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vem exigindo. Demandas com debates sobre a sociedade, Leis e Políticas Públicas em
uma perspectiva de desenvolvimento e sustentabilidade, trabalho e assistência, modelos
econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes.
Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos
direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de
forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas
sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade
contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e
perspectivas.
É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas
traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas
de conhecimento.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a
todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com
propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões
importantes para conter neste material e campo profissional.
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CAPÍTULO IX

O DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL A INFORMAÇÃO NO COMBATE
À CORRUPÇÃO
Márcio Bonini Notari 57.
DOI: 10.47538/AC-2021.03-09

RESUMO:
O presente artigo tem como objeto de estudo abordar o direito à informação e a
transparência nos tratados e convenções internacionais, tendo como premissa referencias
teóricos de Kant, Bobbio e Hannah Arendt, buscando um diálogo de aproximação entre
esses autores, a partir de um ponto em comum entre eles: o princípio da publicidade, a
partir da liberdade de fazer o que Kant denomina de uso público da razão por parte de
todos seres humanos, contra o arbítrio do poder invisível e do segredo como instituição
de Estado, o que não ocorria nos estados absolutistas, cuja máxima da arcana imperii
(autoridades ocultas), constituem o que Bobbio, denomina de “ poder oculto”. A hipótese
a ser desenvolvida envolve o pressuposto de que na esfera privada o segredo é
considerado como regra, porém não em relação ao espaço público em que a publicidade
e a transparência são regras basilares nos assuntos públicos no Estado democrático e
constitucional. Sendo assim, busca-se examinar que o direito à informação pública e
acesso a documentos constituem um direito humano e fundamental previsto em diversos
tratados e convenções internacionais de direitos humanos, sendo importantes
instrumentos para garantia da transparência na administração pública. Por fim, será
analisada a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, em relação a transparência
e a informação no setor público e privado, servindo como importante instrumento de
participação do cidadão no acesso ao espaço público/privado, garantindo a possibilidade
de controle social, a partir do acesso às informações públicas. Um cidadão bem informado
detém a capacidade e a possibilidade de participar de modo efetivo da tomada de decisões,
inclusive de utilizar esse mecanismo de controle informativo como forma de
prevenir/combater o fenômeno da corrupção na gestão pública e na iniciativa privada.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à
Internacionais. Cidadania. Corrupção.

Informação.

Transparência.

Convenções

HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL INFORMATION IN THE FIGHT
AGAINST CORRUPTION
ABSTRACT:
57 Doutorando em Direitos
marciobnotari@gmail.com

Fundamentais.

Lattes:

127

http://lattes.cnpq.br/1879425259745073.

E-mail:

The purpose of this article is to study the right to information and transparency in
international treaties and conventions, with the premise of theoretical references by Kant,
Bobbio and Hannah Arendt, seeking a dialogue between these authors, from a point in
common among them: the principle of publicity, based on the freedom to do what Kant
calls public use of reason by all human beings, against the agency of invisible power and
secrecy as a state institution, which did not happen in the absolutist states, whose maxim
of arcana imperii (hidden authorities), constitute what Bobbio calls "hidden power". The
hypothesis to be developed involves the assumption that in the private sphere secrecy is
considered a rule, but not in relation to the public space in which advertising and
transparency are basic rules in public affairs in the democratic and constitutional state.
Thus, it seeks to examine that the right to public information and access to documents is
a fundamental and human right provided for in several international human rights treaties
and conventions, being important instruments to guarantee transparency in public
administration. Finally, the United Nations Convention against corruption will be
analyzed, in relation to transparency and information in the public and private sector,
serving as an important instrument of citizen participation in access to public/private
space, guaranteeing the possibility of social control, from access to public information. A
well-informed citizen has the ability and the possibility to participate effectively in
decision-making, including using this information control mechanism as a way to
prevent/combat the phenomenon of corruption in public management and private
initiative.
KEYWORDS: Right to Information. Transparency. International Conventions.
Citizenship. Corruption.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na esfera internacional, a corrupção vem sendo tratada como um fenômeno que
atingiu projeção mundial, não sendo característica peculiar, da cultura brasileira. Com a
intensificação das relações internacionais e o fortalecimento da globalização, os Estados
– membros passaram a maximizar as ações preventivas/repressivas, acompanhando a
evolução da sociedade internacional frente a essa patologia, objetivando a cooperação e
a integração para combatê-la.
A questão central que se coloca para o presente trabalho é a corrupção e seus
efeitos verticais, os quais vêm causando degradações, irremediáveis, nas instituições
públicas e privadas, atingindo a sociedade civil, causando impactos, também, aos direitos
humanos fundamentais, sociais, a sustentabilidade, a economia e as políticas públicas,
não podendo ser compreendida apenas na esfera jurídica, enquanto ilícito administrativo,
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penal e cível, em uma patologia corruptiva, pelos reflexos nas série de relações sociais e
humanas.
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetiva analisar a publicidade e a
transparência na esfera pública indispensáveis para o acesso a informação no controle
preventivo da corrupção, a medida que o corolário do direito à informação permite ao
cidadão o controle sobre a prestação de contas e a descentralização no âmbito da gestão
pública/privada, constituindo um importante instrumento no combate à corrupção e outras
formas de irregularidades/ilícitos, essencial para a promoção de boa governança, além de
outros benefícios sociais, reconhecido pelos tratados e convenções internacionais.
Considerando que o presente trabalho é de natureza bibliográfica, o método de
abordagem a ser adotado no seu desenvolvimento será o dedutivo, tendo pressuposto
argumentos gerais, para argumentos particulares; quanto ao procedimento será analítico
e o histórico crítico, procurando dar tratamento localizado à matéria objeto de estudo.

PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS DA PUBLICIDADE E DA INFORMAÇÃO
A definição mínima de democracia, segundo a qual por regime democrático
entende-se primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de
decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível
dos interessados (BOBBIO, 1985, p. 12). Pode-se definir a democracia das mais diversas
maneiras; entretanto, não existe uma definição unívoca conceitual que exclua, em regra,
a ideia da visibilidade ou transparência do poder.
Como regime do poder visível a democracia remete a imagem transmitida pelos
escritores políticos inspirados em Atenas de Péricles, da ágora/eclesia, isto é, da reunião
de todos os cidadãos num lugar público com o objetivo de apresentar e ouvir propostas,
denunciar abusos ou pronunciar acusações, e de decidir, após terem apreciado os
argumentos pró e contra apresentados pelos oradores (BOBBIO, 1985, p. 84).
O significado e ius publicum e ius privatum não coincidem, um espetáculo público
pode muito bem ser um negócio privado e uma escola privada (no sentido de que não
pertence ao estado), não podendo, embora privado, subtrair-se à publicidade de seus atos.
Assim, nada elimina do caráter privado do poder do pai de família, nessa distinção entre
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direito privado e direito público, em que a publicidade de muitos atos de sua gestão, não
elimina o caráter público do poder de um soberano autocrático o fato de que este poder
seja exercido, em numerosas circunstâncias, no máximo segredo (BOBBIO, 1984, p. 84).
Sendo assim,
O Público/Privado constitui uma das grandes dicotomias do Direito. É
por essa razão que Radbruch, reconhecendo a sua importância, entende
que os conceitos de Direito Público e Direito Privado são categorias a
prlorl do pensamento jurídico, no sentido de que tem sempre cabimento
indagar a propósito de qualquer preceito jurídico a respeito do domínio
a que pertence. Somente a relação entre o Direito Público e o Privado,
numa escala hierárquica de valores, aponta Radbruch, é que se acha
sujeita a variações históricas vinculadas a diferentes concepções do
mundo. No exame desta dicotomia, que tem uma função heurística
indiscutível na epistemologia jurídica, importa mencionar que existem
duas acepções básicas a partir das quais se estruturam as relações de
oposição entre os termos: na primeira, público é o que afeta todos ou a
maioria, sendo portanto o comum, que se contrapõe ao privado, visto
como o que afeta a um ou a poucos; na segunda, público é o que é
acessível a todos, em contraposição ao privado, encarado como aquilo
que é reservado e pessoal (LAFER, 1988, p. 243).

Nesse ponto, para o autor o público é aquilo que é aberto ao conhecimento de
todos, por contraposição ao privado, que é restrito a poucas pessoas e que, no limite,
configura o que seria secreto. A perspectiva de Bobbio, segundo Lafer, também envolve
a democracia entendida desde o período e experiência grega, como sendo o governo do
poder público, exercido em público. Assim, a visibilidade e a publicidade seriam
premissas básicas que importam em mecanismo de controle da conduta dos governantes.
Em Democracia e Segredo, Norberto Bobbio destaca que a democracia é
contraposta a qualquer forma de autoritarismo e, em regimes monárquicos, o poder dos
governos se revela subtraído aos olhos dos súditos. O soberano seria o “deus oculto”, o
autocrata58, em que consegue verificar o que faz os seus súditos, sem assim ser visto. Ele
seria o deus celestial, o convidado invisível, em que o autor vai denominar de doutrina

58 Uma autocracia é sempre um Governo absoluto, no sentido de que detém um poder ilimitado sobre os súditos. Além
disso, a autocracia permite que o chefe do Governo seja de fato independente, não somente dos seus súditos, mas
também de outros governantes que lhe estejam rigorosamente submetidos. O chefe de um Governo absoluto é um
autocrata sempre que suas decisões não possam ser eficazmente freadas pelas forças intra-governativas. Sob este
aspecto, o monarca absoluto pode ser um autocrata, mas pode também não ser, quando divide o poder com alguns
colaboradores que tenham condições de limitar sua vontade (BOBBIO, 1999, p. 382). Só o termo "autocrata", no
significado daquele que governa por si mesmo, é um termo genérico, conquanto historicamente usado para designar
principalmente o Governo do czar da Rússia.
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do estado absoluta (arcana imperii), isto é, as autoridades ocultas. (BOBBIO, 2015, p.
30).
Nesse sentido, Bobbio lastreado numa perspectiva kantiana elencara que a
doutrina democrática foi bem explicitada por Kant, a partir do princípio da publicidade.
Ensina essa perspectiva filosófica, no Aufklarung59 e na Paz Perpétua, as seguintes lições:
Welt sagt: räsonniert, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber
gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche
Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich, welche nicht,
sondern ihr wohl gar beförderlich? – Ich antworte: Der öffentliche
Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann
Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der Privatgebrauch
derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch
darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich
verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen
Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen
Publikum der Leserwelt macht 60 (KANT, 2004, p. 6).
Se no direito público, como habitualmente o concebem os juristas,
prescindo de toda a matéria (segundo as diferentes relações
empiricamente dadas dos homens no Estado, ou também dos Estados
entre si), ainda me resta a forma da publicidade, cuja possibilidade está
contida em toda a pretensão jurídica; sem ela não haveria, pois, justiça
alguma (que só se pode pensar como publicamente manifesta), por
conseguinte, também não haveria nenhum direito, que só se outorga a
partir da justiça. Toda a pretensão jurídica deve ter a possibilidade de
ser publicada; por isso, a publicidade, já que é muito fácil julgar se ela
ocorre num caso concreto, isto é, se lhe é possível, ou não, harmonizarse com os princípios do agente, pode subministrar a priori na razão um
critério oportuno e de fácil utilização, para conhecer imediatamente no
último caso, por assim dizer mediante um experimento da razão pura, a

59 Esse texto foi publicado no Berlinische Monatsschrift, justamente, ele tinha publicado no mês anterior, em novembro
de 1784, um texto que viria a ser, um pouco desenvolvido, a ideia de uma história universal de um ponto de vista
cosmopolita. O ano seguinte, em 1785, ele publica, sempre na mesma revista, sua Definição do conceito de raça'; em
1786, publica também nela as Conjecturas sobre o começo da história humana. Aliás, ele também escreveu em outras
revistas: na Allgemeine Literaturzeitung, uma resenha do livro de Herderlo; na TeutscheMerkur em 1788, o texto Sobre
o uso dos princípios teleológicos em filosofia ,etc. sua atividade teórica consistiu em publicar artigos, resenhas,
intervenções, em certo número de revistas (FOUCAULT, 2010, p. 09)
60 Para essa iluminação, entretanto, nada é necessário, exceto a liberdade; e é o mais inofensivo de tudo o que só pode
ser chamado de liberdade, ou seja, a de sua razão em todos os aspectos públicos. Mas agora ouço chamadas de todos
os lados: não discuta! O oficial diz: não discuta, apenas faça exercício! O Conselho de Finanças: não discuta, pague!
O clero: não discuta, acredite! (Apenas um cavalheiro no O mundo diz: discuta o quanto quiser e o que quiser, mas
obedece!) Aqui a liberdade é restrita em todos os lugares. Mas qual restrição está atrapalhando a iluminação, qual não
é, mas até mesmo conduz a ela? - Eu respondo: O uso público de sua razão deve ser gratuito em todos os momentos, e
só ele pode traga a iluminação entre as pessoas; o uso privado muitas vezes pode ser muito restrito, sem, no entanto,
portanto, particularmente impedir o progresso do Iluminismo. Mas eu entendo pelo uso público de sua própria razão
que aquele que alguém como um estudioso dela antes de todo Público do mundo leitor. (livre tradução do autor)
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falsidade (ilegalidade) da pretensão suposta (praetensio juris). (KANT,
2008, p. 46).

Kant salienta que semelhante abstração de todo o empírico, que contém o conceito
do direito político e do direito das gentes (como é, por exemplo, a maldade da natureza
humana, que toma necessária a coação), pode chamar-se à seguinte proposição a fórmula
transcendental do direito público: São injustas todas as acções que se referem ao direito
de outros homens, cujas máximas se não harmonizem com a publicidade.
Quanto ao texto do “ O que é isso Iluminismo, Kant faz alusão clara a o uso
público da razão deverá ser sempre livre, o que levará o homem a realizar o
esclarecimento, visto que, a razão, em regra, no espaço público, não é livre, só poderá ser
livre quando expressada em público, ou seja, o cidadão puder fazer uso da liberdade de
pensamento e expressão, em que fala através dos textos ao público, do conhecimento ao
mundo, ligado a ideia de cosmopolitismo, no conceito universal da ciência, eis que o
mundo se estabeleceria na comunicação dos sujeitos racionais.
Já o uso privado da razão pode, porém, muitas vezes, ser muito estreitamente
limitado, sem, contudo por isso impedir notavelmente o progresso do esclarecimento.
Entendo, contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que qualquer
homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do mundo letrado. Denomino
uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em certo cargo público ou função
a ele confiado.Na visão do jurista italiano,
O público dos homens pensantes, do público leitor, referido por Kant,
na obra “ O que é Isso Esclarecimento”, requer os cidadãos envolvidos
com as questões da res publica, isto é, da esfera pública política, que
deverá funcionar sob a égide de uma constituição republicana, um
princípio de organização básica do estado liberal de direito. De outro
modo, as leis públicas acabam sendo um ato de vontade pública irão
diferenciar-se da lei privadas na medida em que emana todo direito,
sem excluir ninguém, pressupondo o uso público da razão e de
expressar-se publicamente o seu pensamento e, por outro lado, do
soberano não criar obstáculos, censuras e represálias a essa livre
manifestação. Deixando de lado o elogio àquele senhor (Frederico II),
que só poderia derivar da lealdade de súdito fiel. (BOBBIO, 2002,
p.243)61

61 A maioridade consiste em desvencilhar-se da menoridade autoculpada, istoé, dos preconceitos. Para o
indivíduo, usufruir da maioridade tem por pres-suposto uma máxima subjetiva – pensar por si mesmo; em relação ao
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Quanto ao uso público da razão, o que é segundo a leitura de Foucault? É
precisamente o uso que fazemos do nosso entendimento e das nossas faculdades na
medida em que nos situamos num elemento universal, em que podemos figurar como
sujeito universal.
O autor Francês nos constituímos como sujeito universal, quando, como sujeito
racional, nós nos dirigimos ao conjunto dos seres racionais. E é simplesmente aí, nessa
atividade que é precisamente é por excelência a do escritor dirigindo- se ao leitor, é nesse
momento que encontramos uma dimensão do público que é, ao mesmo tempo, a dimensão
do universal. Ou antes, encontramos uma dimensão do universal, e o uso que fazemos
nesse momento do nosso entendimento pode e deve ser um uso público (FOUCAULT,
2010, p. 35).
Em relação ao espaço público, em The Human Condition (A Condição Humana),
ocorre, também, o debate acerca da esfera do público. Nesse sentido, Hannah Arendt
inicia pelo reconhecimento acerca do termo público, ligado a dois fenômenos correlatos:
de que tudo o que aparece em público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior
divulgação possível; e o mundo comum a todos nós, que não se reduz à terra, à natureza
ou a Deus, mas é em verdade é um artefato humano, constituído por coisas criadas que se
inserem entre a natureza e os homens, ao mesmo tempo em que separa e relaciona os
homens entre si (homo faber).
Como se percebe Hannah Arendt evidencia uma percepção de forma clara da
relevância da transparência na esfera pública e do princípio da publicidade, conforme a
sua influência de matriz Kantiana; é possível verificar nas duas vertentes, o uso da razão
pública e da transparência na esfera do espaço público.
Segundo Arendt (2010, p. 61), “a presença dos outros que vêem o que vemos e
ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos”. Com efeito,

todo da humanidade, a maioridade constitui uma tendência objetiva – o progres-so em direção à ordem plenamente
justa. Em ambos os casos, a maioridadetem que ser mediada pela publicidade. “É penoso para cada homem
emparticular”, registra Kant, “desvencilhar-se da menoridade que se lhe tor-nou quase uma natureza”. Em
contrapartida, afiança o filósofo, “[qu upúblico [...] se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível; mais do que isso,
se lhe for dada liberdade, é quase inevitável (HECK, 2009, p. 294)
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uma das razões que levaram a essa construção de uma “teoria” do espaço público” e a
liberdade, a publicidade e o direito de informação, sobretudo, em razão de suas
experiências pessoais, enquanto apátrida e refugiada no período dos regimes totalitários.
O termo público, na perspectiva arendtiana, estaria ligado à ideia de domínio
público, enquanto estamos reunidos no mundo comum, na companhia uns dos outros
(ARENDT, 2010, p. 67). Esse mundo comum, só pode sobreviver ao vir e ir das gerações
na medida em que aparece em público, em que a publicidade do domínio público pode
absorver e fazer brilhar por séculos tudo o que os homens venham a querer preservar da
ruína natural do tempo. Assim, na ótica Arendtiana:
A ruptura totalitária opera, na prática, através do isolamento, que
destrói a possibilidade de uma vida pública autêntica. Por isso, a
reconstrução inspirada em Hannah Arendt da temática dos direitos
humanos, discutida nos três primeiros capítulos da segunda parte, diz
respeito àqueles direitos que devem ser tutelados, pois podem impedir,
se exercidos, a reconstituição de um "estado totalitário de natureza"
através da garantia de uma sobrevivência do espaço público. Entretanto,
Hannah Arendt também mostra que uma das características inéditas da
ruptura totalitária é a promoção da desolação, que impede a vida
privada, exacerba o desenraizamento e dificulta o pensamento. É por
essa razão que, no último capítulo da segunda parte, examino o direito
à intimidade, que ela também coloca como direito humano
fundamental, contrastando-o com o direito à informação, que também
postula como condição para uma autêntica vita activa, pois sem ele não
existe a possibilidade de ação conjunta, geradora do poder (LAFER,
1988, p. 25).

Com efeito, é somente através da publicidade na esfera pública que a política é
entendida como amante enquanto o campo de comunicação e da interação que assegura
o poder do agir em conjunto, podendo ter continuidade no tempo. Em outras palavras, um
mundo comum que necessariamente deve ir além do horizonte temporal das premências
de cada vida individual para poder ser compartilhado, exige uma definição das regras do
jogo político que permitam perpetuar e caracterizar o espaço público62.

62 Nesses sistemas, o domínio total, sistematizava a infinita pluralidade e diferenciação dos seres humanos como se
toda a humanidade fosse apenas um individuo, tornando possível, que toda e qualquer pessoa seja reduzida a mesma
identidade de reações.O problema é fabricar algo que não existe, isto é, um tipo de espécie humana que se assemelhe
a outras espécies de animais, e cuja única “liberdade” consista em preservar a espécie. (ARENDT, 2010, p. 488). Ou
seja, a mentira era naturalizada e constituia a regra no regime totalitário.
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Por outro lado, ainda que se considere a democracia como o ideal de governo, há
sempre um debate sobre os seus déficits, sem que se tenha dado atenção central ao tema
do poder invisível. Um governo democrático deve, em regra, exercer de forma pública,
“seu poder em público”, ou seja, não deve haver nada secreto no exercício das atividades
decorrentes do poder público, o que constitui um dos primeiros critérios diferenciadores
do estado constitucional do estado absoluto.
Numa democracia, portanto, a regra elementar e, portanto, básica do poder é a
publicidade, enquanto o segredo constitui a exceção, dos segredos de Estado. Esse
fundamento democrático, na visão Noberto Bobbio, acaba cerceando a denominada
arcana imperii, isto é, a limitação do poder oculto, um das polêmicas iluministas contra
as facetas do estado absoluto, fator importante ao caráter público do poder estatal, a ser
exercido em público, acessível ao domínio de todos.
Esse poder oculto, lembra em grande medida o Panóptico foucaultiano, operando
na lógica “o tudo ver sem ser visto”, onde o poder inicia onde o segredo começa. Ao
contrário do nosso ordenamento jurídico, em que tudo aquilo que não é expressamente
proibido é permitido, nesse modelo de Estado, tudo que não é proibido é obrigatório. Esse
formato lembra o modelo panóptico de Bentham, no Vigiar e Punir, de Michel Foucault,
sendo possível a relação entre Bobbio e Foucault63.
Em relação às teorias apresentadas, desenvolveu-se a importância dos temas da
informação, do segredo, da publicidade, do direito à informação e a publicidade no campo
da idéia ao uso da razão da pública numa visão transcendental kantiana, ou seja, a
publicidade e transparência no na esfera pública, em termos de universalidade, os quais
ele via a base para emancipação da humanidade sair da minoridade, buscando demarcar
a liberdade de pensamento ao cidadãos, sem censura ou outros meios repressivos.

63 O Panóptico não é uma prisão. Bentham o entende: com apenas algumas adaptações de detalhe, a configuração
panóptica servirá tanto para prisões quanto para escolas, para as usinas e os asilos, para os hospitais e as workhouses.
Esssa estrutura tem por função repartir o visível e o invisível. Do ponto central, o espaço fechado é visível de parte a
parte, sem esconderijos, a transparência é perfeita. Nos pontos situados sobre a circunferência das celas tudo se inverte:
impossível olhar para fora, impossível se comunicar com o ponto vizinho, impossível distinguir o ponto central. Esta
configuração instaura então uma dissimetria brutal da visibilidade. O espaço fechado é sem profundeza, planificado,
oferecido a um olho único, solitário, central. Está banhado de luz. Nada, ninguém, ali se dissimula, senão o próprio
olhar, onividente invisível. (MILLER, Et al. 2008 p. 89)
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É por essa razão que, uma das notas constitutivas do direito à informação e
transparência, o princípio da publicidade e do poder visível/visibilidade são condições
essenciais para um regime democrático, bem como, para abertura do espaço público e das
informações públicas, permitindo o controle social por parte do cidadão (s), como forma
de debelar o segredo e das máximas ocultas dos governantes. Isto evidencia não apenas a
apresentação em público de quem está investido do poder, mas também da proximidade
geográfica entre o administrador/administrador.

O DIREITO À INFORMAÇÃO NOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS
A ideia de direitos humanos e da soberania dos povos determinam até hoje a
autocompreensão normativa de Estados de direito democráticos. Não devemos entender
esse idealismo ancorado na estrutura da constituição, apenas como se fosse superada na
história das ideias políticas. Ao invés disso, a história da teoria é um componente
necessário, um reflexo da tensão entre facticidade e validade, entre a positividade do
direito e a legitimidade pretendida, latentes no próprio direito (HABERMAS, 1997, p.
128).
Na dimensão vertical dos componentes do mundo da vida, ensina o sociólogo
alemão, esse ethos, fizera com que padrões de valores culturais e instituições recobrissem
de modo satisfatório, os motivos e orientações da ação, cristalizadas no nas estruturas da
personalidade. No nível horizontal, ele tinha interligado os membros normativos da
eticidade, da política e do direito. No impulso do desenvolvimento, que o autor interpreta
como racionalização do mundo da vida, esse engate é rompido. As tradições culturais e
os processos de socialização são os primeiros a caírem sob a pressão da reflexão, de tal
modo que eles gradativamente passam a ser tema dos próprios atores e no uso da razão
prática.
A Declaração Francesa de 1789, já antecipava o direito à liberdade de opinião e,
também, a livre comunicação conforme preceitua o Art. 10º. Ninguém pode ser molestado
por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe
a ordem pública estabelecida pela lei. Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das
opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar,
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escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos
termos previstos na lei.
No preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos (1948), em razão do
genocídios provocados pelos regimes totalitários, elenca que todas as pessoas possam
gozar de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. A
liberdade de expressão vem prevista, de forma expressa, no Artigo 19: Todo ser humano
tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta
Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para ser uma etapa
anterior à elaboração de um “tratado internacional de direitos humanos”. O objetivo da
Comissão era criar um “marco normativo vinculante”, logo após a edição. Porém, a
Guerra Fria impediu a concretização desse objetivo e somente em 1966 ( vinte anos
depois da Declaração Universal), foram aprovados dois Pactos Internacionais: o dos
Direitos Civis e Políticos e o dos Direitos Sociais Econômicos e Culturais (RAMOS,
2020, p. 108).
Por outro lado, dentre a amplitude dos direitos humanos contidos nas normas
convencionais, um deles seria a liberdade de expressão, em toda forma de manifestação
e publicidade, enquanto direito fundamental e inalienável concernente a todo ser humano.
Trata-se de requisito imprescindível à existência de uma sociedade livre e democrática.
Nos termos do Artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, toda pessoa
tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente.
O dispositivo contempla o direito de toda pessoa à liberdade de pensamento e de
expressão, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. Também não se pode restringir
o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais
ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e
aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados
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a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Sobre ambas as Convenções,
Flávia Piovesan (2012, p. 117):
A própria Unesco encoraja a remoção de barreiras ao sistema
educacional e de pesquisa, considerando a possibilidade de a ciência
produzir avanços ao crescimento econômico, ao desenvolvimento
humano sustentável e à redução da pobreza. Para a Unesco, o futuro da
humanidade mostra-se cada vez mais condicionado à produção, à
distribuição e ao uso equitativo do conhecimento, em uma sociedade
global. Na ordem contemporânea, o bem-estar social e o direito ao
desenvolvimento estão condicionados à informação, ao conhecimento
e à cultura. Neste contexto, o direito ao acesso à informação surge como
um direito humano fundamental.Ressalte-se que os tratados
internacionais de proteção dos direitos humanos consagram que o
direito à informação 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 meio de sua escolha (artigo 19 do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e artigo 13 da Convenção
Americana dos Direitos Humanos).

Nesse sentido, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos tem instado aos Estados do Continente a que
garantam “que os meios de comunicação sejam capazes de manter a sociedade informada,
incluindo a criação de um ambiente favorável para que os meios de comunicação sejam
livres, independentes e diversos e que possam se desenvolver”, para o que devem
“promulgar leis que permitam o acesso efetivo à informação e regras complementares
para garantir a sua aplicação correta, de acordo com as normas internacionais e o
fortalecimento da estrutura institucional, nessa matéria (MAZUOLLI, 2019, p. 463).
Nesse ponto,
O direito à liberdade de expressão está previsto de forma expressa em
numerosos documentos internacionais. No art. XIX da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, ele se encontra
definido nos seguintes termos: “Toda pessoa tem direito à liberdade de
opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de
fronteiras” (Nações Unidas, 1948). O Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos, de 1966, estabelece, também em seu art. XIX, o
direito à liberdade de expressão de forma mais detalhada, incluindo as
restrições que podem ser legitimamente impostas pelos Estados,
motivadas pela proteção da segurança coletiva e pelo respeito a outros
direitos individuais (BENTO, 2016, p. 95).
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Não há direitos humanos sem democracia e tampouco democracia sem direitos
humanos. Atualmente, 140 Estados, dos quase duzentos que integram a ordem
internacional, realizam eleições periódicas. Contudo, apenas 82 Estados (representa 57%
da população mundial) são considerados plenamente democráticos. Note-se que o pleno
exercício dos direitos políticos é capaz de implicar o “empoderamento” das populações
mais vulneráveis, o aumento de sua capacidade de pressão, articulação e mobilização
política (PIOVESAN, 2013, p. 116).
O art. 11.1 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (“Todas as
pessoas têm direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de
opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa
haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras”), que,
por força da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o qual integra, na condição de
catálogo europeu de direitos fundamentais, passou a vincular os países integrantes da
União Europeia.
O Artigo 18, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP),
elenca que toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de
religião.

Já a liberdade de pensamento e expressão encontra previsão normativa

convencional, de forma mais detalhada no Artigo 19, o qual prevê: ninguém poderá ser
molestado por suas opiniões, garantindo a toda pessoa terá direito à liberdade de
expressão, incluindo, no exercício desse direito, a liberdade de procurar, receber e
difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por outro
meio de sua escolha.
Para que haja efetiva garantia da democracia, entretanto, é necessário que exista
transparência nas atividades governamentais e, bem assim, probidade, responsabilidade
dos governos na gestão pública, respeito dos direitos sociais e liberdade de expressão e
de imprensa. A subordinação constitucional de todas as instituições do Estado à
autoridade civil legalmente constituída e o respeito ao Estado de Direito por todas as
instituições e setores da sociedade são igualmente fundamentais para a democracia,
segundo a Carta Democrática Interamericana (art. 4.º).
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Ademais, intensificou-se, potencialmente, a velocidade e a eficiência com que os
órgãos públicos podem fornecer informações, inclusive o controle social dos atos
governamentais por parte da sociedade civil, como forma de contribuição nos processos
de decisão e, assim, passando a demandar do poder estatal maior número de informações.
De tal modo que, o Poder Judiciário com a ampliação do uso da internet tem sido
provocado a se manifestar sobre esse novo formato conflitivo, uma vez que está
diretamente conexo a outras liberdades fundamentais, tais como, a honra, a imagem, a
privacidade, a livre manifestação de pensamento e expressão. Portanto,
A proposição de que o direito à informação constitui um direito humano
fundamental conta com forte amparo em uma série de acontecimentos
em nível nacional, tendo em diversos países, o direito à informação
reconhecimento constitucional especíﬁco, ao passo que, em outros,
tribunais de destaque interpretam garantias gerais de liberdade de
expressão como invólucro do direito à informação, este último, acerca
das interpretações nacionais de garantias constitucionais de liberdade
de expressão para compreensão do conteúdo de seus homólogos
internacionais, evidenciando uma forte tendência universal no intuito
da adoção de leis locais para efetivação desse direito (MENDEL, 2009,
p. 24).

Sendo assim, umas das formas de controle social da gestão pública é o acesso à
informação e a publicidade dos atos do estado administrador, isto é, a liberdade de
informação é um corolário do direito à livre manifestação, conforme se desdobra da
interpretação dos tratados e convenções internacionais. Assim, para o combate à
corrupção o direito à informação possui um papel fundamental no estado democrático de
direito, enquanto princípios elencado nos direitos convencionais e fundamentais.

A INFORMAÇÃO NA CONVENÇÃO DA ONU DE COMBATE A CORRUPÇÃO
Em 2003, a publicação anual da Transparência Internacional, o relatório sobre a
corrupção global, trouxe um especial sobre o acesso à informação, destacando sua
importância como ferramenta no combate à corrupção. Na introdução do relatório, Eigen
observa que o acesso à informação é talvez a mais importante ferramenta contra a
corrupção.64

64 A primeira nação a ter um marco legal foi a Suécia (1766). Os Estados Unidos tem a Lei de Liberdade de Informação,
conhecida como FOIA (Freedom of Information Act/1966). A Colômbia foi pioneira ao estabelecer (1988),o acesso a
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Além da evolução quanto ao reconhecimento internacional do direito de acesso à
informação como um direito humano fundamental, outros fatores contribuíram para a
aceitação dessa prerrogativa. Destacam- -se, a partir dos anos 90, a democratização de
vários países e os grandes avanços nas tecnologias de informação e comunicação, que
mudaram completamente a relação das sociedades com a informação e o uso que fazem
dela.
As possibilidades abertas em todo o planeta com o avanço dessas tecnologias
intensificaram a velocidade com que tanto os poderes públicos quanto diversos outros
setores da sociedade produzem informações. Além disso, intensificou-se, potencialmente,
a velocidade e a eficiência com que os órgãos públicos podem fornecer informações.
Assim, a sociedade passou a ter meios mais concretos de controlar os atos
governamentais, de cobrar dos líderes, de contribuir para os processos decisórios e, por
conseguinte, passou a demandar do Estado mais informações.
No âmbito da literatura especializada, em diferentes tradições de pensamento e
famílias de teoria política, muito se tem escrito a respeito de reformas institucionais.
Contudo, um ponto de interseção entre essas diferentes tradições é o reconhecimento de
que a democratização do Estado demanda o aprofundamento da accountability. Trata-se
de um conceito que entrou para o léxico da teoria política contemporânea e se tornou um
princípio fundamental do ordenamento democrático. As demandas por accountability
reforçaram, por sua vez, a criação de outro princípio para a democratização do Estado: o
da transparência.
As demandas por reformas e pelo aprofundamento da accountability
são unívocas em ressaltar a necessidade de maior transparência das
ações do Estado frente à sociedade, criando, dessa maneira, uma
política da transparência nas democracias contemporâneas. Nesses
termos, a democratização do Estado deve promover uma abertura do
sistema político, no sentido de torná-lo mais transparente e, por sua vez,
mais afeito à avaliação do público. A política da transparência articula
uma concepção de accountability e uma perspectiva prática balizada
por desenhos institucionais e pelo discurso político. Dessa forma, as
crescentes delinquências do homem público tornam necessária uma

documentos de Governo. Já a legislação do México (2002) é considerada uma referência, tendo previsto a instauração
de sistemas rápidos de acesso, a serem supervisionados por órgão independente. Chile, Uruguai, entre outros, também
aprovaram leis de acesso à informação. Controladoria Geral da União, Cartilha Lei de Acesso a Informação Pública
(2011). Data de acesso: 27.09.2020.
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política da transparência que permita submeter o Estado e seus agentes
ao controle da cidadania (FILGUEIRAS, 2011, p. 66).

O conceito de transparência, por conseguinte, tem se tornado uma espécie de lugar
comum na política contemporânea, estando presente no discurso político como uma
verdade irrefutável. Aparece como um remédio para os males e as delinquências
praticadas na política e na gestão pública, mas não proporciona um substrato normativo
para o conceito de accountability. Ambos os conceitos são muitas vezes usados como
termos intercambiáveis, sem uma compreensão acerca das diferenças e questões
institucionais que suscitam65.
A Constituição cogita a liberdade de expressão de modo direto no art. 5, IV, ao
dizer "livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato", bem como no
inciso XIV do mesmo artigo, em que "é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional" 66. O inciso
XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegura que todos têm direito a
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.”
O direito à informação por parte dos órgãos públicos constitui um importante
importante para realização do princípio da publicidade, o qual ganha uma função
importante nas atividades da administração pública, servindo como princípio norteador
de todos os atos. Na visão de Agra (2018, p. 211), “a informação é um direito subjetivo
do cidadão, porque permite a fiscalização dos atos governamentais e promove a
transparência no trato da coisa pública”. Por outro lado, o direito à informação não é

65 A falta de vocação angelical de governantes remete para a necessidade de accountability, palavra que é traduzida
para o português como responsabilidade, mas envolve hoje conceitos como transparência e fiscalização de instituições
públicas. Accountability se refere às relações nas quais representados têm a habilidade de exigir respostas de seus
representantes sobre intenções e comportamento, de avaliar esse comportamento e impor sanções nos casos em que
esse comportamento for considerado insatisfatório (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 37).
66 A Constituição de 1988 não adotou o termo liberdade de expressão como o gênero, abarcando diversas
manifestações específicas, (livre manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de
comunicação (incluindo a liberdade de imprensa), a livre expressão artística, intelectual e científica, poderá ocorrer na
esfera da comunicação social, no exercício da atividade intelectual ou artística. (SARLET, 2015, p. 501).
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absoluto, podendo sofrer restrições. quando colocar em perigo a segurança da sociedade
e do Estado”67.
Também no art. 220, quando dispõe que "a manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Acrescenta, nos §§1 e 2º,
do mesmo artigo, que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5, IV, V, X, XIII e XIV'', e que "é vedada toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica e artística".
Todavia, é importante ressaltar que os tratados e convenções internacionais,
foram ratificados pelo República Federativa do Brasil, no combate à corrupção, dentre
eles, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), Convenção
Interamericana contra a Corrupção (CICC), da Organização dos Estados Americanos
(OEA), e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE), versam sobre a matéria
da transparência, da publicidade e o direito à informação e a participação social. Portanto,
O Art. 13 da CNUCC, elenca que cada Estado Parte adotará medidas
adequadas, no limite de suas possibilidades e de conformidade com os
princípios fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a
participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao setor
público, como a sociedade civil, as organizações não-governamentais e
as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra
a corrupção, e para sensibilizar a opinião pública a respeito à existência,
às causas e à gravidade da corrupção, assim como a ameaça que esta
representa. Essa participação deveria esforçar-se com medidas como as
seguintes: a) Aumentar a transparência e promover a contribuição da
cidadania aos processos de adoção de decisões; b) Garantir o acesso
eficaz do público à informação; c) Realizar atividade de informação
pública para fomentar a intransigência à corrupção, assim como
programas de educação pública, incluídos programas escolares e
universitários; d) Respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar,
receber, publicar e difundir informação relativa à corrupção.

67

A lei de Acesso à Informação traz um exemplo no seu Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades
públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá
ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.
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Essa liberdade poderá estar sujeita a certas restrições, que deverão estar
expressamente qualificadas pela lei e ser necessárias, segundo o parágrafo segundo do
dispositivo, para: i) Garantir o respeito dos direitos ou da reputação de terceiros; ii)
Salvaguardar a segurança nacional, a ordem pública, ou a saúde ou a moral públicas. É
importante destacar que, a participação da sociedade na prevenção e na luta contra a
corrupção, envolve a garantia eficaz do acesso público à informação pública a ser
difundida e publicizada relativa aos atos corruptivos.
De outro modo, as Convenções que têm sido firmadas buscando sensibilizar os
Estados firmatários que avancem no combate à corrupção, ampliando e aperfeiçoando
suas legislações internas na dicção dos tratados internacionais, em face das novas
modalidades de ilícitos corruptivos (físicos e virtuais). Nesse sentido, vem sendo
importante a colaboração dos estados partes entre si, mutuamente, para o
desenvolvimento de ações integradas, seja de prevenção, investigação e persecução de
atos corruptivos, bem como, a observação acerca do fomento à participação social
(LEAL, 2013, p. 133).
A transformação de um tema da agenda política em políticas públicas, com
desdobramentos objetivos, com mudanças da realidade sócio-política, depende
sobremaneira do acesso à informação por parte dos grupos interessados. Na
administração pública, é importante a assimetria de informação acerca do conhecimento
das ações governamentais entre os agentes estatais e o cidadão, que precisa ser
progressivamente superada para poder tornar visível o que está oculto nas ações
governamentais e na gestão pública (GRUMAN, 2012, p. 100).
No artigo 12 da Convenção, o Setor Privado, também, não ficou imune em relação
ao princípio da transparência e da publicidade de seus atos, eis que:
Cada Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais
de sua legislação interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e
melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado, assim
como, quando proceder, prever sanções civis, administrativas ou penais
eficazes, proporcionadas e dissuasivas em caso de não cumprimento
dessas medidas. As medidas que se adotem para alcançar esses fins
poderão consistir, entre outras coisas, em: c) Promover a transparência
entre entidades privadas, incluídas, quando proceder, medidas relativas
à identificação das pessoas jurídicas e físicas envolvidas no
estabelecimento e na gestão de empresas.
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O Artigo 10 da Convenção das Nações Unidas (CNUC), trata da informação
pública: em razão da necessidade de combater a corrupção, cada Estado Parte, em
conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas
que sejam necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública,
inclusive no relativo a sua organização, funcionamento e processos de adoção de
decisões, quando proceder.
Essas medidas poderão incluir, entre outras coisas: a) A instauração de
procedimentos ou regulamentações que permitam ao público em geral
obter, quando proceder, informação sobre a organização, o
funcionamento e os processos de adoção de decisões de sua
administração pública, com o devido respeito à proteção da intimidade
e dos documentos pessoais, sobre as decisões e atos jurídicos que
incumbam ao público; b) A simplificação dos procedimentos
administrativos, quando proceder, a fim de facilitar o acesso do público
às autoridades encarregadas da adoção de decisões; c) A publicação de
informação, o que poderá incluir informes periódicos sobre os riscos de
corrupção na administração pública (CONVENÇÃO DA ONU, 2003).

Esses tratados internacionais têm em comum uma nova dinâmica de
enfrentamento do problema da corrupção: o fortalecimento das medidas preventivas, em
especial o processo de accountability e transparências públicas, Os países signatários
dessas convenções se convenceram de que prevenir é melhor que remediar e de que a
busca da transparência dos atos públicos e a participação da sociedade no controle das
políticas públicas e o controle social são importantes instrumentos dos quais os países
democráticos não podem abrir mão no processo de dissuasão da corrupção (NETO;
BRITO, 2011, p. 27).
A OEA afirmou que as práticas corruptas distorcem o processo de
desenvolvimento integral a partir do desvio de recursos que seriam necessários para o
desenvolvimento das condições econômicas e sociais dos povos (1992), e que a corrupção
é um dos obstáculos para a observância dos direitos humanos (1993). Em seguida atraiu
a atenção para o estado de medidas, consistentes com os ordenamentos jurídicos de cada
Estado – membro, dirigidas à luta contra a corrupção, melhorando a eficiência na
condução da coisa pública, e promovendo a transparência e a integridade no
gerenciamento de recursos públicos (1994).
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Por outro lado, o Ministério Público Federal, buscando participar do importante
debate cívico, propõe algumas mudanças legislativas, com o propósito de aprimorar
nossos mecanismos de enfrentamento da corrupção e de reduzir o sentimento de
impunidade.
Dentre eles, à transparência, por meio da criação da regra de accountability e
eficiência do Ministério Público e do Poder Judiciário estabelecendo o investimento de
um percentual entre 10 e 20% dos recursos de publicidade dos entes da Administração
Pública em ações e programas de marketing voltados a estabelecer uma cultura de
intolerância à corrupção, conscientizar a população acerca dos danos sociais e individuais
causados, angariar apoio público para medidas contra corrupção e reportar esse crime.
Segundo o Relatório Anual (2007), do Departamento de Operações,
66% das denúncias de corrupção recebidas se referiam ao setor privado,
número que representava um incremento de 17% ( por cento) em
comparação com o ano anterior, indicando o aumento da intolerância à
corrupção e incremento da confiança do público na ICAC. Levando em
conta o número de denúncias (1974), 80% dessas denúncias se referiam,
majoritariamente, ao setor público. A promessa da ICAC é garantir que
a corrupção não seja compensatória e, portanto, c, dessa forma 85% dos
casos tratados pela instituição (2007), culminaram em condenações dos
acusados (LEAL, 2013, p. 138).

A importância da liberdade de expressão dificilmente será superestimada, sempre
que o livre fluxo de informações e ideias não for permitido, outros direitos humanos,
assim como a própria democracia, estarão em perigo. Os mecanismos participativos
dependem do livre fluxo de informações e ideias, uma vez que o engajamento dos
cidadãos somente ocorre quando a sociedade está informada e tem meios para se
expressar, além de outros valores sociais, tais como, a boa governança, a
responsabilização pública, a realização pessoal e o combate à corrupção, dependem do
respeito à liberdade de expressão (MENDEL, 2011, p. 10)
Sendo assim, a transparência e a publicidade da informação pública são dois
pressupostos básicos, o que abordou-se numa dimensão transcendental kantiana,
necessários ao direito de informação, para que as agências estatais sejam obrigadas a
“explicar pública e visivelmente”, não ocultando as decisões adotadas e o uso dos
recursos públicos no âmbito da administração pública. O direito à informação é
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considerado uma ferramenta fundamental para a participação cidadã na esfera pública e
controle social da corrupção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho ao abordar os postulados filosóficos de Kant, Norberto
Bobbio e Hannah Arendt, buscando destacar a máxima da publicidade, da transparência
e do acesso à informação no acesso ao espaço público, que só poderá ser exercido se
acessível a todos e em público, como forma de controle do Poder Público. Assim, a
visibilidade e a publicidade seriam premissas básicas para o direito à informação, que
importa em mecanismo de controle da conduta dos governantes, ao contrário do segredo,
que constituem uma máxima injusta, do ponto de vista kantiano acerca da humanidade.
O ideal que estava na base de todos os outros era a liberdade de pensamento, a
servir de inspiração para o Estado, como desenvolveu Arendt valendo-se das máximas
kantianas da publicidade, acerca do Totalitarismo, que desconhece a distinção entre
público e o privado, em que através do uso da mentira e da manipulação, sob o ângulo
ideológico, impedem a circulação de informações exatas e honestas.
Já em Norberto Bobbio, o poder invisível envolve a temática da visibilidade (o
poder visível), entendida como revalorização da relevância política da periferia com
respeito ao centro. A interpretação do governo local como um ideal baseado na ideia o
qual o poder é tanto mais visível quanto mais próximo do centro. De modo que, a
corrupção terá maior operacionalidade, quanto maior for o segredo e a centralização do
poder das informações públicas, mais efetiva se torna sua prática, pois a apropriação
pública não pode vir a público.
Para que o combate à corrupção seja eficaz, é necessário o envolvimento da
sociedade civil e a utilização de instrumentos de participação social. Assim, uma
sociedade participativa, apta ao exercício de direitos e deveres na transformação do
modelo social a partir dos mecanismos previstos em lei. De outro modo, não significa que
no controle da corrupção em ignorar o papel do Estado na formatação de políticas
públicas e institucionais, como forma de garantir a participação dos cidadãos na gestão
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da coisa pública e no processo de adequação institucional e, até mesmo, na iniciativa
privada.
O surgimento desses mecanismos internacionais (Convenção da ONU, 2003)
elencando o direito à informação, a publicidade e a transparência a ser implementado
pelos países signatários como um mecanismo institucional viabilizador de uma relação
de controle e participação social de uma gestão pública compartida, em respeito aos
direitos humanos e fundamentais e ao estado democrático, em que o acesso à informação
pública e a administração pública como imperativo, a ser implantado por todos os estados
– membros signatários dos tratados e convenções internacionais de combate a corrupção.
De tal modo que, o acompanhamento e a fiscalização do Estado, por parte do
cidadão, como mecanismo de controle social, no combate a corrupção e o exercício da
cidadania, seja na esfera da administração perante os órgãos públicos, ou ainda, no âmbito
do Poder Judiciário, no manejo dos remédios constitucionais e outras ações previstas em
lei. Portanto, o acesso à informação e a transparência pública é o primeiro passo que irá
possibilitar aos cidadãos e a sociedade civil o monitoramento das decisões envolvendo o
interesse público, visto que a corrupção opera no segredo, na mentira, no sigilo.
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