamos que essa 

linha comporta expectativas que afetam positivamente a democracia, promovendo a 

transparência, facilitando o acesso à informação necessária à participação e à 

conquista do controle social. 
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Considerando as três dimensões prioritárias utilizadas na estrutura teórico-

metodológica, a dimensão do projeto político, as normas democráticas e as 

características sociotécnicas das ferramentas, a partir do debate sobre a e-

participação que discutimos, com os resultados preliminares que as variáveis 

institucionais Modular os esforços de Abertura, organização dos dados e mecanismos 

de participação das organizações públicas, o que, consequentemente, influencia os 

ganhos democráticos e a eficácia governamental associado a eles. 

Diferentes abordagens buscaram enfrentar o desafio da democratização e 

modernização do Estado, desde o choque com o keynesianismo, até a implantação da 

nova gestão pública. Ainda na América Latina, surgiram arranjos participativos locais 

nos municípios, que alguns autores chamam de administração pública societária. 

Cada uma dessas vertentes destaca um conjunto de arranjos organizacionais, 

políticos e econômicos para o Estado, mas todos eles compartilham o desafio do 

processamento da informação. Para gerencialismo, a produção de dados e 

informações subsidia a eficiência e o desempenho das organizações públicas, que são 

insumos para os elementos de boa governança. A produção e o compartilhamento de 

informações em arranjos participativos são elementos centrais para o processo de 

tomada de decisão coletiva. 

Assim, o papel central da informação e dos institutos que lidam com a 

produção, partilha, co-criação e feedback não são novos, desempenhando um papel 

central na própria natureza das instituições. Pela lógica da rotina governamental, a 

tomada de decisão permeia todos os estágios, níveis ou sequências do ciclo de 

políticas públicas, o que torna necessário instituir um novo processo com acesso e 

produção de informação, tanto pelos cidadãos quanto pelos órgãos. 

Por conseguinte, esta realidade pretende a gestão do Estado e da democracia, 

e com a expansão das tecnologias da informação e da comunicação esta situação 

tornou-se mais feroz. Os desafios da informação para a prestação de serviços 

públicos, os sistemas internos de informação, o apoio ao planeamento e a tomada de 

decisões, a fim de reforçar a capacidade de gerir políticas e prestação de contas 

refletem informações recentes sobre a agenda aberta do governo e as formas de 

participação e Colaboração com o apoio Das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Da E-participação ao governo aberto para a tomada de decisões no ciclo de 

políticas públicas 

Anais III Encontro PDPP -  Página 142



A participação não é considerada como um agrupamento de meios de 

comunicação públicos para atingir objetivos políticos específicos, mas com um objetivo 

e valor em si, através da interação de alguns elementos da democracia direta, o apoio 

às tecnologias da informação e da comunicação como um todo. As formas dominantes 

de democracia representativa. 

Para entender essa conexão, considere a seguinte lógica de argumento 

(WEARE, 2002). Em primeiro lugar, as formas de comunicação foram afetadas pelas 

mudanças tecnológicas, transformando a forma de conversação, de agregação de 

informações, de diálogo em grupo e de emissão e transmissão de sons e imagens. Um 

segundo elo é a possível causalidade entre o papel da informação e da comunicação 

na governação democrática, à medida que o volume e a velocidade da informação 

fluem de forma expandida através dos canais entre sociedade e organização política, 

tanto de baixo para cima como de cima, redes políticas. Finalmente, o terceiro 

argumento refere-se à introdução de inovações tecnológicas nas instituições 

processuais e democráticas com vista à sua transformação, isto é, o uso de 

tecnologias por parte dos governos, organizações e indivíduos para mudar as 

atividades políticas ou as estruturas tradicionais da democracia. Estes três links são 

resumidos brevemente nesta pesquisa. 

Para estabelecer um quadro de discussão sobre como as TIC, especialmente a 

Internet, estão sendo acopladas a processos políticos, é necessário apresentar a 

breve discussão sobre e-participação, e-governo e governo aberto. Há uma grande 

variedade de formas de participação, e são abordadas a partir de diferentes 

abordagens, abordagens, métodos e dispositivos. 

No entanto, é interessante anunciar a seguinte lógica de argumentos (WEARE, 

2002). Em primeiro lugar, as formas de comunicação foram afetadas pelas mudanças 

tecnológicas, transformando a forma de conversação, de agregação de informações, 

de diálogo em grupo e de emissão e transmissão de sons e imagens. Um segundo 

nexo é a possível causalidade entre o papel da informação e da comunicação na 

governação democrática, à medida que o volume e a velocidade da informação fluem 

de forma expandida através dos canais entre sociedade e organização política, tanto 

de baixo para cima como de cima, reforçando, redes políticas. Finalmente, o terceiro 

argumento refere-se à introdução de inovações tecnológicas nas instituições 

processuais e democráticas com vista à sua transformação, isto é, o uso de 

tecnologias por parte dos governos, organizações e indivíduos para mudar as 
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atividades políticas ou as estruturas tradicionais da democracia. Estes três links são 

resumidos brevemente nesta pesquisa. 

Consciente dessas conexões, o posicionamento desta pesquisa sugere que o 

governo eletrônico e a e-participação podem ser vistos como um meio de restaurar a 

confiança política com implicação na tomada de decisões. A literatura também destaca 

que os limites exatos entre e-gov e e-participação não são claramente definidos. A 

participação eletrônica é considerada parte da administração do e-gov, e muitas vezes 

a iniciativa é implementada com parte de uma estratégia global de implementação do 

governo eletrônico (PANOPOULOU, TAMBOURIS, TARABANIS, p.196, 2014). 

Esta é a abordagem adotada neste artigo, uma vez que estudos sugerem que a 

tecnologia por si só não fornece uma solução para o crescente déficit democrático 

(Breindl & Francq, 2008; OCDE, 2003) e, portanto, é necessário fornecer uma análise 

aprofundada a partir de O campo da e-participação. Este quadro inclui uma série de 

revisões e modelos, bem como outros esforços para definir e abordar as lacunas no 

campo (PANOPOULOU, TAMBOURIS, TARABANIS, 2014, SMITH, MACINTOSH E 

MILLARD, 2008, SÆBØ, ROSE E FLAK, 2008; Al, 2011). 

Como o ponto de partida teórico para o nosso trabalho foi utilizado a literatura 

existente sobre e-participação, e-gov e governo aberto. Além disso, nos esforçamos 

para coletar contribuições que contextualizem políticas emergentes como nas 

democracias locais brasileiras. Combinamos insights desses três campos para 

analisar os potenciais impactos ou objetivos da e-participação, já que seu conjunto 

pode ser visto como qualquer outra política ou perspectiva social. 

A revisão sistemática da literatura no contexto do Brasil, o mapeamento 

analítico da evolução, distribuição e incidência das inovações participativas de Pirez e 

Vaz (2012, 2014) e Pires (et al., 2012) concluíram que, além da Aumento quantitativo 

de inovações participativas, Houve uma diversificação de seus Formatos. Além disso, 

a pesquisa mostrou que não há predominância de alguma inovação sobre outra, mas 

sim a consolidação da diversidade de formas de interação participativa. Os outros 

formatos são aqueles que incorporam as ferramentas tecnológicas aos instrumentos 

de gestão participativa, e que estão sendo incorporados também pelos governos 

municipais. 

Esta análise opera a partir de três eixos principais: governo eletrônico, e-

participação e governo aberto. Em comum, todos dependem das várias formas de 
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utilização das tecnologias da informação e da comunicação e de como são apoiadas 

no envolvimento com o processo político. 

Enquanto o governo eletrônico ou governo eletrônico serve de referência para 

as atividades de e-democracia realizadas por instituições governamentais, 

aproximadamente, são investimentos governamentais para o uso das TICs na gestão 

e gestão. Mas a adoção de programas de governo eletrônico depende de uma série de 

fatores, tais como o nível de desenvolvimento local, cultural e econômico, o quadro de 

desenvolvimento de estruturas públicas, são exemplos de critérios que diferenciam a 

aplicabilidade de tal sistema. Estes mesmos programas incluíram, por vezes, projetos 

com o objetivo de alargar a participação do público na elaboração de políticas, 

encorajar níveis de comunicação de informação, distribuir mecanismos ou 

instrumentos que qualificam a interferência do cidadão na tomada de decisões 

(BOSTAN, 2010). 

A idéia de um governo aberto é animada pelo otimismo do poder político para o 

uso da tecnologia. Sua essência está relacionada aos métodos de programas open 

source, nos quais o software open source permite que o usuário mude e contribua 

também para o código-fonte (LATROP, RUMA, 2010). Em geral, governo aberto 

significa o governo no qual os cidadãos participam de forma significativa e não só têm 

acesso a informações, documentos e processos. 

O movimento de governo aberto é caracterizado pela defesa da transparência, 

participação e colaboração, mas estes termos são representativos de valores políticos 

que estão substancialmente relacionados com a teoria democrática, relevantes para 

processos e ações de cidadania ampla, desde a votação até a escolha do público, e 

políticas administrativas e rotinas burocráticas do governo. 

Nesta discussão, transparência, participação e colaboração estão diretamente 

relacionadas à teoria democrática e são cada vez mais relevantes para contextos 

administrativos, emergindo como fundamentais para a e-democracia e para a 

formação de competências democráticas básicas. 

Mas é importante considerar que a participação varia em diferentes dimensões, 

dependendo de como o intercâmbio entre informação e tomada de decisão participa, 

bem como a relação entre participação e tomada de decisão. A transparência, a 

participação e / ou a colaboração são, por conseguinte, instrumentos potenciais para a 

realização democrática, uma vez que permite aos cidadãos organizar os seus diversos 

papéis enquanto cidadãos. 
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Nesse sentido, o debate sobre a e-participação parece-nos mais pertinente 

como chave estratégica de análise, uma vez que pressupõe diferentes níveis de 

participação relacionados às tecnologias, mas também pela relação entre governo e 

cidadão e tomada de decisão. O ponto de partida é o ciclo de participação social e 

políticas públicas, localizado em ambientes virtuais e criado e promovido por 

instituições públicas (Pires & Vaz, 2012, 2014, Lavalle, Vera & Hevia, 2006, 2010, 

Kunrath, 2011). 

Para discutir os conceitos-chave da e-participação, refletimos sobre as 

propostas modelo de Macintosh e Whyte (2008), os critérios de análise e 

caracterização das iniciativas de Albrecht (et al 2008), bem como sobre os diferentes 

níveis de e OCDE, 2001, 2003, Demo-Net, 2007, 2008, Macintosh et al 2005, 

Macintosh, 2003, Saebo et al., 2008, Aichholzer & Allhutter, 2011). 

As outras implicações do campo nos redirecionam para abrir a dinâmica do 

governo, o ciclo de políticas e a tomada de decisões. O governo aberto é encorajado 

pelo otimismo do poder político para o uso da tecnologia. A ideia principal está 

relacionada aos métodos de programa de código aberto, nos quais o software de 

código aberto permite ao usuário mudar e contribuir também para o código-fonte 

(LATHROP, RUMA, 2010). Em geral, governo aberto significa o governo no qual os 

cidadãos participam de forma significativa e não só têm acesso a informações, 

documentos e processos. 

Além disso, a revisão sistemática da literatura apoia a justificativa de que a 

expansão da e-participação eletrônica exige uma reflexão mais aprofundada sobre as 

implicações democráticas, os objetivos de transparência e participação cidadã, bem 

como o foco nas iniciativas e-gov no Brasil (MIRANDA , CUNHA, FILHO, p. 5, 2016). 

Com base nesses quadros, bem como no entendimento de que a construção 

de espaços de e-Participação ocorre no âmbito do governo eletrônico, potencialmente 

com o apoio de ações governamentais abertas, o ponto focal da e-Participação é 

aumentar a capacidade dos cidadãos para Participar na governança digital nos 

processos de prestação de serviços públicos em vários estágios da cadeia de 

produção: planejamento, tomada de decisões, implementação e avaliação 

(GRÖNLUND, 2001; SÆBØ et al., 2008), portanto é razoável supor que ele pode ter 

um Impacto significativo nas políticas públicas (ASTRÖM et al., 2012). 

Portanto, o valor público da importância de incluir os cidadãos nos processos 

de tomada de decisão, potencialmente envolvendo as partes interessadas através de 
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inovações tecnológicas, com vista a alcançar melhores formas de governança, 

reformulando as interações com os cidadãos, faz parte de um novo paradigma de 

colaboração e inovação. Os processos de administração pública, no desenvolvimento, 

aprendizagem, compreensão e adoção de "comportamentos on-line". Segundo 

Edelmann (et al., 2012), a inclusão de terceiros no processo de produção de políticas 

públicas aumenta exponencialmente abordagens inovadoras para a solução de 

problemas, permitindo comunicação entre muitos e muitos, cujo indivíduo participa e 

contribui para a formação de sua vida ao nível político. 

Assim sendo, 

As novas políticas são geralmente implementadas com base no ciclo de 

políticas, um conceito interativo que garante que os objetivos sejam 

atingidos e que as implementações sejam avaliadas. No governo 

aberto, várias partes interessadas podem participar em qualquer fase do 

ciclo de políticas (Edelman et al., 2012, p.27, tradução nossa). 

Um ciclo aberto de políticas - no sentido de abertura ou inclusão do cidadão, 

permite a inovação através da participação e contribuição para a tomada de decisões. 

Para produzir o valor público colaborativo, a administração pública deve fornecer as 

informações necessárias e criar incentivos para a participação do cidadão. A estrutura 

de cooperação é definida com base no ciclo de políticas e sobre o valor público que 

quer produzir, 

Em diferentes estágios do ciclo político, as agências governamentais 

podem interagir com as partes interessadas através do 

compartilhamento de dados e informações do projeto. Esses processos 

podem ser de cima para baixo e / ou de baixo para cima, dependendo 

do modelo de colaboração. (...) O resultado da colaboração e da 

inovação de processos é um valor público novo ou melhorado. Isso leva 

a benefícios para a sociedade civil (...) os cidadãos são capacitados e 

os governos tornam-se mais transparentes, participativos e 

colaborativos (Edelman et al., 2012, p.3, , tradução nossa). 

Consequentemente, o objetivo final da produção de políticas públicas através 

da colaboração não é necessariamente colaboração em todos os meios de 

comunicação, mas no sentido de decisões eficientes e eficazes que podem incluir 

todas as partes interessadas. Os governos representam os indivíduos e, portanto, têm 

de incluí-los na tomada de decisões em vários níveis, tendo em vista que a produção 
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colaborativa de valor desencadeada pela administração pública através de iniciativas 

de e-participação pode envolver os cidadãos e melhorar os resultados do ciclo de 

políticas públicas. 

3. Metodologia 

A metodologia deste trabalho baseia-se no conhecimento produzido a partir do 

debate entre a internet e a política, pois esta pesquisa opera em duas etapas. A 

primeira etapa foi sobre os fundamentos e escolhas metodológicas, o debate com 

literatura e problematização da pesquisa documental e a pesquisa exploratória no 

campo das iniciativas governamentais de e-participação proporcionando maior 

familiaridade com o problema, com as categorias e critérios relevantes. 

As abordagens utilizadas na pesquisa são: (i) a construção do arcabouço de 

análise das iniciativas e os modelos de percepção do cenário das iniciativas e suas 

potencialidades, os estudos de Macintosh e Whyte (2008) e as camadas Modelo, Da 

perspectiva do projeto, democrático e sociotécnica; (ii) o ciclo de políticas públicas 

(Howlett e Ramesh, 1995) como um modelo heurístico, e tem alguma conformidade 

com a seqüência de elementos do processo político-administrativo; (iii) visões sobre o 

envolvimento on-line, áreas de e-participação, ferramentas e tecnologias essenciais e 

potenciais para a melhoria da formulação de políticas públicas (OCDE, 2003) 

Em linha com o debate sobre o estado da arte que correspondeu à primeira 

etapa da pesquisa, foi necessário refinar as ferramentas metodológicas, partindo de 

um quadro teórico, aperfeiçoando o modelo em camadas e contando com técnicas de 

modelagem política, Gamification E formulação política 2.0. 

A metodologia, em particular, interage com a abordagem teórica, uma vez que 

integra as oportunidades tecnológicas e os desafios da formulação de políticas. É uma 

espécie de "formulação política 2.0", referindo-se a um conjunto de metodologias e 

soluções tecnológicas destinadas a inovar a elaboração de políticas públicas, 

abrangendo todas as fases do ciclo político (MUREDDU et al., 2012, MUREDDU et al. 

A execução dos modelos baseou-se na gamificação, possibilitando a conversão da 

participação como uma atividade que agrega elementos de competição, cooperação e 

narrativa, tornando possível compreender o envolvimento entre o indivíduo e 

determinadas situações no jogo político (virtual e real) (Charalabidis et al., 2012) foi 

precisamente o processo de desenvolvimento de ferramentas e metodologias capazes 

de projetar processos de tomada de decisão apoiados pelas TICs, bem como produzir 

considerações sobre os diferentes impactos da Iniciativas. 
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Este é o quadro teórico que baseia a matriz metodológica da pesquisa e que 

serviu de parâmetro para o conjunto de procedimentos utilizados para operacionalizar 

a execução das duas etapas da pesquisa. Atualmente, a pesquisa foi avaliada e 

orientada por um grupo de professores especialistas, que recomendou a seleção de 

estudos de caso após os resultados da pesquisa exploratória e a execução da 

dimensão do projeto no modelo em camadas. 

Para a 2ª etapa da pesquisa, os métodos e procedimentos de pesquisa 

adotados para o desenvolvimento do trabalho foram: mapeamento das iniciativas por 

análise modular e estruturada dos sites; Compilação de dados com base nas primeiras 

dimensões da estrutura; Análise processual e descritiva; Entrevistas e escuta guiada 

pela observação participante. Segue-se o uso do método e os resultados preliminares. 

O núcleo da pesquisa não contempla instrumentos que regulam a gestão 

pública, como orçamento, ciclo de políticas públicas, formas de alocação de recursos e 

execução em circunstâncias normais. Em seguida, enfatiza as mudanças e novidades 

que surgem para e com esses mecanismos, com base em princípios diferenciados de 

governança, potenciais tecnológicos democráticos e outras formas revitalizadas de 

participação política. Assim, o foco muda da arena estritamente burocrática e traça as 

conexões e interações da tomada de decisão entre a arena técnica e a arena cidadã, 

testemunhando a "governança com os cidadãos". 

Portanto, exigimos ferramentas metodológicas que levem em conta esses 

outros efeitos e trajetórias, por isso incluímos em nosso plano de trabalho entrevistas, 

escuta guiada, observação não estruturada, análise documental, análise modular de 

sites, vídeos e outros meios de comunicação, questionários. 

Para o palco, reunimos três estratégias de conhecimento: a pesquisa empírica 

fornece a evidência sobre o tema, ou seja, o mundo para o qual a política pública é 

feita. A teoria social fornece o contexto dentro do qual os detalhes empíricos podem 

ser compreendidos. Finalmente, o conhecimento das leis e regulamentos e sua 

história fornece o fundamento necessário para aqueles que buscam adaptar, ampliar, 

reinterpretar ou realocar a norma no mundo contemporâneo. 

Este fato, a pesquisa já emprega o método de estudo de caso, porque há mais 

variáveis de interesse dos pontos de dados. Em virtude disso, nos beneficiamos do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas que orientam a coleta e análise de 

dados. Além disso, o estudo de caso abre espaço para a desconstrução, análise de 

objetivos e reconstrução, guiados por intervenções, pois o que buscamos não é testar 

Anais III Encontro PDPP -  Página 149



hipóteses, mas verificar como as variáveis identificadas na teoria atuam sobre a 

realidade. 

Para entender o curso de ação das iniciativas, fizemos o corte temporal do 

governo da Marta Suplicy, no qual foi inaugurada a política de governo eletrônico e o 

sistema de governança de informação e tecnologia. Para entender a incorporação de 

novas tecnologias por organizações públicas, adotamos o modelo de Marco de 

Promulgação da Tecnologia de Fountain (2001, 2006), pois é possível destacar a 

forma organizacional (burocracia e redes), as instituições formais e informais e os 

diferentes atores envolvidos Como fatores que influenciam o projeto, desenvolvimento, 

implementação e uso de tecnologias em organizações públicas. Além disso, Fountain 

(2001, 2014) fornece pistas para compreender os efeitos da dependência do caminho 

que a adoção de tecnologias pelas chamadas políticas públicas mediadas digitalmente 

produzem nas próprias organizações. 

Os resultados preliminares indicam que o contexto institucional, político e social 

restringe não só a adoção de tecnologias e iniciativas, mas também a manutenção e 

possibilidade de modificar e / ou substituir essas políticas e tecnologias ao longo do 

tempo. 

Essa perspectiva encontra fundamento no institucionalismo histórico, ao 

enfatizar que os indivíduos agem dentro de arranjos institucionais. Ou seja, para 

entender o funcionamento atual dos mecanismos de e-participação e ações 

governamentais abertas na Cidade de São Paulo, a análise deve ser integrada a uma 

perspectiva histórica. 

A dependência de caminhos é a ferramenta analítica escolhida para 

compreender as sequências temporais e a evolução temporal dos eventos e 

processos sociais do sistema de governança da informação, tecnologia, transparência 

e participação da prefeitura de São Paulo. Compreender o curso de ação e lógica do 

atual plano de ação do governo aberto e iniciativas de e-participação no nível local é 

entender os detalhes de como o atual ponto de chegada foi atingido. 

É uma análise complexa em que as variáveis (dimensão do projeto 

governamental, dimensão das normas democráticas, dimensão das características 

tecnológicas) e momentos particulares da escala de análise (governos municipais 

entre 2001 e 2016) estão localizados em uma determinada sequência de eventos e 

processos Que se estendem ao longo do tempo. 
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A estratégia teórica e metodológica do estágio procura analisar os efeitos 

indiretos do feedback das iniciativas de incorporação de novas tecnologias, para 

influenciar não apenas o uso efetivo dessas tecnologias, mas também o próprio 

processo de desenvolvimento e mudança institucional da organização. 

Permanece, portanto, o legado de localizar e compreender as políticas, 

dificuldades e oportunidades passadas de informação que têm impacto no 

desenvolvimento de novas práticas, que incluem e-participação e ações abertas do 

governo. Somente conscientes dessas condições poderemos adotar sistemas de 

incentivo e políticas que promovam o alargamento democrático. 

 

3.2. Procedimentos metodológicos: métodos e técnicas 

A dimensão do projeto em sua natureza e escopo é uma análise descritiva que 

se baseia no método de análise documental e análise modular. Esta dimensão 

descrevia os objetivos de cada iniciativa, sua vinculação com a agenda do governo e 

como estruturar e / ou estratégia para cumprir suas funções e objetivos. Algumas das 

informações foram obtidas em documentos oficiais, e outra parte através da análise do 

conteúdo, funcionalidade e navegabilidade dos sites. A descrição completa foi 

acompanhada por imagens com referência às informações coletadas. A densidade da 

descrição ilustrou a importância do projeto político para as iniciativas. Com a análise 

documental do projeto e das entrevistas, surge um panorama da agenda de 

municipalização do governo aberto em São Paulo e da criação e integração das 

iniciativas. 

A análise do projeto de municipalização do governo aberto e das iniciativas de 

e-participação foi resumida em um quadro sinóptico. O objetivo foi agrupar as 

principais ideias e atividades da dimensão do projeto, organizadas de acordo com as 

seguintes categorias: criação da iniciativa, estrutura básica, estratégia ou objetivo, tipo 

de envolvimento, processo participativo e grupo-alvo; Iniciativa (AICHLERITZ, 

ALLHUTTER, 2011). Tanto a ordem de análise reflete as relações entre iniciativas, 

quanto na prática, à incorporação na agenda do governo aberto. 

É importante destacar que os estudos de caso foram escolhidos porque é uma 

estratégia que oferece uma descrição contextual e interpretação de um determinado 

processo, útil para entender as interações dos diferentes atores que ocorrem na 

iniciativa. 
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O campo de pesquisa, concomitante com as demais técnicas empregadas, 

alertou para a necessidade de uma análise processual. Ou seja, havia um contexto a 

priori, o que permitiu um processo mais amplo de digitalização. Para compreender o 

panorama deste processo desde sua concepção, fez-se investigação de documentos, 

e bibliografia sobre as três administrações anteriores ao presente. Todas as leis 

municipais relacionadas à modernização do planejamento, governo eletrônico, 

governança tecnológica, governo aberto e participação eletrônica foram analisadas. 

Os cálculos no sistema de consulta da prefeitura resultaram em aproximadamente 212 

documentos, da administração de Marta Suplicy (2001-2004), José Serra (2005-2006), 

Kassab (2006-2008) (2009 - 2012) e Haddad 2013 - 2016). 

Foram realizadas dez entrevistas em profundidade com os gestores da cidade 

relacionadas às iniciativas, com ênfase nos três casos selecionados. As gravações 

foram feitas entre 25/07/2016 e 08/11/2016. Também foram feitos questionários on-

line com questões específicas que tratam da dimensão das características 

sociotécnicas das ferramentas. No entanto, não houve feedback dos questionários por 

parte dos servidores responsáveis pela parte técnica (estritamente virtual) das 

iniciativas. 

4. Resultados preliminares 

Com base em entrevistas com gestores, os resultados preliminares seguem a 

mesma linha de literatura sobre as conexões e o papel das partes interessadas na 

condução das iniciativas de e-participação (MEDEIROS, 2015) e os valores que 

sustentam o engajamento desses agentes do governo com as ferramentas 

tecnológicas. Logo se mostrou que não havia metodologia, e as estratégias foram 

criadas de acordo com o contexto e a necessidade, numa espécie de construção 

conjunta entre as secretarias, respeitando a dinâmica, os incentivos legais e as 

relações com a Prodam, órgão responsável pela tecnologia da prefeitura. 

A análise das iniciativas baseadas no tamanho do projeto, considerando os três 

casos selecionados, mostra que: o Plano de Metas abrange as possíveis formas de 

inscrição na agenda; Já o Plano Sampa atua como uma ferramenta auxiliar para o 

orçamento e conselho de planejamento para a formação da agenda e tomada de 

decisão. Ainda na Planeja Sampa coexiste o Sistema de Monitoramento do Programa 

de Metas (versão final e participativa do Plano de Metas) e que abrange e envolve 

todas as fases do ciclo de políticas públicas. E São Paulo Aberta combina uma série 

de esforços de gestão para articular e desenvolver ações de e-participação e 

transparência de forma integrada, promovendo as premissas de governo aberto, 
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desenvolvendo uma série de iniciativas promovidas por diferentes órgãos de gestão e 

secretarias, apoiados pela Diretoria Intersecretarial Com forte desempenho da equipe 

do São Paulo Aberta. 

A perspectiva da SP Aberta considera que cada iniciativa tem suas próprias 

características específicas, lógica interna e processos de construção e discussão. 

Mas, no geral, eles obedecem e perseguem eixos relacionados a ações 

governamentais abertas: processos, instâncias e mecanismos participativos; Portais, 

redes e soluções tecnológicas; Recursos e procedimentos para a integridade e 

fortalecimento da gestão; Transparência e linguagem apropriada ao entendimento do 

cidadão. 

A composição da e-participação e ferramentas de governo aberto na cidade de 

São Paulo, em parte (incentivo do governo federal e outros), foi impulsionada por um 

processo mais amplo de digitalização e uso de múltiplos canais de participação na 

cidade de São Paulo, Do governo de Marta Suplicy, sendo modificado nas próximas 

administrações. Destaque do resfriamento no gerenciamento do Kassab. 

O contexto muda dinamicamente à medida que as políticas são tomadas e 

implementadas. O governo municipal de São Paulo tem uma história de participação 

(um acordeão de participação) e a introdução de ferramentas e tecnologias de 

informação e comunicação no governo. Esses momentos estão relacionados ao 

quadro conceitual da e-participação, sobre as oportunidades que a Internet oferece 

para explorar novas formas de envolver as pessoas na experiência de elaboração de 

políticas públicas. 

Os resultados preliminares desta análise ilustram essa mudança de paradigma 

no desenvolvimento de políticas, nas formas de elaboração e na estrutura lógica do 

ciclo, mas também nas percepções de complexidade e ruptura com o ciclo clássico de 

políticas públicas. 

A linearidade dessa abordagem não funciona, e é muito mais sobre diferentes 

dinâmicas e níveis de potencialidade. Assim, para entender esta arquitetura de e-

participação no executivo, no nível local, é essencial olhar para as interações entre 

decisores, organizações e processos que trabalham neste ambiente. 

Os resultados preliminares também indicam: 

• Variedade relativa de utilização das tecnologias de informação e comunicação nos 

processos participativos implementados pela prefeitura. Quando "fazer política com o 
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cidadão" se move para o nível de probabilidade e potencial, o processo requer 

flexibilidade na gestão, inclusive na implementação da atividade. 

• Forte influência da agenda interna liderada pelo atual governo para ações mais 

transparentes, participativas e eficientes - sobre a integridade do poder municipal - eo 

uso e uso de ferramentas tecnológicas; Esta mesma agenda este presente na gestão 

de Marta Suplicy, cujo partido é o mesmo que a gestão Haddad. 

• Incentivo às políticas federais (planos de governo eletrônico e governo aberto, além 

de parceria com a OGP) para promover a participação social, o governo aberto ea 

transparência; 

• Influência dos atores centrais na gestão (stakeholders) que em outro momento 

compreendiam o quadro administrativo com o prefeito ainda no governo federal; Ou 

estão relacionados com as atividades acadêmicas do prefeito; 

• Na dimensão da transparência, os dados disponíveis vão além dos requisitos legais, 

já que o governo municipal reitera suas políticas municipais por meio de políticas, 

decretos e metas e seus próprios instrumentos de planejamento; 

• Forte parceria com a Organização de Governo Aberto no nível subnacional; 

• Compromisso e colaboração de alguns atores-chave na governança de tecnologia e 

informação governamental, como a administração de São Paulo Aberta, Prodam e 

Labprodam, bem como de departamentos municipais e órgãos municipais de controle; 

• A dimensão do projeto mostrou como uma série de outras iniciativas municipais está 

relacionada com São Paulo Aberta, em um movimento de "constante colaboração-

acordo". Respeitar a dinâmica interna das secretarias e a diversidade das políticas; 

• A análise descritiva através da análise modular do site é insuficiente para 

compreender um processo mais amplo de digitalização, bem como fatores externos à 

gestão; 

• A composição das dimensões e modelos utilizados para a análise deve utilizar outras 

técnicas, tais como entrevistas semiestruturadas, observação participante e escuta 

para compreender o contexto e internações na gestão; 

• As entrevistas mostraram que a dimensão política ainda é a principal alavanca de 

poder dentro de um governo em relação a outras dimensões, como as normas 
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sociotécnicas e jurídicas, já que o conteúdo político influencia e é influenciado por uma 

série de fatores externos; 

• Os fatores externos (influência de outras entidades federadas, organizações sociais, 

atores-chave de gestão) para a concepção de iniciativas de e-participação são muito 

importantes na receita desta. 

5. Conclusão 

As conclusões preliminares apontam para a necessidade de calibrar o quadro 

de análise da participação electrónica com as disposições democráticas existentes, os 

ideais normativos e democráticos da política a nível municipal e, em particular, as 

prerrogativas de participação. 

Para entender os benefícios potenciais e os possíveis efeitos democratizadores 

desse novo arranjo participativo de uma forma de governança diferente, inclusiva e 

feita com e para o cidadão, é necessário um novo quadro analítico que reflita as 

mudanças que ocorreram na conceituação e no modo de Funcionamento do sector 

público. O objetivo é refletir "muito melhor" as realidades da formulação de políticas, 

em contextos frequentemente mais dinâmicos e complexos, sob a necessidade de um 

compromisso constante, não apenas como consulta e informação, mas também como 

co-criação. 

Deve-se notar que há fatores externos que não estão relativamente isolados 

das iniciativas de e-participação. Estas relações de poder influenciam a 

sustentabilidade das iniciativas. Fatores relacionados à dimensão contextual e 

democrática, como governança, cultura política, cultura jurídica, infraestrutura 

tecnológica e ambiente socioeconômico, articulam-se com os objetivos das políticas 

públicas e com os valores que podem contribuir para moldar a estrutura da e-

participação. Com os resultados preliminares novas questões de pesquisa foram 

levantadas, e são estas questões que eu proponho como próximas etapas. 

Considerando o instrumento metodológico inovador, mas também restrito, 

como analisar os impactos democratizadores dessas iniciativas nos governos 

municipais? São Paulo é um caso importante porque as iniciativas de e-participação e 

sua manutenção aconteceram em conjunto com as ações de governo aberto, mas não 

havia um mecanismo institucional que unisse esse desenvolvimento em conjunto. 

Como esse processo aconteceu? Entender a evolução do governo eletrônico para 

programas mais participativos e mais sustentáveis, como a e-participação e o governo 

aberto, ainda é um grande desafio no campo da ciência política. 
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Esta pesquisa traz algumas contribuições significativas, uma vez que os casos 

estudados são democracias reais, e lança luz para entender a influência em seu 

potencial democrático como um (semi) complemento permanente para a formulação 

de políticas nacionais com o apoio de tecnologias. Além disso, a análise de 

tecnologias com foco na governança aberta e ferramentas de e-participação permite 

identificar tendências que potencialmente contribuam ou impactam a política pública 

(especialmente na orçamentação e planejamento). 

Ele verifica quais ferramentas são apropriadas de que forma, e para qual tipo 

de (e) atividade de participação, potencialmente tem efeitos que direcionam a 

participação política no ciclo de políticas públicas (fases). À medida que o governo 

mudou a perspectiva sobre como as pessoas interagem e quais procedimentos 

precisam ser estabelecidos para uma participação sustentável com impacto real. 

O produto de pesquisa geral concentra as contribuições para a análise, 

diferenciação e comparação dos aspectos ecológicos da e-participação (da arquitetura 

de e-participação e governo aberto na Prefeitura da SP), explorando as 

particularidades e dinâmicas em seus diferentes instrumentos, Os pesquisadores 

através dos modelos elaborados, mas também para os gestores públicos sobre as 

melhores iniciativas. 

O conceito para a transferência de conhecimento é pensar sobre o modelo de 

governança com cidadãos baseado na e-participação e princípios de governo aberto. 

Quem toma as decisões sobre como criar e manter as iniciativas, como e para quem? 

O objetivo de desenvolver esse conhecimento é entender melhor a governança aberta 

e participativa não apenas do ponto de vista da transparência ou da prestação de 

contas, mas sim como uma percepção de modelos e estrutura de decisões. 

Por que essa pesquisa importa? E por quê agora? Uma investigação 

sistemática desses processos ou modelos de governança não existe. Ele também 

serve para orientar um movimento aberto de dados para a maturidade e participação 

política, identificando pontos fortes e fracos, tecnologias adequadas, o que funciona e 

o que não funciona. Juntos, identifique as formas mais eficazes de implementar 

estratégias para o uso de tecnologias participativas e governo aberto. 

Além disso, qual é a conexão dos dados abertos com as estruturas de tomada de 

decisão. Se há uma promessa de extensão democrática por trás desses modelos de 

governança, como os governos usaram as premissas dos governos abertos em suas 

estruturas institucionais? Existe uma relação entre a apropriação tecnológica, os 
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desafios do e-gov e os mecanismos e formas de participação política impulsionada 

pela tecnologia e a abertura de dados? 

Os estudos de caso em São Paulo são importantes porque é a prática real que 

o programa de governo aberto no nível local ocorreu concomitantemente com a 

criação de outras iniciativas de e-participação. Entender como a transparência, o 

controle público e as inovações tecnológicas no âmbito do governo aberto na prática 

da democracia local foram estruturados e encorajados a contribuir eficazmente para as 

lacunas neste campo de pesquisa. 

As análises preliminares forneceram indícios de que a organização para a adoção do 

governo aberto depende mais dos tomadores de decisão, da agenda do governo 

municipal do que da própria tecnologia. E ainda e de influentes fatores externos, tais 

como entidades federadas e política de transferência, ou influenciar, a agenda do 

partido, o grupo de partes interessadas comprometidos com a causa no governo. 

Sobre estas reflexões que olhamos a partir de agora. 

Mesmo assim, os caminhos indicam que a instituição continua a ser a grande 

alavanca de poder, mesmo com a variedade de incentivos tecnológicos, são as 

relações de poder entre o contexto político e o projeto político que apontam como 

forma de entender a tomada de decisão Mecanismos para abrir o governo dentro e 

entre o governo. 

Esta reflexão fornece uma visão sobre como abordar o ecossistema aberto de 

dados, mas também lança luz sobre a interseção sobre os mecanismos de 

participação eletrônica e as iniciativas de um governo que iniciou seus investidores de 

governo eletrônico há duas décadas. 

Embora o foco seja esse período de conexão entre o projeto político que 

promove a participação política, o governo aberto com o apoio da tecnologia, nossos 

resultados podem identificar os reais listados dentro dos modelos de e-participação e 

governança que fornecem Bases para o governo com os cidadãos. 

Assim sendo, estar ciente de quem, como e em que condições a tomada de 

decisões para o governo aberto permite um desempenho transparente e participativo 

para a governança, inclusive em que perspectiva essa situação afeta as políticas 

públicas. 

Nossa proposta é mapear o processo ao longo de 20 anos de processo de 

gerenciamento e governo eletrônico e sua transição ou progressão para um 
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ecossistema expandido de governança aberta de dados e participação e-política. A 

análise processual e a pesquisa de campo procuraram identificar os atores, papéis e 

responsabilidades essenciais, conexões que unem os tomadores de decisão. A 

análise modular abordou a dimensão sociogênica das iniciativas de organização e 

gestão de dados e de e-participação; As entrevistas apontaram caminhos e dinâmicas 

para produções de dados e aumento da tomada de decisão entre arena técnica e 

arena cidadã. Essas são abordagens que buscam refletir sobre quais são as formas e 

condições em que os modelos de governança e seu desempenho ocorrem em 

democracias reais. 
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Resumo: A comunicação trata da plataforma digital integrada de dados sobre as 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Mapa das OSCs – que atuam no país e cujos 
objetivos são facultar o exercício de transparência ativa das ações das organizações, apoiar 
a gestão pública na construção de políticas públicas e reunir colaborativamente informações 
para alavancar pesquisas sobre o tema. Após descrever a plataforma e funcionalidades, 
discutimos alguns obstáculos à integração de dados sobre o tema disponíveis na federação 
brasileira e apresentamos dados inéditos sobre o universo das OSCs no país.  
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1. Introdução 

O potencial de inovação que a vida digital aportou ao exercício da democracia é bem 

conhecido, embora não devidamente explorado pelos governos. Não à toa, as conexões e 

ações motivadas por sociabilidades forjadas a partir de novas tecnologias de comunicação 

têm sido objeto de teorizações originais e a emergência de campos do saber, como são a 

ciência dos dados, as estratégias de uso de big data e a ciência social computacional.  

No âmbito dessas mudanças, a produção de informações governamentais ganhou 

impulso e tornou-se parâmetro adicional de avaliação de desempenho de administrações 

públicas, associadas às ideias de governos eletrônicos e à criação de índices de transparência 

de dados. A universalização – em potencial – da comunicação digital alavancou formas de 

compartilhamento de informações e, com estas, criou possibilidades de produção colaborativa 

do conhecimento por meio de sistemas que sequer eram conceitualmente concebidos no 

passado recente.  

Essa combinação da disponibilidade de informações – embora ainda dispersas – 

geradas pelo governo eletrônico (e-gov) e o potencial colaborativo (wiki, por assim dizer) das 

novas tecnologias sustentou a formulação da plataforma de dados sobre as organizações da 

sociedade civil (daqui por diante, OSCs), que é objeto deste texto. 

Diante da profusão de informações públicas ou oficiais que direta ou indiretamente 

tratem das OSCs, é paradoxal verificar que muito pouco ainda se sabe sobre a atuação destas 

no Brasil. Bastaria citar que não é sabido quanto de recurso público é anualmente destinado 

à execução de políticas públicas com a colaboração de organizações civis; quanto em gasto 

tributário ou isenções fiscais se associam às organizações filantrópicas ou qual é a 

intensidade – mesmo que apenas estimada – das doações da sociedade que são 

endereçadas anualmente ao setor não lucrativo de interesse público.  

 A primeira dificuldade é a inexistência de precisão legal sobre que organizações 

devem integrar este universo, conceitualmente. Até recentemente, as definições da 

Organização das Nações Unidas (ONU), incorporadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), constituíam o critério de separação das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), depois denominadas mais amplamente como “OSCs”, do universo 

mais amplo de entidades sem fins lucrativos (Fasfil, 2010; Ipea, 2017: metodologia). 

Recentemente, o novo marco legal para organizações da sociedade civil conferiu status 

jurídico ao termo e, para tanto, o delineou em fronteiras mais precisas. A lei 13.204 de 2015, 
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que altera a lei 13.019 de 2014, conhecida como Marco Regulatório das OSCs (MROSC), 

assim define uma organização da sociedade civil: 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 

respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 

pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de 

combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 

trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 

execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.  

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 

social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

Nesse cenário, juntou-se a imprecisão conceitual – para o Estado, que até então 

classificava oficialmente as organizações tão somente como “entidades sem fins lucrativos” – 

com a dispersão dos dados disponíveis sobre as OSCs em diferentes bancos de dados 

vinculados a cadastros setoriais, muitos dos quais sem qualquer status oficial e comunicação 

recíproca. Expressiva fração das justificativas para criação de tais cadastros era precisamente 

a inexistência de classificações que identificassem, qualificassem ou apontassem as 

diferentes áreas de atuação das OSCs que respondessem à necessidade de qualificar as 

informações de organizações eventualmente atuantes naquelas áreas e possibilitando aos 

órgãos setoriais definir políticas públicas em parceria.  

A raiz do problema situa-se no próprio registro de Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob responsabilidade da Receita Federal do Brasil (RFB), realizado em 

cartório no ato de nascimento jurídico da OSCs. O cadastro não dispõe de um sistema fino de 

definição das áreas de atuação das mesmas. O grupo 94 da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas, por exemplo, prevê apenas três grupos diferentes: as “atividades de 

associações de defesa de direitos sociais”, as “atividades de organizações associativas não 

especificadas anteriormente” e as “atividades de organizações associativas patronais, 

empresariais e profissionais”, afora um grupo que, usualmente, não se enquadra nas 

definições usuais de OSCs: as associações sindicais. Os cadastros se multiplicaram em 

bancos de dados úteis, porém fragmentados, com sobreposição de informações, quantidades 

consideráveis de “retrabalhos” para gestores e, especialmente, para as OSCs: para cada ação 
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de habilitação para atuar em parceria com o poder público devem responder a novas e 

complexas demandas por documentação, processo que lhes é sempre custoso.  

Criar um hub integrado de informações consolidadas sobre o setor tornaria 

prescindível tais esses cadastros fragmentados, além de responder à necessidade de 

informar grupos interessados em produzir diagnósticos sobre a atuação das OSCs em 

parceria com o Estado. 

2. O contexto de criação e estrutura do Mapa das OSCs 

O Mapa surge em função das demandas da administração em se informar sobre o 

espaço ocupado pelas organizações na cooperação direta ou indireta em políticas públicas 

do governo federal.  Inicialmente a proposta se limitou a integrar informações públicas federais 

e somente sobre aquelas OSCs que atuavam em parceria com a gestão federal. A finalidade 

primeira era informar aos recém surgidos Grupos de Trabalho – formados para discutir 

rearranjos legais na estrutura de cooperação entre OSCs e poder público –, já que eram 

inexistentes as informações que possibilitassem instruir discussões e formular diagnósticos.   

Na última década o Brasil se destacou na promoção de políticas de proteção social, 

redução da pobreza extrema e erradicação da fome crônica. De maneira significativa, essas 

políticas contaram com um aumento incremental da participação social na elaboração, 

execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas promovidas pelo Estado (IPEA, 

2015). Nesse contexto, no ano eleitoral de 2010, um grupo composto por quatorze grandes 

OSCs iniciou uma agenda política junto ao governo federal demandando uma nova regulação 

específica das relações entre as OSCs e a administração pública, fundando o que chamaram 

de “Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”1. Esta 

Plataforma, por meio de carta pública, solicitou apoio dos principais candidatos à Presidência 

da República, naquele mesmo ano. Já eleita, Dilma Rousseff, por pressão e em diálogo com 

a sociedade civil organizada, institucionalizou a demanda do setor ao criar uma assessoria 

especial ligada à então Secretaria-Geral da Presidência da República, que seria responsável 

por conduzir o processo que culminou na promulgação do novo “Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC)”. O MROSC surgiu, portanto, nesse contexto para 

modernizar as relações entre Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSC) (LOPES, 

SANTOS & BROCHADT, 2016). 

1 O histórico de criação e detalhamento dos objetivos da plataforma podem ser lidos em www.plataformaosc.org.br 
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Com a chegada da carta encaminhada pela “Plataforma”, engendrou-se, também por 

pressão política a demanda pela reforma jurídica e institucional reguladora, composta por três 

eixos centrais: 1) reformas legal e institucional; 2) sustentabilidade e financiamento das OSCs; 

3) produção e disseminação de conhecimento. Este terceiro eixo que abrigou o projeto de 

transparência pública do Mapa das OSCs, plataforma que centralizasse as informações e 

conhecimento relativos ao setor. 

Com a entrada em vigor do novo MROSC (Lei 13.019/2014), vigente a partir de janeiro 

de 2016, a demanda por informações transparentes e atualizadas sobre a atuação dessas 

organizações tornou-se maior. O artigo 81 do decreto 8.726/2016, que regulamenta a Lei 

13.019/2014, define como atribuição legal do Mapa a publicação dos dados relativos ao 

universo das OSCs e transfere integralmente a responsabilidade pelo desenvolvimento e 

gestão da plataforma ao Ipea. Partes de suas atribuições são complementadas por outras 

legislações e normas federais como aquelas já definidas pela Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) e nos Decretos de Nº 8.789 e Nº 8.777 de 2016, que regulamentam a 

obrigatoriedade da publicação de dados públicos federais, em formato aberto, no homônimo 

Portal de Dados Abertos.2   

3. A integração de dados 

A integração das bases é operacionalizada por cruzamento de dados que se 

associam ao banco principal, que lista pouco mais de 390 mil OSCs no país. Toda informação 

que se associa aos CNPJs desse banco é potencialmente útil. À época de seu lançamento, 

no início de 2017, quinze bases de dados federais foram relacionadas entre si, formando 

bancos de dados relacionais de amplo espectro. A partir daí, e de maneira ininterrupta. Os 

novos dados que vão sendo integrados, em volume crescente, são disponibilizados em quatro 

diferentes níveis, detalhados a seguir.  

2 Oito princípios caracterizam os “dados abertos” de governos. Primeiro, todos os dados públicos são 
disponibilizados. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações de privacidade, segurança ou 
privilégios. Segundo, os dados são coletados como na fonte, com o mais alto nível possível de granularidade, não 
em forma agregada ou modificados. Terceiro, os dados são disponibilizados tão rapidamente quanto necessário 
para preservar o valor dos dados. Quarto, os dados estão disponíveis para a mais ampla gama de usuários, assim 
como para o maior número de propósitos. Quinto, os dados são razoavelmente estruturados para permitir o 
processamento automatizado, por máquinas. Sexto, os dados estão disponíveis para qualquer pessoa, sem 
necessidade de registro. Sétimo, os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhuma entidade tem 
controle exclusivo. Por fim, os dados não estão sujeitos a qualquer direito autoral, patente, marca registrada ou 
regulamento segredo comercial. Privacidade razoável, restrições de segurança e de privilégio podem ser 
permitidas. (Tradução e grifos nossos a partir de www.dados.gov.br) 
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No primeiro nível, as informações são apresentadas como dados prontos ao amplo 

consumo, por meio de gráficos e tabelas de compreensão fácil. Neste nível, espera-se que 

sejam difundidos os grandes números e informações mais gerais que disseminem 

conhecimento sobre o setor. O segundo nível possibilita ao usuário estruturar consultas 

personalizadas e construir tabelas e gráficos com o uso de filtros de variáveis, aos modos de 

uma tabela dinâmica. O terceiro nível – em desenvolvimento pelas equipes de programação 

do Mapa – é o acesso aos microdados em formato aberto, para explorações novas por 

interessados e pesquisadores. No quarto nível, de transparência máxima, estão os 

microdados com as informações completas do currículo institucional de cada OSCs, inseridas 

por estas e complementadas por dados oficiais públicos, para ampla consulta. Falaremos 

mais adiante deste quarto nível, a página das OSCs no Mapa. 

3.1 As seções e dados disponíveis no Mapa 

Há seções adicionais que complementam informações sobre as OSCs, e que 

guardam coesão temática entre si. Nesse sentido, há bancos de informações documentais 

que tratam do processo de construção e implementação do MROSC. Considerando que foi o 

debate público e as interações entre os diversos grupos de discussão construídos durante o 

processo de formulação legal que ensejaram a ideia de uma plataforma integrada de dados, 

tornou-se desejável destinar espaço para reunir e sistematizar normativos sobre a profusão 

de novos decretos e leis decorrentes da entrada em vigor do normativo.  Por ser lei de âmbito 

nacional, que cria e orienta novos instrumentos de parceria entre OSCs e poder público, obriga 

milhares de unidades da federação a produzirem normativos para enquadrar a gestão 

subnacional dentro do recém-instituído arcabouço legal federal.  

Em que medida o corpo legal vai refletir o espírito da lei nacional é, por si, tema não 

trivial para pesquisas sobre construções sociais da norma ou reapropriações legais operadas 

por agentes do Estado, em particular os órgãos de controle (Storto, 2012). Esse é o objetivo 

daquele módulo ali disposto no Mapa. 

Um módulo do Mapa agrega informações georreferenciadas sobre as 390 mil 

organizações no território e constitui, por si, fonte rica de informação geoespacial, já que as 

localiza por endereços, ao nível da rua, agrupando-as também por cidades, estados, regiões 

e diversas outras agregações, que se reúnem por clusteres.  

Módulo adicional aponta para o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que 

engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios do país e o Atlas do 

Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas. Ambos apresentam, além do IDH dos 

Anais III Encontro PDPP -  Página 166



munícipios, estados e regiões metropolitanas, mais de 200 indicadores de demografia, 

educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos 

Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Esta unidade da plataforma será integrada como uma 

nova camada ao atual módulo georreferenciado das OSCs e aumentará exponencialmente o 

volume de variáveis socioeconômicas visualmente associadas ao espaço de atuação das 

OSCs. A estrutura do código do Mapa das OSCS foi construída visando facilitar a integração 

em camadas com outros Mapas georreferenciados e que guardem relação temática com ele. 

Aqui, voltamos ao quarto nível de organização de dados. Aquela  seção do Mapa 

com maior potencial para alterar a forma como poder público e OSCs se relacionam é o 

ambiente em que se disponibiliza uma página individual para cada OSCs. Esta página é 

composta pelo estoque de informações dos bancos de dados oficiais e informações inseridas 

por representantes das próprias OSCs, previamente cadastrados. A página permite a um só 

tempo, que as organizações retratem seu histórico, formas de atuação e projetos, ações e 

atividades, além de detalhar as áreas em que atuam e os projetos que já executaram, a 

atividade e presença em instituições participativas no nível local, atuação em redes de OSCs 

e, de modo detalhado, suas diversas fontes de financiamento. Uma vez completamente 

inseridos, os dados facilitam compreender de modo mais fino como atuam as organizações e 

ensejará que novas análises possam ser feitas, com questões hoje sequer formuladas pela 

inexistência da informação sistematizada.  

Apenas como exemplos de agendas de pesquisas associadas a perguntas e 

respostas que se tornarão disponíveis com uso intenso e intensivo das bases de dados 

integrados ao Mapa: classificação e reclassificação das áreas de atuação, para além daquelas 

categorias estáticas e redutoras, oriundas do IBGE ou da Receita Federal; padrões de 

financiamento e de sustentabilidade econômica incluindo fontes nacionais e internacionais , 

públicos alvos principais e secundários, cruzados, sobrepostos, associados a ações 

consorciadas de advocacy e ou entrega e prestação de serviços sociais etc. 

Em síntese, o “Mapa das OSCs”, enquanto serviço de utilidade pública, oferece aos 

seus usuários um catálogo completo de dados, informações, análises e relatórios referentes 

às cerca de 400 mil Organizações da Sociedade Civil do país, por meio de uma plataforma 

digital pública, robusta, simples e amigável.3   

3 O projeto foi fundado e mantém-se por meio de estreita parceria com representantes de OSCs, em especial 
grandes OSCs articuladoras de redes. Além disso, o “Mapa” sustenta-se na parceria entre o IPEA e os demais 
órgãos públicos do governo federal, e também conta com a participação direta ou indireta das administrações 
públicas estaduais e municipais. 
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3.2 As seções e dados a disponibilizar 

A plataforma contém hoje cerca de 15 bancos de dados provenientes de bases 

públicas da administração ou inseridos pelas OSCs. Ações de ampliação, em curso, 

integrarão as bases de parcerias celebradas entre as OSCs e governos dos níveis estaduais 

e municipais. Embora seja tarefa de amplo escopo e complexidade institucional, deve-se 

considerar que a plataforma é, em si, um ambiente de transparência para os governos que 

devem dar publicidade a esses dados. Trata-se, portanto, de um meio ágil e sem custos para 

disponibilizar informações que são cobradas e/ou demandadas por diversos agentes. 

Também para pesquisadores as informações são relevantes, porque a maior parte 

da cooperação entre Estado e OSCs ocorre nos níveis subnacionais (Lopez & Bueno, 2012). 

Ao contrário da imagem de haver cooperação apenas residual entre OSCs e administração 

federal, os dados do orçamento federal – também incorporados de modo inédito neste Mapa 

– indicam que anualmente mais de 15 mil OSCs recebem algum tipo de recurso federal. Pode-

se antever que este número se expandirá significativamente quando informações dos entes 

federados subnacionais se agregarem às demais.  

Incorporar informações de bancos de dados construídos entre as associadas às 

redes de  organizações civis também está no escopo do Mapa. Embora tais bancos possam 

ser modestos, em termos quantitativos, têm a dupla virtude de apresentar dados detalhados 

e sistemáticos de OSCs cuja atuação possivelmente é mais ampla que a média, no cenário 

público, a exemplo das bases construídas entre associadas pela Associação Brasileira de 

ONGs (ABONG) e pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). 

4. Objetivos da plataforma e estratégia de integração de dados 

 

• Transparência pública das ações do poder público 

A plataforma serve a diferentes finalidades que foram pensadas para, 

sinergicamente, possibilitarem que o cumprimento de cada uma delas retroalimente as 

demais. Construiu-se, desse modo, uma plataforma que facultasse a mais ampla 

transparência às parcerias entre OSCs e Estado, reunisse e difundisse a diversidade e 

complexidade de ações das OSCs, apoiasse a gestão nas decisões de políticas. Como 
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subproduto, o mesmo ambiente deveria captar dados indispensáveis para apoiar 

pesquisadores e fomentar novos estudos sobre o tema. 

 

• Facultar transparência ativa para OSCs 

A disponibilidade de um ambiente individual que disponibiliza um espaço para as 

OSCs detalharem suas atividades é a principal inovação do Mapa. 80% das OSCs não 

possuem vínculos de emprego (Ipea, 2017), o que sugere serem microorganizações com 

baixa estrutura ou capacidades institucionais para manter ambientes digitais ou sítios na web.  

Por isso, um ambiente web em que seja possível registrar as ações e histórico de 

ações das OSCs, combinado aos reclamos públicos por transparência – das OSCs, inclusive 

– sugere que a plataforma pode representar, para as OSCs, o que o currículo Lattes, 

implementado pelo CNPq, representou para a comunidade de pesquisadores do país. Um 

ambiente em que, voluntariamente, todos registram suas atividades por reconhecer nele um 

meio de disseminar aos demais as realizações individuais ou coletivas.  

A diretiva central da alimentação de dados do Mapa visa automatizá-la sempre que 

possível, para que a atualização dos dados esteja protegida de voluntarismos da gestão ou 

de governos. Por outro lado, é importante afirmar que – desde o início, durante as etapas de 

desenho e de implantação do Mapa - todos os processos foram monitorados e tiveram 

contribuição direta dos representantes das OSCs em qualquer mudança conceitual ou 

estrutural do projeto. 

A iniciativa é sustentável e transferível do ponto de vista do compartilhamento de 

suas tecnologias, pois foi desenvolvida em software livre, código aberto e com acesso público 

garantido.4 

As lições aprendidas estão fundamentalmente relacionadas com a necessidade 

futura de manter um diálogo contínuo e de qualidade com os representantes da sociedade 

civil, aumentar a confiança e a conscientização das iniciativas públicas. Apesar da diversidade 

de abordagens possíveis e das nem sempre fáceis condições para prestação de um serviço 

público ao Estado e à sociedade, por intermédio das OSCs, é sem dúvida atraente do ponto 

4 A versão 2.0 foi lançada no dia 17 de março de 2017. 
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de vista da participação social e da consecução de legitimidade diante dos principais grupos 

de atores relacionados à agenda política. 

A iniciativa pode promover o desenvolvimento sustentável (no sentido utilizado pelas 

Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. ONU 

BRASIL, 2015), por ser uma plataforma de médio prazo para aqueles que defendem os 

direitos, o acesso à justiça, a prestação de serviços públicos básicos e constitucionais - acesso 

à educação, saúde, habitação, cultura e desporto, idosos, serviços sociais por meio da 

atuação das OSCs, em parceria com a administração pública, com a academia ou pelo 

controle social difuso da população brasileira.  

4. O estado da transparência e as dificuldades de integração dos dados 

Apesar de avanços significativos, ainda são incipientes, as estruturas jurídicas e os 

constrangimentos legais ao escrutínio permanente do gestor público, que ainda carecem de 

amplos ajustes no país e encontram-se dispersas de maneiras bastante assimétricas, 

consideradas as diversidades subnacionais brasileiras. 

Parte importante dos trabalhos de bastidores do Mapa associa-se à busca, obtenção, 

catalogação e sistematização de dados das relações Estado-Sociedade Civil, nos estados e 

municípios, aos moldes daquelas que o Mapa já oferta para o nível federal. 

Um amplo conjunto combinado de estratégicas vem sendo empregadas e incluem ofícios 

diretamente endereçados aos Secretários de Estado de Administração/Gestão, Fazenda e 

Planejamento das 27 UFs e um número considerável de conexões com outras Secretarias 

estaduais ou municipais também está em marcha.  

5. Síntese de dados apresentados no Mapa das OSCs e novas explorações 

Nesta seção apresentamos e discutimos alguns dados gerados pela integração dos 

dados do Mapa, todos os gráficos já disponíveis na página do Mapa. 

A primeira informação relevante diz respeito ao crescimento das OSCs do país, entre 

2009 e 2014, de 365 mil a 390 mil, da ordem de 7% (gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Número de OSCs em atuação no país e taxa de crescimento acumulado 
(2009-2014) 

 
Fonte: Ipea, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com base em dados do Ministério do Trabalho e do 
Emprego (2014) 
Nota: a seção METODOLOGIA (www.mapaosc.ipea.gov.br/metodologia.html) detalha como e quais informações 
foram utilizadas para construir este dado. 

A caracterização das organizações da sociedade civil em atividade no Brasil esbarra, em 

primeiro lugar, no fato de não haver parâmetros ou conceitos consolidados que sejam capazes 

de definir o conjunto dessas organizações. Atualmente, o estudo sobre as Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL), com edições referentes aos 

anos de 2002, 2005 e 2010, é a principal referência na área. Com o objetivo de construir 

estatísticas comparáveis internacionalmente, a FASFIL adota como referência para a 

definição das fundações privadas e associações sem fins lucrativos a metodologia do 

“Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts”, elaborado pela 

Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU). Foram consideradas na 

FASFIL as organizações existentes no Cadastro de Empresas do IBGE qualificadas como 

entidades sem fins lucrativos e que se enquadraram, simultaneamente, nos cinco critérios 

seguintes: 

a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado; 

b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes 

entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de 

existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que aplicados nas 

atividades fins; 

c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; 
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d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e 

e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer grupo 

de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade é livremente 

decidida pelos sócios ou fundadores. 

Cinco premissas orientaram o levantamento e o tratamento das bases de dados e a 

posterior modelagem do banco de dados do Mapa das OSCs. Primeiro, foram consideradas 

apenas OSCs registradas formalmente, ou seja, que possuam registro de pessoa jurídica 

(CNPJ), e cuja Natureza Jurídica Especial seja de Entidade Sem Fins Lucrativos. Segundo, 

se estabeleceu o recorte de apenas quatro Naturezas Jurídicas dos 19 subtipos da Natureza 

Jurídica Especial ― Entidade Sem Fins Lucrativos identificados na Tabela de Natureza 

Jurídica 2014 elaborado pela Comissão Nacional de Classificação (Concla), a saber: 306-9 - 

Fundação Privada; 322-0 - Organização Religiosa; 330-1 – Organização Social (OS); 399-9 - 

Associação Privada. Terceiro, a base de dados proveniente da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho definiu o universo das OSCs em atuação no país; 

quarto, o Mapa das OSCs considerou apenas as OSCs que: i) declararam atividade no ano 

base de 2014, mantiveram algum funcionário durante esse mesmo ano, ou ainda que mesmo 

que tenham declarado inatividade, declararam a “RAIS negativa”, situação em que a Relação 

Anual de Informações Sociais é entregue informando que o estabelecimento não teve 

empregados no ano base. 

A limpeza implicou a exclusão de organizações tais como caixas escolares e similares; 

partidos políticos; sindicatos, federações e confederações; condomínios; cartórios; sistema S; 

entidades de mediação e arbitragem; comissão de conciliação prévia; conselhos, fundos e 

consórcios municipais; cemitérios e funerárias. 

Para essas 391 mil organizações, há um total de 2,3 milhões de empregados, dos quais 

65% são homens e a maioria se concentra no Sudeste do país (gráfico 2).  

Uma das características mais importantes deste universo é o fato de, em sua imensa 

maioria, tratarem-se de organizações sem vínculos formais de trabalho. 80% estão nesta 

condição. 11% tem entre 1 e 4 vínculos formais. Este dado indica que estamos diante de um 

imenso universo de micro organizações que, provavelmente, deve sobreviver modestamente 

e sem estrutura profissionalizada de atuação.  
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Gráfico 2 – OSCs, por número de vínculos de trabalho, em % (2014) 

 
Fonte: Ipea, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 2017. 
 

Um dos aspectos mais importantes para compreender padrões organizacionais e 

estratégias de desenvolvimento das OSCs diz respeito à intensidade com que tais 

organizações interagem com o Estado. Sabemos que até a década de 90, a narrativa das 

OSCs era de adotar posição refratária a qualquer cooperação com o Estado. Gradualmente o 

as posições foram se alterando e atualmente não só considera parcerias aceitáveis, mas 

entusiasmadamente se reclama por mecanismos que facilitem a atuação em conjunto e o 

financiamento proveniente de fundos públicos. E as evidências parciais sugerem que nos 

últimos quinze anos esta cooperação de fato se ampliou, se consideramos o fluxo de recursos 

públicos para as organizações.  
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Gráfico 3 – Evolução dos repasses federais para OSCs e número de organizações 
recipientes de recursos, por ano (2009-2017), em bilhões 

  
Fonte: Mapa das OSCs, com base em dados de Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), 
Ministério da Cultura (2016), Ministério da Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do 
Planejamento (2016). Valores deflacionados pelo IPCA do mês corrente. Os valores exibidos referem-se aos 
valores efetivamente pagos para as organizações 

 

Se considerarmos que a maior parte das parcerias estão nos estados e principalmente 

nos municípios, é de se esperar que esse número seja bem maior e a relevância da interface 

entre Estado e OSCs maior que o usualmente considerado.  
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se alterou de forma relevante, por outro, a ampliação da atuação do Estado – decorrência 

natural da ampliação da despesa – caminhou de mãos dadas com a cooperação com o setor 

não-governamental (LOPEZ & BUENO, 2015). No nível federal, que onde dispõe-se de dados 

mais desagregados, verifica-se que a maior parte dos repasses vai para OSCs grandes, com 

mais de 100 vínculos, embora sejam as OSCs de menor porte que celebrem o maior número 

de parcerias, como a análise comparada dos gráficos 4A e 4B deixa claro. 

Gráfico 4A – Volume de recursos federais transferidos, por número de vínculos das 
OSCs (2011-2106).  Em milhões (R$) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), Ministério da Cultura (2016), Ministério da 
Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do Planejamento (2016). Valores deflacionados pelo 
IPCA do mês corrente. Os valores exibidos referem-se aos valores efetivamente pagos para as organizações. 

 
Gráfico 4B – Número de OSCs que celebram parcerias com o governo federal, por 
número de vínculos (2011-2016) 
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Fonte: Ministério do Trabalho (2014), Ministério do Esporte (2016), Ministério da Cultura (2016), Ministério da 

Ciência (2016), Ministério da Fazenda (2016), Ministério do Planejamento (2016) 

As transferências voluntárias de recursos federais para OSCs atingiram o pico em 

2013 (8,7 bilhões), caíram a 6.5 bilhões em 2014, 3.5 em 2015 e se mantiveram estáveis em 

2016, como já indicou o gráfico 3. A variação indica um possível efeito combinado da crise 

econômica do país sobre transferências também para o setor não lucrativo que se associa à 

instabilidade legal que se observou no período de transição do novo marco legal. É de se 

esperar que efeitos similares, ou mais intensos tenham ocorrido também nos governos 

estaduais e municipais. 

Uma das dimensões promissoras para melhor compreender o campo das OSCs no 

país é saber de sua própria estrutura de funcionamento. Em análise ainda tentativa, 

analisamos alguns aspectos associados a desigualdades na estrutura de pessoal com 

vínculos de trabalho em OSCs. Análise preliminar indica que, tal qual o observado no mercado 

de trabalho nacional, as desigualdades de gênero também ali são notáveis. Na remuneração, 

por exemplo, a média salarial de mulheres é 2,7 salários mínimos enquanto homens recebem 

3,5 salários, conforme dados da RAIS do ano de 20145. 

Gráfico 5 – Remuneração médias de trabalhadores vinculados à OSCs, por gênero 
(2014) 

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 

 

5 A mediana é, respectivamente, 1,8 e ,195. 
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A desigualdade se reproduz também nas médias salariais por raça. Brancos recebem 

remuneração 55% maior que pretos, 3,36 e 2,14 salários mínimos, respectivamente, 

conforme o gráfico 5.  

Gráfico 6 – Remuneração, em salários mínimos, por cor da pele (2014) 

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 
  

É esperado que as desigualdades estruturais existentes no universo das OSCs sejam 

menos intensas ou inexistentes no conjunto de organizações que atuam na “defesa de direitos 

sociais”, que é o rótulo oficial da Classificação Nacional de Natureza Econômica. Essas 

organizações constituem o núcleo duro de OSCs, quando estas são definidas com parâmetros 

“normativamente mais restritivos”, (Lavalle & Barone, 2015; Lavalle, 1999). A natureza de 

suas atividades (advocacy, defesa de direitos) e os objetivos que as mobilizam, espera-se, 

deve se refletir na incorporação também no plano de sua auto-organização, incluídas a luta 

por redução das desigualdades no mercado de trabalho, nas relações de gênero, nas relações 

raciais, para mencionar três formas pervasivas de desigualdade na sociedade brasileira.  

 Entretanto, quando analisamos a remunerações médias nestas organizações, as 

diferenças por gênero, raça e escolaridade são acentuadas.  O gráfico sintético a seguir indica 

que a escolaridade é fator decisivo para remunerações médias também entre OSCs, como 

esperado. Nas mesmas faixas de escolaridade, mulheres sempre ganham menos que 

homens. Pretos/as e pardos/as sempre ganham menos que brancos. 
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Gráfico 7 – Remunerações médias por escolaridade, raça e gênero em OSCs de defesa 
de direitos sociais (2014)  

 
Fonte: RAIS, 2014. Elaboração dos autores. 
 

 A tabela 1 apresenta um quadro comparado completo. Utilizou-se a remuneração dos 

homens brancos como valor de base para calcular o valor médio das remunerações dos 

demais grupos, separando-os por níveis de escolaridade. Há disparidades que merecem 

ênfase: em nenhum cenário mulheres recebem mais que homens, quando se mantém 

escolaridade equivalente.  Brancos e brancas sempre recebem mais que pardas/os e 

pretas/os. Mulheres pretas recebem a metade do salário de homens brancos entre 

trabalhadores com ensino superior completo. Homens pretos recebem 63% do salário médio 

de homens brancos, entre os que detém curso superior completo. As desigualdades se 

acentuam mais entre os grupos com nível superior. 

Tabela 1 – Equivalência de remuneração, por faixas de escolaridade, gênero e raça (2014) 

Raça Gênero 
Sem instrução e 
fund. incompleto 

Fund. completo e 
médio incompleto 

Médio completo e 
superior incompleto 

Superior completo 

Branca   Feminino  79% 89% 79% 65% 

Branca   Masculino 100% 100% 100% 100% 

Parda    Feminino  70% 74% 72% 58% 

Parda    Masculino 79% 83% 83% 79% 

Preta    Feminino  73% 83% 73% 52% 

Preta    Masculino 81% 91% 88% 63% 
 

Fonte: Mapa das Organizações da Sociedade Civil, com base em dados da RAIS/MTE, 2014. 
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 Os dados do gráfico 8 e da tabela 1 desvelam em cenário em que, como outras 

informações aqui apresentadas, vão em sentido contrário à intuição ou ao conhecimento 

comumente associado às OSCs per se, ou em ações de parcerias com o Estado.  

 Sistematizar tais informações para estimular análises que aprofundem o entendimento 

da atuação das organizações da sociedade civil e, de resto, um dos motivos fundamentais 

para a construção da plataforma objeto deste artigo.  

 

6. Conclusão 

Neste texto apresentamos, de modo sumário, o contexto, motivação e usos possíveis 

da plataforma de integração e transparência de dados sobre organizações da sociedade civil 

brasileiras, o Mapa das OSCs. Também apresentadas alguns dados originais, construídos a 

partir da integração das bases de dados ali utilizadas.  

Esperamos que a plataforma seja ponto de partida para que novos grupos de pesquisa 

sobre o tema sejam criados e pesquisas que aprofundem a compreensão sobre a atuação 

das OSCs em políticas públicas ganhem espaço.  

Se os governos compreenderem que podem ter na plataforma um repositório 

sofisticado com informações estruturadas e transparentes das políticas que executam em 

cooperação com OSCs, e se estas utilizarem a plataforma para exercer sua transparência 

ativa e disponibilizarem dados refinados sobre suas atividades, também a pesquisa pode 

usufruir de tais informações. Desse modo será possível ter entendimento mais amplo sobre 

se as parcerias entre atores governamentais e não governamentais para entregar políticas 

são complementares, subsidiárias ou substitutas. 
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Resumo 

 

Em vigor há cinco anos, a Lei Federal 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à 

informação, descortinou novas possibilidades de monitoramento e controle da ação dos 

governantes e fortaleceu mecanismos de accountability.  

Os desafios para sua plena implementação, no entanto, não são poucos. A gestão de 

documentos é um deles, pois sem a informação organizada não há como disponibilizá-la ao 

cidadão. O segredismo na administração pública é outro, acobertado pelos valores 

tradicionais ainda marcantes na gestão estatal. 

Este artigo pretende analisar a implementação da Lei de Acesso à Informação no 

Executivo estadual de Minas Gerais, nos primeiros quatro anos de sua vigência, com base 

na Decreto 45.699/122, que a regulamentou, e nos relatórios de atendimento 

disponibilizados na página da Transparência do governo mineiro na internet. Também serão 

usadas respostas à entrevistas realizadas com gestores e com usuários da Lei, com o 

objetivo de identificar situações em que o uso da informações obtidas implicaram em 

responsabilização. 

 

Palavras-chave: Accountability; Informação; Transparência 
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Desde a Grécia Antiga, a democracia vem sendo inventada e reinventada de 

forma autônoma em diversas partes do mundo, de acordo com as condições dadas a cada 

tempo. Roberto Dahl (2001)  cunhou a expressão poliarquia, em 1953, numa tentativa de  

ajustar a reflexão teórica sobre a democracia com a prática efetiva dos regimes 

democráticos então existentes. Dahl (1997) trabalha com dois pressupostos básicos: o 

primeiro é de que a responsividade do governo frente às preferências dos cidadãos é uma 

característica chave da democracia; o segundo é que os cidadãos devem ser considerados 

iguais e ter oportunidades plenas para: 1) formular suas preferências; 2) expressar suas 

preferências frente ao governo e aos demais cidadãos através da ação individual ou 

coletiva; 3) ter suas preferências igualmente consideradas, sem discriminação de conteúdo 

e ou de quem as demandam. 

Para que essas oportunidades existam, o autor estabelece oito garantias 

institucionais: 1 - Liberdade de formar e aderir a organizações; 2 - Liberdade de expressão; 

3 - Direito de voto; 4 - Elegibilidade para cargos públicos; 5 -Direito de líderes políticos 

disputarem o voto; 6 - Fontes alternativas de informação; 7 - Eleições livres e idôneas e 8 - 

Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de 

outras manifestações de preferência. 

A interpretação dessas condições deve considerar pelo menos dois aspectos: a 

contestação pública (ou competição política), já que, historicamente os regimes variam 

enormemente na amplitude com que as oito condições institucionais estão disponíveis, para 

quem queira contestar a conduta do governo; e o direito à participação, pois, da mesma 

forma os regimes variam também na proporção da população habilitada a participar, como 

na exclusão por critérios etários, étnicos, econômicos ou de gênero. 

Além de governantes eleitos e de eleições livres, justas e frequentes a existência 

da democracia dependeria também da  liberdade de expressão e de  fontes de informação 

diversificadas. Isso porque a liberdade de expressão é um requisito para que os cidadãos 

possam tornar conhecidos seus pontos de vista e, com isso, persuadir outras pessoas. Da 

mesma forma, pressupõe o direito de conhecer o ponto de vista dos outros para formarem 

suas opiniões. É, portanto, essencial para adquirir um "entendimento esclarecido" sobre atos 

e políticas de governo e para a compreensão da própria sociedade, com suas interfaces 

sociais, políticas, culturais e econômicas. Já o acesso a informações de diversas fontes, 

possibilita ao cidadão monitorar e influenciar o planejamento público, mas, se tem 

informações só de um lado - do governo, de um único partido, ou de um único interesse, sua 

participação na vida política estará comprometida, por estar impedido de obter uma 

compreensão esclarecida sobre os atos dos governantes. 
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Entretanto, diferentemente do que ocorre nas organizações privadas, na esfera 

pública são os agentes que criam as regras e tem, portanto maior poder de controle 

(CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESSARROLLO, 2000, 

p. 50). Essa autonomia decisória do agente implica em deter mais informações, o que 

aumenta a assimetria informacional, com elevação dos custos de delegação, o que pode 

resultar em ineficiência, corrupção e menor qualidade da democracia. Dessa forma, a 

disponibilização de informações sobre os atos governamentais, contribui para reduzir as 

assimetrias informacionais entre cidadãos e agentes estatais, de maneira a diminuir as 

falhas de gestão e, ao mesmo tempo, permitir maior controle sobre os atos cometidos no 

setor público 

Por meio do acesso à informação pública, os governados ampliam suas 

condições para exercer o controle sobre a administração pública e para responsabilizar seus 

governantes, como representado sinteticamente abaixo: 

 

 

 

Accountability 

A obrigatoriedade dos governantes prestarem contas de seus atos e de se 

sujeitarem às sanções por irregularidades ou atos lesivos ao interesse público embasam a 

ideia de accountability. A vigilância dos cidadãos sobre os atos dos governantes deixa esses 

em situação de vulnerabilidade. Usando-se a metáfora do panóptico de Foucault1, o 

governante fica numa posição em que é vigiado, estando sujeito a constrangimentos e 

responsabilizações. 

Schedler (2004) sustenta a accountability em dois pilares: a informação sobre os 

atos praticados e sua justificação (answerability) e a capacidade de sancionamento 

(enforcement) sobre os governos. O primeiro pilar é formado pela disponibilização da 

informação e sua justificação, expressando a capacidade de resposta dos governos e a 

obrigação desses prestarem contas de seus atos. O segundo pilar - enforcement - refere-se 

à capacidade de punição ou premiação sobre os atos praticados. O conceito de Schedler 

(2004) envolve portanto o direito à informação pelo cidadão e o dever, a obrigação, do 

governante de prestar contas. Com esses pressupostos estabelecidos, criam-se condições 

                                                 
1 O panóptico foi o termo utilizado pelo inglês Jeremy Bentham, em 1785, para ser referir a uma 
construção arquitetônica circular com uma torre ao centro, onde uma só pessoa poderia observar e 
vigiar os presos. Foucault utilizou essa metáfora para se referir ao controle social em sua obra Vigiar 
e Punir. 
 

Informação Responsabilização Controle 
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para a vigilância e monitoramento da ação estatal, como forma de responsabilização e 

prevenção de abusos.  

O argentino Guillermo O'Donnell (1988) aborda o conceito de accountability na 

perspectiva vertical e horizontal, que pressupõem respectivamente o controle da sociedade 

sobre os governantes e o controle dos governantes pelos próprios órgãos do Estado. A 

primeira, realiza-se, principalmente, por meio do voto dado aos candidatos nas eleições, 

quando o cidadão tem a oportunidade de escolher seu candidato preferido, elegendo-o, 

reelegendo-o ou destituindo-o de acordo com a avaliação do seu desempenho.  

Smulovitz e Peruzzotti (2002), propõe uma ampliação da dimensão vertical da 

accountability, com a incorporação de novos atores como os movimentos sociais e a mídia, 

denominada por eles de accountability social. Seus limites, no entanto são visíveis quando  

não disporem de recursos para aplicar sansões materiais efetivas, tendo que se limitar à 

mera denúncia das irregularidades. A accountability social, no entanto, gera custos 

reputacionais e nesse sentido complementam o controle eleitoral, contribuindo para a 

conquista de governos responsivos. Outro resultado proporcionado por ela é a ativação 

indireta do controle horizontal, seja por meio da Justiça, do Legislativo ou de agências como 

Ministério Público, tribunais de contas e auditorias internas. 

A dimensão social da accountability tem, ainda, expressiva interferência na 

formação da agenda governamental, pois uma gama de oportunidades se abre quando há o 

envolvimento de atores internos e externos ao governo, como grupos de interesse, 

movimentos sociais, mídia e academia" (JOHN KIGDON Apud GIOVANNI, 2015, com a 

compreensão dos problemas e de suas alternativas de solução. 

A accountability horizontal é formada pela existência de agências estatais que 

têm o direito e o poder legal de sancionar os governantes, e que, além disso, estejam 

dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina até o 

impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do Estado que 

possam ser qualificadas como delituosas. Trata-se da responsabilização praticada por 

agências estatais que estão no mesmo nível de governo. Além dos exemplos tradicionais 

como os poderes Executivo, Judiciário e o Legislativo, podemos acrescentar os Tribunais de 

Contas, Ministério Público, agências reguladoras, as ouvidorias e auditorias. A atuação 

dessas agências corresponde à " [...] institucionalização legal da desconfiança política" 

(O’DONNELL, 2004).  

Ao se interpenetrarem, promovem um equilíbrio entre si, num sistema de pesos 

e contrapesos, sendo requisito para cumprirem esse papel, que tenham autoridade legal e 

autonomia suficiente.O desequilíbrio entre as agências, pode abrir espaço para crises 
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políticas e institucionais de grande monta, como se observa na atualidade brasileira, onde 

se observa uma sobreposição do Poder Judiciário sobre os demais (AVRITZER, 2016). 

 

Accountability no Brasil 

O conceito de accountability não tem uma tradução direta para a língua 

portuguesa  A dificuldade de traduzir essa palavra para o português, segundo Campos 

(1990), pode estar associada à ausência de tradição democrática de participação e de 

incidência sobre os atos decisórios do mundo político.  

É certo que passados 30 anos da análise da autora, muita coisa mudou e 

podemos hoje, na opinião de Pinho e Sacramento (2009), estarmos mais próximos de sua 

tradução. O principal marco desse avanço rumo à accountability foi a Constituição Federal 

de 1988. Ela consagrou a publicidade como um dos princípios da Administração Pública: "A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]." (BRASIL, 1988). Junto com a publicidade dos atos, 

a participação social no monitoramento de políticas públicas, induzem e viabilizam a 

ocorrência de accountability (CASAGRANDE; KEUNECKE, 2012). 

A necessidade de mecanismos de accountability foi recolocada no âmbito da 

administração pública, nas décadas de 1980 e seguinte, por movimentos em busca de maior 

participação social, frente às reformas de cunho gerencial, baseadas no modelo de 

mercado, preconizadas pela New Public Management (NPM).As reformas, defendidas como 

alternativa à burocracia weberiana, buscavam conferir maior eficácia à burocracia, sem tocar 

no entanto em seus princípios norteadores, como a especialização e a rigidez. 

Assim como em diversos países do mundo, no Brasil as reformas levadas a cabo 

pela NPM apresentam déficits democráticos e de accountability por limitarem a participação 

dos cidadãos no que se refere à escolha e controle dos serviços (CARNEIRO; MENICUCCI, 

2011), não assegurando de forma efetiva a constituição de mecanismos para a formação de 

preferências e deliberações. A reforma instituiu e priorizou mecanismos de controle 

administrativos2, relegando o controle público, como se esse fosse maléfico à administração. 

Nesse sentido, para reconhecer o Estado como indutor do desenvolvimento, é 

preciso que nos fóruns em que se realizam os processos de accountability possam ser 

consideradas as demandas e propostas da sociedade para o debate em relação à 

formulação de políticas públicas, e, portanto, infere-se a necessidade de transparência e 

acesso às informações. Permitir que a população tenha oportunidade de fazer escolhas e 

                                                 
2 Na Administração Pública estadual de Minas Gerais, um desses mecanismos foi o Acordo de 
Resultados. 
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exercer de fato sua cidadania, demanda mais que uma interlocução dos múltiplos 

interesses, pressupõe a possibilidade de que, através do diálogo, possam ser consideradas 

novas ideias relativas aos objetivos e implementação de políticas públicas (CARNEIRO; 

MENICUCCI, 2011). 

As limitações da reforma do Estado no Brasil foram também apontadas por 

Jardim (1999). No Plano Diretor da Reforma do Estado, apresentado pelo Executivo federal 

ao Congresso Nacional, em 1995,o viés privilegiado, segundo o autor, foi o da administração 

de dados, com elevado suporte de recursos tecnológicos, como fator de transparência 

governamental. Para ele, o tratamento dado foi de uma " [...] questão operacional e não uma 

questão de Estado" (JARDIM, 1999, p.147). 

 

Gestão e Transparência 

Se a ideia democrática de que a autoridade política, como em Atenas, vem de todo e 

cada membro do demos, aqueles cidadãos que temporariamente - por rodízio, sorteio ou 

eleição – estão a cargo das questões políticas devem tomar suas decisões tendo em vista o 

bem de todos (O'DONNELL, 1988). Se o poder político vem de todos e se cada cidadão é 

ao menos potencialmente um participante na tomada de decisões coletivas, então, seguido 

com O'Donnell, todas as decisões devem ser públicas, no duplo sentido de que o processo 

que leva a elas está aberto à participação ampla e de que o conteúdo das decisões é 

acessível a todos. Como a participação provoca fortes pressões para transformações 

internas na administração, pelo fato das demandas não poderem ser atendidas sem 

desenvolver a capacidade de dar respostas a todas elas, a incorporação do diálogo, então, 

abre a necessidade de reformas administrativas para garantir acesso à informações, 

oferecer o máximo de transparência e de responsabilização dos gestores por seus atos 

(BRUGUÉ, 2009, p.70). 

Mas, como meio para tornar governos responsáveis perante o público, a 

transparência apenas não basta, é preciso que haja fóruns de deliberação e mecanismos de 

responsabilização. Visando superar a limitação da política de transparência, e com o intuito 

de direcioná-la para o fortalecimento de um conceito normativo de accountability, Filgueiras 

(2011) propõe a adoção de uma política de publicidade que tenha razão pública, justificada, 

em que os sujeitos sejam capazes de se fazerem ouvir e de fatos serem ouvidos. Isso 

demanda que "processos sejam organizados equitativamente, considerando-se a 

pluralidade de interesses e as condições sociais e interesses dos cidadãos" (FIGUEIRAS, 

2011).  

 

O Direito à Informação 
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A Suécia foi o primeiro país do mundo a adotar o princípio do direito à 

informação governamental ao promulgar, em 1776. Em termos de tratados e decisões 

internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos3, de 1948 foi o primeiro 

documento a tratar do tema, em seu artigo XIX:  

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
incluía liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2016). 
 

Na América Latina, os casos peruano e mexicano são os exemplos mais citados 

em termos de legislação de acesso à informação (ANDI; ARTIGO 19, 2009). No México, a 

Lei Federal de Transparência e Acesso a Informações Públicas foi proposta pela sociedade 

civil,  foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento em abril de 2002, e entrou em vigor em 

junho de 2003.Um grande diferencial da lei mexicana é que os pedidos de informação são 

analisados por um órgão autônomo, o Instituto Federal para Acesso a Informações, agência 

reguladora responsável pela expedição de normas relacionadas ao cumprimento da lei de 

acesso à informação. 

 

Acesso à informação no Brasil 

Com a redemocratização brasileira, pós regime militar que vigorou de 1964 a 

1983, o país adotou uma nova Constituição Federal, em 1988, que sacramentou o direito à 

informação pública:  

Todos tem 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 sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. (CRFB, 
art. 5º, inciso XXXIII). (BRASIL, 1988). 

 

Regulamentações posteriores dos dispositivos constitucionais iriam consolidar o 

direito à informação no Brasil. Um delas foi a Lei 8.159/91, que dispôs sobre a política 

nacional de arquivos. Nela foi prevista a possibilidade de sigilo de informações, delegando 

ao decreto de regulamentação a função de definir as categorias e prazos máximos de sigilo. 

Outro importante passo foi a edição da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que implementou reformas fiscais e 

orçamentárias para reduzir a dívida pública e tornar a gestão e as ações governamentais 

mais eficientes. 

                                                 
3 Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 20 out. 
2016. 
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Para aplicar os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito federal, 

foi criado, em 2005, o Portal da Transparência, com o objetivo de "aumentar a transparência 

na gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo 

utilizado e ajude a fiscalizar"4 

A sociedade civil não ficou alheia aos debates da LAI. Organizações não 

governamentais como a Transparência Brasil, Artigo 19 e a Associação Brasileira de 

Jornalistas Investigativos (Abraji) formaram, em 2003, o Fórum Brasileiro do Direito de 

Acesso5, e foram pioneiras no apoio ao projeto de Lei 219/2003, de autoria do deputado 

federal Reginaldo Lopes. O projeto ficou estagnado oito anos na Câmara dos Deputados, 

junto a outros dois projetos similares. 

A iniciativa do governo federal, em 2003, de dar status de Ministério à 

Controladoria Geral da União, viria a dar grande impulso na adoção de medidas inovadoras 

para a transparência administrativa, dentre elas a reformulação do Portal da Transparência, 

na internet. Na estrutura de gestão da CGU, foi criado o Conselho de Transparência e 

Combate à Corrupção (CTCC)6, formado por 10 representantes da Administração Federal e 

10 da sociedade civil. Foi no âmbito deste Comitê, que realizou apenas 17 reuniões em 11 

anos de existência, que foram travados importantes debates e apresentadas propostas para 

a regulamentação do direito de acesso à informação no Brasil, como mostraremos a 

seguir.Em maio de 2009, o Projeto de Lei do Executivo foi envaido à Câmara dos 

Deputados. 

A conjuntura internacional, também, criou um ambiente pró-regulamentação do 

direito de acesso à informação no Brasil (ANGELICO, 2015). Em dezembro de 2010, por 

exemplo, em julgamento sobre a violação da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, pelo desaparecimento de dezenas de pessoas entre 1972 e 1974 na Guerrilha do 

Araguaia, a Corte Interamericana exortou o Brasil a aprovar a sua Lei de Acesso à 

Informação. Já em maio de 2011, o governo brasileiro teve reconhecidas as ações 

desenvolvidas no combate à corrupção, com o convite formulado pelos Estados Unidos para 

assumir a co-presidência do Open Government Partnership (OGP). Lançada em setembro 

de 2011, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o projeto é uma iniciativa internacional 

para difundir e incentivar globalmente as práticas governamentais fundadas nos princípios 

                                                 
4 Disponível em:<www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
5Disponível em: <www.informaçãopublica.org.br>. Acesso em: 19 nov. 2016. 
6 Conforme o Decreto 4923/2003, o CTCC tem por finalidade sugerir e debater medidas de 
aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na gestão da 
Administração Pública Federal, e estratégias de combate à corrupção e à impunidade. 
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da transparência, prestação de contas e responsabilização, partic ipação cidadã e tecnologia 

e inovação7. 

A regulamentação do direito constitucional de acesso à informação, previsto na 

CRFB, ocorreu com a sanção, no dia 18 de novembro de 2011,da Lei Federal nº 12 527/11 

(BRASIL, 2014) que passou a ser conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI) e cuja 

vigência teve início em maio de 20128. Junto com a LAI foi sancionada, no mesmo dia, a Lei 

de criação da Comissão Nacional da Verdade (Lei 12 528/11), que garante o acesso a 

informações sobre violações aos direitos humanos, notadamente aquela ocorridas no 

período de governos militares no Brasil (1964-1983). 

Duas categorias de acesso à informação foram definidas na LAI: a transparência 

ativa, que é a obrigatoriedade de disponibilizar informações nos sítios de internet; e a 

transparência passiva, que é a obrigatoriedade de fornecer as informações solicitadas pelo 

cidadão, sem que esse tenha a necessidade de justificar seu pedido. Uma das condições 

relevantes para a transparência ativa, foi estabelecida no artigo 8º da Lei 12 527/11,que, 

além definir a obrigatoriedade de divulgação de um rol mínimo de informações em sítio da 

internet, estabelece o requisito de disponibilização de dados em formatos eletrônicos 

abertos e não proprietários. Segundo a definição da Open Knowledge Foundation9 os dados 

são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, 

estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela 

mesma licença.  

Dentre as condições para a transparência passiva, destacam-se os prazos de 

até 20 dias para resposta, acrescido de mais 10 dias, quando necessário, bem como os 

recursos disponíveis ao cidadão para o caso de não atendimento. A Lei, também, define as 

situações e prazos para a classificação do grau de sigilo das informações, cuja divulgação 

possa ameaçar a segurança da sociedade ou do Estado. 

Os desafios para a implementação do sistema brasileiro de acesso à informação 

estavam claros desde o início. Na décima-terceira reunião do CTCC, em junho de 2011, eles 

foram abordados pela diretora de combate à corrupção da CGU, Vânia Vieira. Segundo ela 

os desafios seriam:i) superar as resistências culturais existentes no serviço público quanto à 

confidencialidade e sigilo de informações; ii) definir procedimentos uniformes de acesso à 

informação para todos os órgãos; iii) aprimorar os processos de gerenciamento de dados e 

informações nos órgãos públicos; e iv) mobilizar o cidadão para estímulo ao uso dos dados. 

 
                                                 
7 Disponível em:<http://www.governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-governo-aberto>. Acesso em: 
29 ago. 2016. 
8O prazo de seis meses entre a sanção e o início de vigência da LAI, foi usado para treinamento e 
preparação dos órgãos para atendimento aos preceitos da nova lei. 
9 Disponível em:<www.dados.gov.br>. Acesso em: 23 abr. 2016. 
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Implementação da LAI no Executivo estadual 

A regulamentação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Executivo 

estadual ocorreu por meio do Decreto 45.969/12. Nos primeiros dois anos de vigência da 

LAI, as dificuldades para seu cumprimento foram muitas. Um caso emblemático ocorreu em 

2012/2013, com o pedido de informações feito por uma jornalista à Policia Militar de Minas 

Gerais (CASTRO, 2014). Após 14 meses, a resposta ao pedido informava que a corporação 

ainda não havia definido o grau de proteção dos dados solicitados. Apesar da CGE ter 

anunciado em 2014 um amplo trabalho neste sentido10, constatou-se pouco empenho dos 

órgãos estaduais para a classificação das informações, pois, transcorridos quatro anos de 

sua vigência, a maioria dos órgãos ainda não a fez. Um dos motivos que pode ter 

contribuído para essa situação é a rotatividade11 de servidores (principalmente no cargo de 

chefe de gabinete), devido à mudança de governo ocorrido em janeiro de 2015. A não 

formação das Comissões de Gestão da Informação em cada órgão contribuiu para esse 

atraso. Cabe a esta comissão operacionalizar as normas da LAI e promover sua 

disseminação, como "opinar sobre a identificação e classificação dos documentos e 

informações públicos" (MINAS GERAIS, 2012).  

Transparência Ativa 

A atuação proativa da Administração estadual na disponibilização de 

informações tem seu locus no Portal da Transparência. Além dele, cada órgão público 

possui seu sítio na internet, onde, segundo a LAI, deve disponibilizar um rol de informações 

sobre os serviços prestados, nome dos dirigentes dos órgãos ("Quem é Quem"), endereços, 

horários de atendimento, dentre outros. Assim, por meio do direito à informação, obtém-se o 

acesso a outros direitos12 

Analisando a evolução da transparência ativa, o número de acessos ao Portal da 

Transparência do Governo de Minas Gerais apresenta um forte crescimento desde a 

entrada em vigor da LAI, tendo ultrapassado a marca de um milhão de acessos (GRÁFICO 

1). 

                                                 
10 Conforme depoimento da Subcontroladora de Informação e Transparência da CGE, Margareth 
Travessoni, em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa em abril de 2014. 
11 Entrevistado. 
12 A título de exemplo, o direito a medicamentos está disponível no sítio da Secretaria de Estado da 
Saúde:<http://www.saude.mg.gov.br/cidadao/fornecimento-de-medicamentos>. Acesso em: 19 nov. 
2016. 
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Gráfico 1 –Evolução do nº de acessos ao Portal da Transparência– 2013/2016 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados fornecidos pela Controladoria Geral do Estado. 

 

Comparando-se o ano de 2013 com o ano de 2016 o número de acessos ao 

Portal de Transparência mais que triplicou. O crescimento maior (120%) ocorreu em 2016 

em comparação ao ano anterior, fato creditado pela CGE às mudanças no Portal da 

Transparência, que teriam tornado a visualização de dados mais dinâmica e intuitiva.  

 

Clareza e compreensão 

 

Um dos comandos da Lei de Acesso à Informação está relacionado à clareza da 

linguagem empregada, visando reduzir o tecnicismo e o hermetismo da linguagem 

burocrática: Seu artigo 5º prevê: "É dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão"  (BRASIL, 2011). 

No entanto, nem sempre essa diretriz é atendida. Para fins de exemplificação, 

tomemos a notícia divulgada pela Secretaria de Transporte e Obras Públicas, em dezembro 

de 2016, sobre o aumento das tarifas de ônibus intermunicipais13. Para explicar os 

percentuais de reajuste adotados, foi divulgada uma complexa tabela composta por 

coeficientes matemáticos cuja decodificação é improvável por parte dos usuários do 

transporte. A falta de clareza nesse tipo de informação pública, já tinha ocorrido em 2013, no 

âmbito do Executivo municipal de Belo Horizonte14. Nos conteúdos disponibilizados, a única 

clareza é o prejuízo ao direito de acesso à informação pelo cidadão.  

                                                 
13 Disponível em: <http://www.transportes.mg.gov.br/component/gmg/story/2165-novas-tarifas-do-
transporte-intermunicipal-entram-em-vigor-dia-02-de-janeiro>. Acesso em: 30 dez. 2016. 
14 O reajuste de tarifas de ônibus de passageiros e a ausência de informações sobre sua forma de 
cálculo foi uma das motivações das manifestações de rua ocorridas em junho e julho de 2013.  
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Transparência passiva 

Já os pedidos de acesso à informação (transparência passiva) via Portal da 

Transparência ultrapassaram o número de 15 mil nos quatro primeiros anos de vigência da 

lei15, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 1 – Pedidos de Acesso à Informação via Portal da Transparência– 2012/2016 

Ano Total Média mensal Média diária 

2012* 1 284 185 5,6 

2013 3 005 250,4 8,2 

2014 2 979 248,25 8,1 

2015 5 349 445,8 14,71 

2016** 2 743 457,16 15,21 

Total 15 360   

Fonte: Elaboração do autor a partir de relatórios disponibilizados no portal 
<www.transparencia.mg.gov.br>. 

Nota: * junho a dezembro, ** janeiro a junho (nos 12 meses de 2016, o número de pedidos foi de 
6 196). 

 

Tabela 2 – Demanda sem respostas e tempo médio de respostas no período 2012/2016 

 

DEMANDAS SEM RESPOSTA 

2012 2013 2014 2015 2016 

13 16 87 5 100 

1,0% 0,5% 2,9% 0,1% 5,7% 

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 

2012 2013 2014 2015 2016 

33,5 24,95 28,4 15 9,8 

Fonte: Controladoria Geral do Estado /Subsecretaria da Informação Institucional e da Transparência 

 

O fato da maioria dos pedidos de acesso à informação terem sido respondidos, 

não significa necessariamente que atenderam ao que foi solicitado. Pesquisa realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 201416, mostra que a taxa de imprecisão nas respostas 

                                                 
15Disponíveis em www.transparencia.mg.gov.br/relatorios 
16Disponível em: <http://transparencyaudit.net/sites/defaultestado_brasileiro_e_transparencia_0.pdf>. 
Acesso em 20/01/2017. 
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obtidas do Governo estadual de Minas Gerais era de 43%. No estudo, somente 57% das 

respostas às 453 questões formuladas foram precisas. As respostas classificadas como 

imprecisas foram aquelas que não tinham correlação com a informação solicitada; quando o 

pedido era transferido para outro órgão; quando o pedido foi indeferido ou quando 

comunicava que a informação não existia. 

 

Dificuldades para a implementação da LAI: a visão de quem presta contas 

Na Administração Pública a base de toda cadeia de informações são os 

registros, o que torna necessário um investimento na gestão da informação. Na opinião de 

Vânia Vieira, "[...] Se o órgão não tiver um processo de registro e arquivamento das 

informações, não terá como atender à lei. E nós infelizmente não temos hábito de fazer 

agenda, atas de reuniões ou estudos para embasar as decisões tomadas pelo Poder 

Público (BOCACCINA, 2012).  A gestão documental antecede a gestão da informação, pois 

é por meio dos documentos que se proporciona o acesso à informação. E esses registros 

devem ser organizados, catalogados, classificados e guardados, para possibilitar que sejam 

consultados. Se há uma ausência da "escrita do Estado", como se garantir a transparência e 

a responsabilização? 

Para uma visão geral dos servidores sobre a implementação da LAI, 

apresentamos abaixo respostas obtidas em questionário enviado pelo sistema Google Form 

a servidores encarregados do atendimento da LAI em 78 órgãos da Administração direta e 

indireta do executivo estadual. Os nomes dos servidores foram fornecidos pela 

Controladoria Geral do Estado, responsável pela implementação da LAI no Executivo 

estadual. Um terço dos servidores responderam aos questionamentos. Todos eles disseram 

receber e responder a solicitações de acesso à informação. Veja abaixo as questões mais 

relevantes: 
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Gráfico 2 – Mudanças ocorridas após a implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) 
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Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

É significativo o percentual de respondentes (32%) que não perceberam 

nenhuma mudança após a implementação da LAI. Isso pode estar associado ao fato de que 

as informações já era prestadas antes da vigência da LAI. A maioria dos que declaram ter 

ocorrido mudanças alegam que isso acontece na forma da disponibilização, que passou a 

ser preferencialmente na plataforma na internet. 

 

Gráfico 3 - Percepção sobre envolvimento dos servidores com a implantação da 

Lei da Acesso à Informação (LAI) 
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Fonte: Elaboração pelo autor, 2017. 
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Gráfico 4 – Percentual de órgãos que fizeram a classificação das informações 
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Fonte: Elaboração pelo autor, 2017. 

 

A maioria dos órgãos do Executivo estadual ainda não fez a classificação das 

informações reservadas. Dentre as principais dificuldades apontadas para o trabalho de 

classificação, destacam-se a falta de treinamento para realizá-la e a inexistência da 

comissão responsável para esse trabalho no setor, além do número excessivo, em alguns 

setores, de documentos a serem catalogados.  

Em setembro de 2016, teve início um novo treinamento dos servidores para 

realização dessa classificação. Naquele mês, somente o sitio da Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG) disponibilizava o rol de informações classificados e desclassificados17. 

 

Mídia e responsabilização 

O uso da Lei de Acesso à Informação por jornalistas, nos últimos quatro anos, 

tem embasado diversas reportagens, na maioria das vezes sobre malversação de recursos 

públicos e de não cumprimento adequado de programas e políticas públicas18. 

À medida que monitora, divulga e cobra ações dos governantes, a mídia exerce 

papel de agência de accountability social (PERUZZOTTI E SMULOVITZ, 2002), papel 

também exercido por movimentos sociais e ONGs. A responsabilização de agentes 

públicos, ocorre principalmene por meio do constrangimento reputacional, decorrente de 

divulgação de irregularidades apuradas pela imprensa. 

O acesso à informação pública, garantido pela Lei, além de dar condições para 

que os jornalistas façam seu trabalho, permite que o cidadão (leitor, telespectador, rádio-

ouvinte, internauta) monitore o próprio trabalho da imprensa, com a checagem das 

                                                 
17 Consulta feita pelo autor em 26/09/2016 nas páginas dos principais órgãos estaduais . 
18 A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) faz um acompanhamento nacional 
desta produção, reproduzindo as reportagens por meio do portal www.informacaopubica.org.br 
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informações pelo próprio cidadão, o que lhe dá o pode de conferir a informação original nos 

sites de transparência ativa ou mesmo solicitar a informação para checar a veracidade do 

que viu ou ouviu na mídia, protegendo-se de manipulações e inverdades19. O uso da lei de 

acesso por jornalistas que atuam em meios não hegemônicos de comunicação, tais como 

sites ligados a movimentos populares e blogs, permite ainda uma contraposição de 

informações, favorecendo o debate democrático. 

A LAI, também, alterou as relações dos órgãos públicos com os veículos de 

comunicação, que geralmente ocorre com a intermediação das assessorias de 

comunicação. É que quando a assessoria não fornece a informação ou a presta 

parcialmente, o repórter solicita a informação, por meio do direito de acesso, regulamentado 

pela LAI. Uma repórter relatou: "geralmente apelo à LAI quando a assessoria claramente 

está sonegando informação de interesse público" (entrevistada).  

No trabalho de apuração jornalística, o uso da LAI pode ser determinante para a 

obtenção de informações:  

Geralmente, quando há constrangimento ou admissão de abandono de uma 
política pública as vias convencionais podem ser evasivas ou genéricas. No 
ano passado (2015) pedidos feitos à Ascom da Setop sobre o programa de 
duplicação de rodovias e o Contorno de Lagoa Santa foram evasivos, 
enquanto pela LAI foi admitido a falta de um projeto no primeiro caso e a 
paralisação do segundo projeto (entrevistado). 

 
Em questionário respondido por 41 jornalistas filiados ao Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, por meio da plataforma Google Form, constata-se 

que os profissionais da mídia, realmente continuam preferindo a forma tradicional do contato 

direto com as fontes para obtenção de informações da administração pública. A maioria 

(57,5%) priorizam essa forma, seguido pela intermediação da assessoria de comunicação 

(31,4%) e somente 8,6% por meio da LAI. 

O percentual de respondentes que conhecem a LAI foi de 67,5%, sendo que 

51% acessam o Portal da Transparência do Executivo estadual para busca de informações. 

Desses, 32,4% não encontraram a informação desejada e 48,4% a encontraram 

parcialmente. Perguntados se já solicitaram acesso à informações (transparência passiva), e 

se os seus pedidos foram atendidos, negados ou parcialmente atendidos, obteve-se as 

seguintes respostas (GRÁFICO 5). 

 

                                                 
19 O argumento foi defendido pelo autor no 12º Congresso Estadual de Jornalistas, realizado em maio 
de 2012, na Universidade do Leste de Minas (Unileste), em Ipatinga, MG 
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Gráfico 5 – Percentual de jornalistas que recorreram à Transparência Passiva no 

Executivo Estadual de Minas Gerais 
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Elaboração do autor, 2017.
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Gráfico 06 -  Respostas aos pedidos de acesso informações, feitos por jornalistas 
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Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

Há situações que a não existência da informação pode provocar mudanças e 

ajustes em políticas públicas, provocadas pela atuação da mídia. Foi o que aconteceu em 

episódio envolvendo a atuação dos "flanelinhas"20 em Belo Horizonte, conforme relato de um 

repórter:  

Em agosto de 2012 consegui o número de ocorrências de exercício ilegal da 
profissão por flanelinhas presos em BH pela PM e era de zero. Isso pareceu 
inoperância. As informações em si embasaram a ida a campo onde 
encontramos policiais coniventes aos flanelinhas no Tribunal de Justiça 
Militar. Por meio de imagens de câmeras escondidas a matéria foi veiculada 
no dia 12/08/2012 21 (e um procedimento de investigação foi aberto pela 
PM, que no dia seguinte extinguiu as vagas em volta do tribunal e nenhum 
flanelinha trabalha mais por lá até hoje (entrevistado). 

 

No caso abordado, apesar de possuírem fraco poder de punição, o mecanismo 

de accountability social exercido pela mídia, provocou o órgão público responsável pelo 

problema, a tomar providências.  

 

Capacidade de Sancionamento 

Dimensão essencial da accountability pública, a responsabilização do gestor 

pressupõe a existência da capacidade de enforcement, que é a capacidade de impor 

sanções (SHEDLER, 2004). A seguir abordaremos dois casos de responsabilização.  

a) Caso 1 - Piso salarial dos professores 

                                                 
20 Nome dado a pessoas que se ocupam de vigiar automóveis estacionados nas ruas de Belo 
Horizonte, mediante solicitação de pagamento ao proprietário. 
21Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/08/12/interna_gerais,311382/>. 
Acessado em: 20 set. 2016. 
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No ano de 2011, os servidores estaduais da Educação realizaram um longa 

greve para reivindicar o pagamento do piso salarial do magistério22. A guerra de informações 

ganhou a mídia, tanto na cobertura jornalística quanto na publicidade paga, por ambas as 

partes. Fontes alternativas de informação foram usadas largamente pelo SINDUTE, para 

convencer a categoria e a sociedade, com destaque para informativos eletrônicos, jornais 

sindicais, outdoors, anúncio em rádios e TVs. Nas publicações da entidade, tanto no meio 

impresso quanto digital, as tabelas com informações retiradas de fontes oficiais, dentre elas 

o sítio de internet da Secretaria de Educação, apresentavam as valores que os salários 

deveriam ter de acordo com a Lei do Piso23. 

A disputa de informações continuou nos três anos seguintes. Em 2014, o 

SINDUTE realizou campanhas publicitárias em rádio, outdoors e revistas, divulgando 

informações24 que demonstravam que o executivo estadual não cumpria as determinações 

constitucionais de investir o mínimo de 12% da receita na saúde e 25% da receita na 

educação. Os dados da execução orçamentária, acessados no Portal da Transparência 

foram amplamente divulgados pela entidade, e intensamente utilizados pelos parlamentares 

de oposição ao governo na Assembleia Legislativa e na campanha eleitoral de 2014, 

repercutindo negativamente na campanha do candidato governista. 

Os fatos relatados demonstram a ocorrência de controle vertical, na modalidade 

societal e, pelo menos influência, na modalidade eleitoral25. O primeiro foi exercido pelo 

movimento sindical, com o uso, inclusive, de fontes alternativas de informação. O segundo 

pelos eleitores, no pleito de outubro de 2014.  Em meados de 2015, já em novo governo, um 

acordo celebrado entre as partes, atendeu à reivindicação.  

As acusações contra o governo estadual, de não investir o mínimo constitucional 

nas áreas de saúde e educação foi, também, objeto de controle horizontal, pelo Tribunal de 

Contas do Estado (TCE), cuja sanção aplicada foi a celebração de um Termo de 

Ajustamento de Gestão, que previu a recuperação gradual dos investimentos nas áreas de 

saúde educação públicas. 

b) Caso 2 – aeronave oficial 

O segundo exemplo de capacidade de enforcement analisado, envolve o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário, em episódio relacionado ao pedido de informação feito em 

01/02/16,via Portal da Transparência, por um parlamentar da oposição, dirigido ao chefe do 

gabinete militar do governador, a quem solicitou a "relação de todos os voos realizados em 

                                                 
22Previsto na lei federal 11.738/2008 
23 Boletim SINDUTE Informa nº 70, pagina 3. Disponível em:<http://www.sindutemg.org.br/novosite/ja
nela.php?pasta=files&arquivo=3662>. 
24 Um dos anúncios veiculados foi na revista Veja BH, no dia 29/11/2014 (ver anexo D). 
25 Como reconhecem desembargadores do TRE e ministros do TSE em julgamento da Ação de 
Investigação Eleitoral, ajuizada, em 2015, pela Coligação do candidato Pimenta da Veiga. 
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2015 pelo Governador em aviões fretados pelo governo junto à Líder Táxi Aéreo, contendo a 

data de realização do voo, o trajeto realizado, a listagem de passageiros e o motivo da 

viagem (MINAS GERAIS, 2016). 

O pedido de acesso foi atendido parcialmente em 22/02/16, com apresentação 

da listagem das aeronaves de propriedade do governo do Estado e suas especificações 

técnicas. Foi negado, no entanto, acesso ao primeiro questionamento, sobre o voos 

realizados pelo governador em 2015, sob a alegação de se tratar de informação reservada, 

com acesso liberado somente após o término do mandato, com a justificativa de tratar-se de 

informação relacionada à segurança pessoal do chefe do Executivo. 

O solicitante apresentou recurso ao Chefe do Gabinete Militar, sem sucesso. Em 

07/06/16 impetrou mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Dentre os 

argumentos apresentados alega que a informação pretendida tem natureza pública, e que 

ele, solicitante, como cidadão e como membro do Poder Legislativo, que possui atribuição 

fiscalizatória sobre o Executivo, teria duplo direito a ela. E ainda discorda da classificação de 

restrição da informação, com base na segurança do governador, vez que tratavam-se de 

voos já realizados. Alegou ainda o solicitante, a título de comparação, que o Executivo 

federal disponibiliza informações dessa natureza, diariamente, no sítio da Força Aérea 

Brasileira26. 

Em 08/06/16, o Judiciário expediu decisão liminar para determinar o 

fornecimento da informação solicitada, fato que motivou a apresentação imediata de recurso 

pela Advocacia Geral do Estado, ainda sem julgamento final27. 

Interessante observar que o solicitante recorreu diretamente ao Judiciário, sem 

esgotar os recursos previstos na LAI. Entretanto, ele poderia recorrer no máximo até à 

terceira instância, já que a quarta e última instância administrativa, antes da esfera judicial, 

ainda não foi instalada no Executivo estadual. Trata-se da Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações (CMRI), a quem compete: " I - requisitar da autoridade que classificar 

informação como ultrassecreta e secreta, esclarecimento ou conteúdo , parcial ou integral 

da informação; e II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de 

oficio ou mediante provocação de pessoa interessada, nos termos deste Decreto" (Artigo 47 

do Decreto estadual 45.969/12).  

Argumentos à parte, não se pode desprezar a contaminação da disputa pela 

posse da informação sobre uso de aeronave oficial, a outros interesses políticos 28.  Fato é 

                                                 
26 Conforme disponível em:<http://www.fab.mil.br/voos>. Acesso em 10 set. 2016. 
27Disponível em: <http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=0403663932
0168130000>. Acesso em: 10 set. 2016. 
28O demandante questiona, na peça processual, possíveis viagens do governador para encontros ora 
investigados pela Polícia Federal, o que nos remete ao problema da separação das fronteiras entre 
as agências horizontais de accountability.   
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que, no caso em tela o controle parlamentar e judicial foram acionados como mecanismos 

de accountability sobre os atos dos governantes. Nesse, e no caso anterior, o acesso às 

informações pela oposição foi um dos caminho para o exercício do controle e para a 

responsabilização. 

 

Considerações finais 

A liberdade de expressão e o acesso às informações alternativas fortalecem as 

ações de controle, que poderão resultar na punição ou recompensa do governante. 

Garantido no Brasil pela Constituição Federal de 1988, e regulamentado por meio da Lei 

Federal 15 525/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), contribui para a elevação da 

accountability na administração pública, como buscamos demonstrar nesse trabalho. 

A implementação da LAI, pelo Executivo estadual de Minas Gerais, foi 

responsável por um crescimento vertiginoso de busca de informações no Portal da 

Transparência do governo estadual, nos seus primeiros quatro anos de vigência 

(2012/2016). Os desafios iniciais para implementação da LAI, no entanto, continuam 

presentes: a superação das resistências culturais, ancoradas no instituto da 

confidencialidade e do sigilo de informações, as deficiências na gestão documental e o 

ainda baixo uso do direito de acesso à informação pelo cidadão. Portanto, em que pese a 

importância dos números obtidos dos relatórios de atendimento da LAI nos períodos 

2012/2016,  ainda existem importantes barreiras a serem superadas. 

Se a prestação de contas e a transparência administrativa têm aumentado com a 

implementação da LAI, o outro pilar da accountability, na acepção proposta por Schedler 

(2004), que é a capacidade de sancionamento, ainda tem um longo caminho a ser 

percorrido para se efetivar. Embora existam mecanismos de controles verticais e 

horizontais, a efetividade desses depende do equilíbrio de forças entre eles e do sistema de 

recompensas. O mecanismo do voto, por exemplo, depende das regras eleitorais e da 

formação das maiorias.  

O controle social, por sua vez, depende da presença de instâncias de 

participação e de deliberação, onde os cidadãos possam expressar suas opiniões e serem 

ouvidos. Conforme Schedler “[...] a accountability não se restringe a um direito de petição, e 

deve ser vista ampliadamente, como um direito à crítica, como um diálogo” (SCHEDLER, 

2004, p. 15). Se o cidadão não tem mecanismos que garantam sua participação, ex-ante, no 

processo decisório, sua avaliação só vem a se realizar retrospectivamente, o que 

demandará a disponibilização de mais recursos para fazer valer suas preferências.  

Se a disponibilização de informações aos cidadãos aumenta as chances de 

participação política e o grau de contestação pública, isso as tornam insumos fundamentais 
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da democratização da sociedade (DAHL, 2004). Elas, as informações, são essenciais para 

que se efetive o controle e a responsabilização, razão pela qual a transparência e o acesso 

à elas é parte das estratégias definidas pelas Nações Unidas para se construir sociedades 

inclusivas e instituições responsáveis29.  

Em que pese muito já termos avançado desde a Constituição Federal de 1988, a 

realidade deste ano de 2017 demonstra que muito ainda há o se que fazer para manter os 

direitos conquistados e para incluir o verbete accountability nos dicionários da administração 

pública mineira e brasileira. O acesso à informação produzida e guardada pelo Estado, é um 

dos caminhos que vislumbramos para que se isso se realize, embora não seja o único. 

  

                                                 
29 Trata-se do 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõe o documento 
"Agenda 2030", aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015. 
Disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/. Acessado em 20/01/2017 
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Resumo 

Introdução: A cultura da transparência é hoje um tema recorrente em eventos acadêmicos e 

entre profissionais das áreas da administração pública. Na saúde pública, a gestão das 

instituições segue a lei da transparência, onde toda informação referente aos gastos, compras, 

metas e indicadores devem ser amplamente divulgadas para toda população ter acesso. No 

que diz respeito ao financiamento da saúde pública, a transparência tem que ser encarada 

como essencial, em especial nos casos dos valores repassados para as Organizações Sociais 

de Saúde (OSS), que se denominam de entidades sem fins lucrativos e gerenciam serviços 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde com grande autonomia gerencial. A entrada das OSS 

no âmbito da gestão pública lançou novos desafios para essa cultura da transparência, visto 

que essas organizações podem receber recursos financeiros além da parceria com os órgãos 

públicos nos três níveis de governança: municipal, estadual e federal, mas também via 

emendas parlamentares. Nesse sentido, essa pesquisa propõe analisar as formas de 

acompanhamento dos repasses de recursos para as OSS por meio de emendas parlamentares 

na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), como também investigar o volume de 

recursos financeiros repassados para as OSS e as ferramentas de controle social sobre esses 

recursos; além de avaliar o cumprimento da legislação de acesso à informação por parte das 

entidades recebedoras de recursos públicos financeiros via emendas parlamentares. 

Metodologia: Trata-se de estudo exploratório realizado por meio de análise documental. A partir 

dos dados públicos disponibilizados pelo Portal da Transparência do governo do Espírito Santo 

e das informações da tramitação das Emendas Parlamentares da ALES, entre 2009 e 2014, foi 

realizado o cruzamento dos dados para identificar a possibilidade de recebimento de recursos 

financeiros pelas OSS por meio de emendas parlamentares. Foram extraídas e tabuladas todas 

as emendas parlamentares destinadas as mantenedoras das OSS que atuaram nos hospitais 

públicos estaduais entre 2009 e 2014. A partir dessas informações foram definidas as 

categorias: a) as instituições beneficiárias dos valores; b) quantidade de recursos destinados às 

OSS; c) os partidos dos deputados proponentes e; d) a finalidade das emendas parlamentares. 

Resultados: Foram analisadas 109 emendas parlamentares que propuseram recursos 

financeiros para as OSS/Mantenedoras (M1 e M2) investigadas. Entre 2009 e 2014 foi proposto 

um total de R$ 4,817 milhões para as instituições, sendo R$ 4,627 milhões para a M1 e R$ 190 

mil para a M2. O principal partido político proponente foi o PMDB com R$ 1,295 milhão em 

emendas. A maior parte dos recursos foi destinado para compra de equipamentos e materiais 

hospitalares (71% do total), seguido de apoio financeiro (14%) e compra de veículos (7%). 

Conclusão: Diante das informações sistematizadas neste estudo, não podemos afirmar 
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categoricamente que as propostas de emendas parlamentares direcionadas para a M1 e a M2 

sejam resultado daquilo que classificamos como “moeda de troca” ou também um possível 

“paroquialismo político”. O número de destinações de emendas parlamentares por partidos 

políticos que venceram as eleições estadual e municipal da capital do Espírito Santo pode ser 

correlacionado como um jogo político que beneficiou entidades filantrópicas de saúde que 

atualmente criaram novas personalidades jurídicas e qualificaram-se na área da saúde pública 

como “Organizações Sociais de Saúde”. Observamos que este perfil de dupla personalidade 

jurídica cresce em todos os estados do Brasil, possibilitando a captação de recursos financeiros 

do Estado duplamente pela mesma instituição. Destacamos, a inexistência de instrumentos de 

transparência na ALES, inclusive para acompanhar a distribuição e a execução dos recursos 

financeiros destinados as OSS por meio das emendas parlamentares. Ademais, não há uma 

política de divulgação transparente dos dados, sendo praticamente impossível para o cidadão 

comum saber o quanto cada parlamentar direcionou em recursos financeiros por meio das 

emendas parlamentares para as OSS. 

 

Palavras-chaves: Organização social; Administração pública; Financiamento público; Saúde 

pública. 
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Introdução 

 

Este estudo pretende abordar duas temáticas fundamentais no cenário político brasileiro, em 

especial vinculado à saúde pública. Uma diz respeito à aplicação de recursos financeiros por 

meio de Emendas Parlamentares em projetos de saúde. A outra diz respeito à construção de 

uma cultura de transparência na aplicação dos recursos públicos em suas diversas formas. A 

proposta deste trabalho é caracterizar as Emendas Parlamentares do Estado do Espírito Santo 

destinadas a instituições filantrópicas que tenham vinculações com Organizações Sociais de 

Saúde. Além disso, nos interessa ainda verificar as ferramentas de fiscalização desses recursos 

por parte da Assembleia Legislativa do ES.    

 

Desde meados da década de 1990, o processo de construção da Constituição Federal (1988) 

seguida da consolidação do SUS orientado pela linha do Estado do Bem-Estar Social sofreu 

com a influência do pensamento neoliberal que pautava a discussão em torno da reforma 

administrativa do Estado, o que direcionou a busca por alternativas de gestão das organizações 

governamentais. Esse caminho tinha como base a busca por eficiência para utilização dos 

recursos públicos, ao mesmo tempo em que procurou enfrentar situações na esfera da política 

econômica que limitavam o aumento do gasto público disposto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). Essa reforma ocorreu devido à crise de governabilidade 

e à sobrecarga da agenda pública, isto é, o governo se percebeu incapaz de tomar decisões em 

virtude da pressão de demandas da sociedade (DINIZ, 2001).  

 

Nas idas e vindas do projeto constituinte houve a reafirmação da força do setor privado dentro 

das políticas públicas de saúde no Brasil (PERIM, 2014). Essa confirmação se torna 

institucional e visível a partir do artigo 199 da Constituição Federal como uma exposição da 

dicotomia público versus privado que aparece na política pública progressista para o SUS. Isso 

porque, diferente do que a reforma sanitária preconizou, o artigo abriu legalmente a 

possiblidade de cessão da saúde para o setor privado. Ele foi considerado uma “concessão ao 

peso político do capital” (BRAVO; MATOS, 2009). 

 

Segundo Pereira (2009), a abertura ao setor privado na política de saúde se coaduna com o 

pensamento neoliberal. Sendo assim, representa a resposta de governos alinhados com a 

estratégia de redução do papel do Estado e a transferência de suas atribuições e 

responsabilidades para o mercado. Alinhado com essas ideias, nasceu no governo do 
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presidente Fernando Henrique Cardoso, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE). Ele trouxe em seu arcabouço a reorganização da máquina estatal, apresentando 

como princípio: um salto adiante, no sentido de uma administração pública chamada de 

gerencial, baseada na Teoria Clássica da Administração, tendo como bojo o tripé da eficácia, da 

eficiência e da efetividade. Essa reorganização é caracterizada pela ação de “arrumar” a 

máquina pública em todos os níveis do governo (BRASIL, 1995, p. 7). 

 

O PDRAE levantou o debate sobre a gestão pública, apontada pela reforma gerencial do 

Estado e o desenvolvimento da administração pública gerencial. Nesse contexto, segundo 

Paula (2005), a administração pública gerencial, também conhecida como ‘nova administração 

pública’, emergiu como o modelo ideal para o gerenciamento do Estado em reforma. Paralelo a 

esse cenário, Luiz Carlos Bresser-Pereira, indicado para dirigir o Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE), buscou novas experiências gerencialistas – no Reino Unido – para 

integrar o planejamento das ações na pasta. 

 

Ao contrário da universalização, o PDRAE reorientou o foco do Estado para o atendimento 

daqueles que “não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos que têm 

acesso ao mercado” (BRAVO; MATOS, 2009). No que se refere aos serviços sociais, propôs 

que os serviços como saúde, educação, pesquisa e meio ambiente possam ser geridos por 

‘Organizações Públicas Não-Estatais (OPNES)’ ou ‘Organizações Sociais (OS)’, isto é, grupos 

de direito privado, sem fins lucrativos, que administrariam com subvenções dos cofres públicos 

(FERREIRA, 2003). Nesse contexto, surgem as Organizações Sociais de Saúde (OSS), que 

estabelecem uma nova modalidade de relação entre o setor público e o privado por meio dos 

contratos de gestão, com a finalidade de gerir os serviços de saúde com maior autonomia 

gerencial e sem os entraves burocráticos (BRASIL, 1998).  

 

Apesar de ser uma modalidade de gestão regulamentada desde o final de anos de 1990, 

apenas quase dez anos depois as Organizações Sociais de Saúde foram implementadas no 

Espírito Santo. Em 2009, houve a regulamentação para a criação e qualificação das 

Organizações Sociais, formalizada através da Lei Complementar nº 489, de 21 de junho de 

2009. A abordagem de cunho neoliberal na gestão pública também norteou as políticas de 

saúde no estado capixaba. Ou seja, os objetivos permaneceram os mesmos: redução do papel 

do Estado e transferência de suas responsabilidades para o mercado. Uma das justificativas da 

lei foi o emprego de Organizações Sociais para melhorar a gestão dos hospitais públicos.  
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Recursos Financeiros das Emendas Parlamentares (EP) 

 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (CFB), “emenda parlamentar” é o instrumento 

que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual da União. 

Por meio das emendas individuais e coletivas os parlamentares aperfeiçoam a proposta do 

Poder Executivo, destinando recursos para as regiões ou projetos de maior interesse deles. O 

objetivo é aproximar o orçamento de áreas de interesse dos parlamentares, que podem priorizar 

as áreas de saúde, educação e cultura, entre outras (MELLO, 2012).  

 

Conforme cita Mognatti (2008), o planejamento e orçamento de todos os entes da federação 

estão alinhados com as diretrizes federais. No caso dos estados é pautado pelas constituições 

estaduais.  No Espírito Santo, encontra-se definido na Constituição do Estado que foi 

promulgada em 1989, e obedece aos mesmos critérios e parâmetros dispostos pela CFB. Em 

relação à LOA, a constituição estadual dispõe sobre o planejamento governamental sob o ponto 

de vista físico-financeiro. Trata-se de um documento formal de decisões sobre a alocação de 

recursos e de um instrumento que expressa o conjunto de ações governamentais visando 

alcançar maiores níveis de eficiência e eficácia dessas ações. A LOA compreende “o orçamento 

fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público” (ESPÍRITO 

SANTO, 1989, p. 39). Sobre as emendas parlamentares, o art. 151 da Constituição Estadual 

dispõe: “§ 1° As emendas serão apresentadas na comissão que sobre elas emitirá parecer, e 

apreciadas, na forma regimental, pelo plenário da Assembleia Legislativa”. 

 

No âmbito estadual, os deputados adicionam à LOA recursos que contemplarão melhorias às 

áreas e regiões de sua influência política. Sendo assim, as emendas são instrumentos de 

negociação política entre o executivo e o legislativo. Figueiredo e Limongi (2002) apontam que 

os parlamentares utilizam as emendas para atender aos seus interesses e aos seus benefícios 

políticos, tendo como foco a manutenção de sua base eleitoral e, por consequência, a 

possibilidade de reeleição no pleito seguinte.  

 

As emendas individuais dos parlamentares, ao orçamento, são vistas como o instrumento por 

meio do qual os interesses especiais dos eleitores são atendidos. Obviamente, políticos agem 

dessa forma na expectativa de esses benefícios venham a ser convertidos em votos 
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(FIGUEIREDO; LIMONGI 2002, p. 304). 

 

Diante desse contexto, que gira em torno dos próprios interesses políticos, podemos verificar o 

quanto esses acordos têm peso nos processos internos entre os poderes democráticos 

estabelecidos. Por outro lado, esses acordos fortalecem as alianças políticas, mesmo que 

informais, especialmente em períodos de eleição (SOUZA; BITTENCOURT, 2010). 

 

Contudo, mesmo com essas emendas à LOA, o Executivo não tinha a obrigação de cumprir 

integralmente com o acordado com o Legislativo. Mas, a LDO da União 2014 (Lei nº 12.919, de 

24 de dezembro de 2013) estabeleceu o “orçamento impositivo” (BRASIL, 2013). Ou seja, a 

partir de agora o Executivo Federal tem a obrigação de realizar os gastos previstos nas 

emendas parlamentares. A criação dessa lei em âmbito federal deverá ser acompanhada pelas 

esferas estaduais e municipais. 

 

Algumas Assembleias Legislativas já propuseram emendas às constituições estaduais com 

esse objetivo. No Espírito Santo, o Deputado 1 (PDT) apresentou proposta de emenda à 

Constituição Estadual em 2014, mas a matéria foi arquivada no início de 2015 nos termos do 

artigo 147 do Regimento Interno da Ales: “As proposições que não forem ultimadas na 

legislatura serão arquivadas (...)” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 

35). 

 

Por uma Cultura da Transparência 

 

A cultura da transparência é hoje um tema recorrente em eventos acadêmicos e entre 

profissionais das áreas da administração pública. Na saúde pública, a gestão das instituições 

segue a lei da transparência, onde toda informação referente aos gastos, compras, metas e 

indicadores devem ser amplamente divulgados para toda população, de maneira clara e 

completa. No que diz respeito ao financiamento da saúde pública, a transparência precisa ser 

encarada como essencial, em especial nos casos dos valores financeiros repassados para as 

Organizações Sociais de Saúde (OSS).  

 

A entrada das OSS no âmbito da gestão pública lançou novos desafios para essa cultura da 

transparência, visto que essas organizações podem receber recursos financeiros por meio de 

Emendas Parlamentares, além das quantias recebidas em função dos contratos de gestão nas 
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parcerias com os órgãos públicos nos três níveis de governança: municipal, estadual e federal. 

Nesse sentido, essa pesquisa se propõe a analisar as formas de acompanhamento dos 

repasses de recursos para as OSS por meio de emendas parlamentares na Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo (ALES), como também investigar o volume de recursos financeiros 

repassados para as OSS e as ferramentas de controle social sobre esses recursos.  

 

O ingresso das OSS na gestão de aparelhos públicos de saúde (hospitais, unidades básicas de 

saúde, unidades de pronto-atendimento etc.) significou a implementação de modelos de gestão 

para resultados. Esses pressupõem a passagem do modelo tradicional de “controle dos meios” 

pelo “controle por fins”, observando principalmente a avaliação em resultados atingidos 

(BERNARDO; MARTINS, 2012).  

 

Entretanto, esse modelo não se sustenta diante da cultura política brasileira, marcada por 

profundos traços de patrimonialismo (Bernardo e Martins, 2012). Os autores afirmam que a 

substituição do controle de meios pelo de resultados poderia colocar em risco os princípios que 

regem a administração pública e o uso do recurso público. Assim, o controle exclusivamente por 

resultados pode não dar conta de um sistema eficiente de avaliação, sinalizando para a 

necessidade de associar controle de meios, controles por resultados e controle social. 

 

“(...) o controle puramente de resultados gera o risco de uso ineficiente dos recursos públicos e 

a inobservância de princípios como a isonomia, impessoalidade e moralidade, que são 

fundamentais quando da aplicação dos recursos públicos. Por outro lado, o controle exclusivo 

dos meios leva ao apego excessivo a formalidades processuais e à imposição dos meios 

utilizados pelo parceiro público ao parceiro privado, promovendo seu engessamento” 

(BERNARDO; MARTINS, 2012, p.10). 

 

Desta feita, o controle social tem que ser colocado em destaque e necessita de fomento. Com a 

complexidade cada vez maior nas de parcerias – especialmente a partir da inserção das OSS 

na gestão pública –, é preciso aperfeiçoar os mecanismo de controle tradicionais para permitir o 

emprego dos recursos públicos de forma adequada. Assim, “incentivar a participação da 

sociedade, facilitar seu acesso à informação e criar canais de comunicação para efetivação do 

controle pela sociedade é ponto central para uma gestão pública eficiente.” (BERNARDO; 

MARTINS, 2012, p.10). 
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Segundo a Controladoria Geral da União (CGU), controle social é “a participação da sociedade 

na gestão pública”, sendo um “mecanismo de prevenção da corrupção e fortalecimento da 

democracia. (...) o controle social revela-se como complemento indispensável ao controle 

institucional, exercido pelos órgãos fiscalizadores.” (CGU, 2012. p. 16-7). 

 

Atualmente, a administração pública tem sido alvo de controvérsias a respeito da transparência 

de seus atos devido aos inúmeros escândalos de corrupção. Diversos autores como Figueiredo 

e Santos (2013) e Assis e Villa (2003), destacam que a transparência estimula a participação 

social, a informação divulgada aproxima a sociedade da gestão exercida por seus 

representantes. No tocante ao regime jurídico, ressaltamos a existência da Lei da transparência 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida também com Lei de Acesso à Informação 

anseia com seus pilares a busca para tornar menos obscuro o conhecimento da informação por 

parte dos cidadãos, no que se refere à forma como os nossos recursos públicos são 

administrados.  

 

Assim, podemos inferir que na medida em que o cidadão tiver a consciência do seu papel 

primordial na busca e no acompanhamento da informação, ele deterá o conhecimento sobre os 

instrumentos de controle, monitoramento e avaliação sobre a gestão dos serviços públicos 

(FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório, com análise documental, que possui dois objetivos maiores: 

a) tipificar, caracterizar e quantificar os recursos financeiros destinados às Organizações Sociais 

de Saúde por meio das emendas parlamentares aprovadas pela Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo entre 2009 a 2014; e b) avaliar os instrumentos de controle e acompanhamento 

da aplicação dos recursos financeiros públicos por parte das entidades beneficiadas pelas 

Emendas Parlamentares. Para tanto, estudamos se houve recursos de emendas parlamentares 

direcionados a quatro OSS que atuaram na gestão de hospitais públicos estaduais durante o 

recorte temporal (2009-2014). Foram identificadas quatro entidades, nomeadas por OSS 1, 

OSS 2, OSS 3 e OSS 4. Essas quatro gerenciaram três hospitais públicos estaduais do Espírito 

Santo (Hospital Estadual Central - HEC, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves - HEJSN e 

Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE) no período. Para alcançar os objetivos, 

realizamos análise documental de todas as propostas de emendas parlamentares direcionadas 
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para a área da saúde no período.  

 

O recorte temporal para este estudo compreende o intervalo entre 2009 a 2014, sendo que o 

marco inicial é justificado por ser a data da primeira transferência da gestão de um hospital 

público para uma Organização Social no estado do Espírito Santo. Isso ocorreu com o Hospital 

Estadual Central no fim de 2009. Já a delimitação final compreende o momento mais recente de 

divulgação de dados consolidados por parte do Governo do Estado do Espírito Santo. A partir 

de 2015, com a posse do governador Paulo Hartung, houve mudanças na forma de 

apresentação dos dados públicos de saúde, dificultando a continuidade do estudo com o 

mesmo instrumental metodológico.   

 

Foram extraídas e tabuladas todas as emendas parlamentares entre 2009 a 2014, somando 

109 emendas. Os principais dados coletados foram: as instituições a que se destinavam as 

emendas, os valores, os partidos dos deputados proponentes, e a finalidade das propostas. 

Para verificar a aplicação e o acompanhamento desses recursos, realizamos uma análise dos 

sítios eletrônicos das instituições que receberam recursos via Emendas Parlamentares, dos 

sítios eletrônicos de Transparência do Governo do Estado do ES e da Assembleia Legislativa 

do ES. 

 

Resultados e discussão 

 

Após a coleta e análise dos dados das Emendas Parlamentares, verificou-se destinação de 

recursos para entidades filantrópicas que agregam também personalidade jurídica de OSS, 

que, por sua vez, administraram hospitais públicos estaduais no período. Identificamos, 

portanto, que existem duas personalidades jurídicas diferentes dentro de cada uma das 

mantenedoras. Uma responsável pela unidade filantrópica e outra responsável pela OSS, 

sendo que o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é, obrigatoriamente, diferente.  

 

Contudo, as próprias mantenedoras em instrumentos próprios de divulgação, como site e 

relatórios de atividades, fazem questão de tratar a OSS e o hospital filantrópico como uma 

única personalidade jurídica. Essa dupla personalidade jurídica dificulta – mas não impede – a 

diferenciação da entidade beneficiada pelas emendas. Essa observação carece de melhor 

abordagem, que deverão ocorrer em estudos posteriores. Cabe neste trabalho apenas 

quantificar os valores repassados para OSS ou mantenedoras filantrópicas que tenham 
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vinculação com as organizações que geriram os hospitais no período. Assim, analisamos o 

volume de recursos financeiros destinados à mantenedora 1 da OSS 1 e à mantenedora 2 da 

OSS 2. 

 

Essas duas mantenedoras possuem o título de entidades filantrópicas e já administravam 

hospitais filantrópicos que atendem ao Sistema Único de Saúde do Espírito Santo antes do 

intervalo temporal estudado – a mantenedora 1 (M1) administra um Hospital filantrópico no 

Município de Vila Velha que fica na Região Metropolitana da Grande Vitória e a mantenedora 2 

(M2) administra um Hospital filantrópico localizado no município de Santa Teresa, que fica na 

Região Serrana do Espírito Santo. Assim, justificamos a abordagem analítica voltada para as 

duas mantenedoras (M1 e M2) que são diretamente responsáveis pelas OSS, objeto deste 

estudo. 

 

Pudemos comprovar que existe predomínio de EP direcionadas à mantenedora (M1) da OSS 1 

– que administra o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves – a partir de um projeto de 

governo vinculado à SESA que visa o “Fortalecimento dos Hospitais Filantrópicos” (ESPÍRITO 

SANTO, 2009d, p. 6). Na figura 1 podemos acompanhar a evolução dos valores definidos via 

emendas parlamentares para as duas mantenedoras. Ao total foram propostos para as 

entidades R$ 4,817 milhões, sendo R$ 4,627 milhões direcionados para a mantenedora 1 (M1) 

e R$ 190 mil para a mantenedora 2 (M2). 

 

Percebemos ainda que a M1 recebe repasses aprovados oriundos de emendas parlamentares 

em volume bem maior que a M2, assim como identificamos duas elevações de valores que 

fogem do padrão. Em 2012, a M2 recebeu R$ 135.000,00, bem acima da média dos outros 

anos que foi de R$ 11.000,00 por ano. Lembramos que ela iniciou a administração do Hospital 

Estadual Central em dezembro de 2011. 

 

Ainda sobre a figura 1, podemos perceber que a M1 sempre recebeu em média um volume 

maior em relação a M 2 em propostas d anuais em propostas de emendas parlamentares. Mas 

em 2014, o valor definido pelos deputados estaduais saltou para R$ 1,3 milhão, quase 

dobrando em relação aos anos anteriores. O início das atividades desta associação no Hospital 

Estadual Dr. Jayme Santos Neves data de fevereiro de 2013. Assim, intuímos que as duas 

mantenedoras apresentaram elevação nos valores propostos pelos parlamentares em suas 

emendas nos anos imediatamente posteriores à criação da nova personalidade jurídica e 
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qualificação como Organizações Sociais de Saúde, o que permitiu a atuação delas como 

gestoras dos hospitais públicos estaduais. Esse apontamento sinaliza possível exposição dos 

interesses políticos locais, em sintonia com o que destacou Figueiredo e Limongi (2002), 

quando defendem bandeiras que possam se traduzir em votos em eleições posteriores. “A 

hipótese que se segue é que os representantes estariam moldando as políticas públicas de 

forma a garantir a sua reeleição” (p. 311). 

Figura 1 Evolução dos valores totais de emendas parlamentares propostas para a M1 e M2 

entre 2009 e 2014 

 

Fonte: Lei Orçamentária Anual/ALES. 

 

De posse dos dados das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) foi possível separar a quantidade 

de proposições de emendas voltadas para a M1 e para a M2 por partidos políticos. O resultado 

é apresentado na figura 2. O que mais se destaca é o valor proposto pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) em 2014, quando foi responsável por R$ 495.000,00 em 

emendas. Esse é o maior valor para um partido no período do estudo. O PMDB foi o partido 

vencedor da eleição para o governo estadual naquele ano, e também foi a sigla com maior 

volume total de propostas, com R$ 1,295 milhão entre 2009 a 2014. O segundo partido com 
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maior volume de propostas foi o Partido Democrático Trabalhista (PDT), com total de 

R$ 900.000,00 nos seis anos da pesquisa. Ao todo foram 15 partidos que efetivaram as 109 

emendas entre 2009 e 2014 para M1 e M2. 

 

Do total de R$ 4,817 milhões proposto pelos partidos para as duas mantenedoras – que 

posteriormente criaram uma nova personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

ou seja, Organizações Sociais de Saúde –, apenas três partidos (PMDB, PDT e PFL/DEM) 

foram responsáveis por 42,7% do total de emendas, somando R$ 2,055 milhões. 

 

Outra observação é em relação ao total de emendas parlamentares para as duas 

mantenedoras partindo do Partido Popular Socialista (PPS), que só fez proposições em 2012. O 

deputado 2, do PPS, médico, que naquele mesmo ano foi eleito prefeito da capital, Vitória, foi 

autor de emendas de R$ 100.000,00 para cada uma das duas mantenedoras. O total de 

R$ 200.000,00 foi a única quantia prevista pelo PPS durante o período investigado. 

 

Figura 2 Valores de emendas parlamentares, separados por partidos políticos, destinados a M1 

e M2 (somados) entre 2009 e 2014. 

 

Fonte: Lei Orçamentária Anual/ALES. 

 

Na figura 3 apresentamos a categorização feita a partir da destinação de cada proposta de 
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emenda à LOA entre os anos de 2009 e 2014. Foi possível visualizar que o maior volume de 

recursos foi direcionado para propostas de emendas parlamentares destinadas para aquisição 

de equipamentos hospitalares e material permanente. A soma de R$ 3,432 milhões equivale a 

71% de todo o recurso proposto. Na leitura das emendas não foi possível identificar, 

especificamente, quais equipamentos hospitalares estavam nas propostas. Por exemplo, na 

emenda nº 644 de 2009, o deputado 3 (PFL/DEM) usou a seguinte justificativa para propor 

R$ 250.000,00 para a M1: “Indicação de liberação de parte de cotas de emenda parlamentar 

para atender as necessidades da aquisição de novos equipamentos com vistas em 

proporcionar melhor atendimento público” (ESPÍRITO SANTO, 2009d). 

 

O fato de os maiores valores estarem destinados para aquisição de equipamentos hospitalares 

e material permanente revela uma das portas de pouca ou quase nenhuma transparência na 

relação do setor público com o privado. Isso porque quando a mantenedora que recebeu 

recurso decide utilizá-lo, o faz sem necessariamente levar em consideração os princípios da 

Administração Pública. 

 

Assim, fica explicitado o interesse dos deputados estaduais em propor emendas para áreas que 

possuem mais visibilidade. Dessa forma, vemos que o maior volume de recursos proposto pelos 

deputados foram direcionados para a aquisição de equipamentos hospitalares e material 

permanente (71%). A segunda categoria com maior percentual de recursos foi o apoio 

financeiro à instituição. Nessa categoria entraram os pedidos de recursos que não tinham uma 

temática especifica, sendo genéricas demasiadamente. Nessa classificação estão 14% dos 

recursos proposto em emendas, que representa R$ 665.000,00. Um exemplo de como as 

emendas não trazem especificidade pode ser conferido ao analisar a emenda nº 756 de 2010 

do deputado 4 (PSB), no valor de R$ 40.000,00: “Apoio financeiro a [M1- supressão do nome] 

para a melhoria do atendimento a saúde da população” (ESPÍRITO SANTO, 2010b). 
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Figura 3 Percentual por categorias dos recursos propostos pelas emendas parlamentares 

destinados a M1 e M2 entre 2009 e 2014. 

 

Fonte: Lei Orçamentária Anual/ALES. 

 

Sobre os instrumentos de controle e monitoramento dos recursos destinados as instituições 

beneficiadas pelas emendas podemos considerar que não existe nenhum tipo de controle, ou 

melhor, instrumento de monitoramento e avaliação, públicos e transparentes. Para ressaltar 

essa ausência, a pesquisadora foi até a Assembleia Legislativa com o objetivo de entrevistar os 

técnicos da casa legislativa. Entretanto, eles se dispuseram a colaborar, mas de modo informal 

e com isso não aceitaram gravar ou responder a qualquer tipo pergunta. Apenas relataram na 

informalidade que o órgão não dispõe de instrumentos de avaliação e controle sob os recursos 

financeiros públicos destinados às entidades beneficiadas com as emendas.  

 

Além disso, nesta pesquisa houve a analise dos sítios eletrônicos das OSS assim como das 

mantenedoras, objeto de estudo. Não identificamos qualquer seção para acompanhar a 

aplicação e a prestação de contas dos recursos recebido por meio das emendas parlamentares. 

O único espaço de acesso aos dados foi através do Portal de Transparência do Governo do 

Estado do ES, que permite apenas identificar o destino e o valor do recurso público destinado 

às entidades. 
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Conclusão 

 

Analisar o termo transparência nas parcerias do setor público com entidades privadas sem 

finalidade lucrativa deve ser observado tendo como pano de fundo a evolução da legislação que 

obriga a própria administração pública em ser transparente. Esse arcabouço jurídico 

compreende a Lei nº 9.637/98 que cria as Organizações Sociais no âmbito federal; a Lei nº 

489/2009 cria o programa de Organização Social no Estado do Espírito Santo e a Lei nº 

12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação ou Lei da Transparência. De forma 

geral, essas Leis colocam a prestação de contas como uma obrigação de qualquer órgão 

público, ao mesmo tempo em que permitem que qualquer cidadão tenha acesso às informações 

atualizadas diretamente nos seus sítios na internet dos órgãos e entidades.  

 

Ao avaliar o volume de recursos financeiros destinados às Organizações Sociais de Saúde por 

meio das emendas parlamentares aprovadas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

entre 2009 a 2014, observamos falha no controle e no monitoramento por parte dos órgãos. 

Isso aponta para falta de responsabilidade frente aos recursos financeiros públicos como 

também a intencionalidade política no ato de propor as emendas. 

 

A legislação obriga que qualquer ente que receba recursos públicos apresente os dados de 

maneira transparente, clara e detalhada. O ingresso de valores financeiros nos cofres de 

entidades filantrópicas ou OSS por meio de emendas parlamentares precisam seguir essa regra 

preconizada por todo o arcabouço jurídico que regula o acesso à informação. Na pesquisa 

apresentada, não encontramos os mecanismos que pudessem ser utilizados pelo cidadão 

comum para acompanhar a execução dos recursos destinados à M1 (OSS1) e à M2 (OSS2) por 

meio de EP. Ainda que tenha sido possível investigar a tramitação do montante do recurso e 

das entidades beneficiárias, esse procedimento só foi possível em função de um complexo 

trabalho de coleta de dados, cruzamento de informações e compilação de valores. Assim, 

concluímos que não há transparência no acompanhamento dos recursos destinados a 

entidades por meio de Emendas Parlamentares, em claro descumprimento à Lei de 

Transparência. 

 

Ressaltamos que, em âmbito federal, existe um portal – Portal dos Convênios – de acesso livre 

e público, em que é possível monitorar o andamento dos convênios firmados entre órgãos 

públicos e entidades filantrópicas e entes privados se fins lucrativos. Urge a construção de 
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estruturas semelhantes na esfera estadual para maior transparência no emprego dos recursos 

financeiros públicos. Essa prática deveria ser implantada também nas Assembleias Legislativas 

Estaduais como forma de cumprir a Lei de Transparência em sua integralidade. 

 

Cabe destacar que a área da saúde é uma das mais importantes e com atividades mais 

complexas, além de custos muito elevados. Com isso, ela acaba demandando mais recursos 

financeiros, requerendo um orçamento maior. E, como consequência, tende a mobilizar um 

maior número de proposições parlamentares, já que há obrigatoriedade de que sejam 

destinados para a área de saúde metade dos recursos propostos pelas emendas.  Além desse 

cenário econômico, Baptista et.al (2012) apontam ainda que a saúde também se diferencia de 

outras áreas pelas ações previstas em sua programação, que se caracterizam por ser de 

execução objetiva e de grande visibilidade (como aquisição de equipamentos, veículos, 

medicamentos, pequenas obras e instalações, entre outras).  

 

Podemos inferir que há mais interesse dos parlamentares em propor emendas direcionadas 

para setores do sistema de saúde que fiquem em seus distritos eleitorais (unidades de saúde, 

hospitais, entidades filantrópicas). Além disso, há ainda os projetos mais específicos, tanto no 

âmbito público como no privado, que vão ao encontro dos interesses dos parlamentares em 

suas regiões. Podemos concluir, portanto, que há um fortalecimento do poder local na 

distribuição das emendas parlamentares para as mantenedoras estudadas. Isso no sentido de 

observar que o maior volume de proposições parlamentares vão ao encontro da M1, que é uma 

entidade capixaba, enquanto que a M2 não faz parte do meio político local. 

 

Diante das informações sistematizadas neste estudo, não podemos afirmar categoricamente 

que as propostas de emendas parlamentares direcionadas para a M1 e a M2 sejam resultado 

daquilo que Mello (2012) classifica como “moeda de troca” ou também “paroquialismo político” 

(p. 35). O que pode ser evidenciado é que há um jogo político que beneficia entidades 

filantrópicas que atualmente estão criando novas personalidades jurídicas e qualificando as 

mesmas para atuarem na área da saúde pública como Organizações Sociais de Saúde. É 

válido pensar que novas pesquisas são necessárias para elucidar de maneira mais precisa as 

verdadeiras relações que perpassam o uso das emendas parlamentares como elo entre as 

demandas do legislativo e os projetos estratégicos do executivo no Estado do Espírito Santo. 

 

Ao fim deste estudo, julgamos ser necessário ressaltar que as duas mantenedoras investigadas 
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nesta etapa apresentam-se para a sociedade de maneira dupla e dúbia, pois o nome da 

mantenedora é utilizado para caracterizar ambas as personalidades, filantrópica e OSS. Se por 

um lado as duas são entidades filantrópicas, por outro, ambas também estão qualificadas como 

Organizações Sociais de Saúde, e as duas personalidades jurídicas são sem fins lucrativos. Ou 

seja, ambas carregam os ônus e os bônus desta tipificação. Desta feita, percebemos uma 

dinâmica em que as entidades buscam criar a personalidade jurídica de OSS como forma de 

obterem mais subvenções.  

 

Destacamos ainda que este movimento de agregação de personalidades jurídicas, grosso 

modo, de títulos, pode estar atrelado a uma cultura de planejamento visando o menor custo e 

uma maior captação de recursos financeiros. Esse apontamento implica pensarmos numa 

valoração das OSS, como forma de apresentar aos setores interessados (público e privado) um 

tipo de diferencial nas concorrências e nos editais de seleção. E, assim, recebem recursos 

financeiros por vários canais do estado: de forma direta (contratos), doações, emendas 

parlamentares, isenções fiscais, assistência social.  
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