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RESUMO 

 

Trata-se de uma investigação analítico-qualitativa e quantitativa para detecção do estado atual 

da produção documentária brasileira indexada sob o descritor ―direito à informação‖ incluída 

na mais importante base de dados especializada em Direito no Brasil - Rede Virtual de 

Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI) –sob a perspectiva da Ciência da Informação. O 

objetivo geral desta pesquisa foi compreender o tratamento que os escritores do Direito vêm 

dando ao tema direito à informação no Brasil. Apresenta conceituações para a compreensão 

do tema, como informação, direito à informação e produção científica, estabelecendo relações 

entre esses. A partir da adoção de metodologia utilizada em tese de doutorado anterior, avalia 

o que e como escreve (a que tema(s) se correlaciona o direito à informação), quem escreve 

(autores), e onde escrevem (periódicos) sobre o direito à informação no Brasil, cobrindo o 

período desde a publicação da Constituição de 1988 até 2010. Para atender aos objetivos de 

pesquisa, utilizaram-se técnicas quantitativas – informétricas - de avaliação da produção 

científica como método de análise dos dados recuperados na RVBI  e análise qualitativa dos 

resultados. Estes sinalizaram a manutenção de algumas práticas de comunicação que podem 

ser inferidas como práticas de comunicação da informação no campo do Direito, como a 

republicação de artigos em diferentes periódicos. A publicação da temática do direito à 

informação novamente concentrada na Revista de Direito do Consumidor e com palavras dos 

títulos recorrentes como ―informação‖, ―consumo‖ e ―consumidor‖ demonstra a manutenção        

epistemológica contemporânea brasileira da produção deste tema conexa a um sujeito de 

direitos reduzido ao consumidor, apenas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Direito à informação, Base de dados. RVBI. Rede Virtual de 

Bibliotecas Congresso Nacional. BBD. Bibliografia Brasileira de Direito. Bibliometria, 

Informetria, Produção científica, Análise quantitativa, Análise qualitativa, Meta-análise. 



 

  

ABSTRACT 

 

This is an analytical-research qualitative and quantitative detection of the current state of 

documentary production in the descriptor indexed Brazilian "right to information" included in 

the most important database specializing in Law in Brazil - Network Virtual Library of 

Congress (RVBI)-from the perspective of information science. The objective of this research 

was to understand the treatment that the writers of the law have been giving the subject the 

right to information in Brazil. Presents concepts for the understanding of the subject, such as 

information, right to information and scientific, connecting these. From the adoption of the 

methodology used in previous doctoral thesis, evaluates what and how to write (that theme (s) 

correlates the right to information), who writes (authors), and where writing (journals) on the 

right to information in Brazil, covering the period since the publication of the 1988 

Constitution until 2010. To meet the research objectives, we used quantitative techniques - 

informetric - evaluation of scientific production as a method of analyzing the data retrieved in 

RVBI and qualitative analysis. This signaled the maintenance of some communication 

practices that can be inferred as communication practices in the field of information law, as 

the republication of articles in different journals. The publication of the issue of right to 

information again concentrated in the Journal of Consumer Law and recurring words of titles 

such as "information", "consumption" and "consumer" demonstrates the maintenance 

epistemological contemporary Brazilian production this theme related to a subject of rights 

reduced to the consumer only. 

 

 

KEYWORDS: Right to Information, Database RVBI, virtual network of libraries National 

Congress, Bibliometrics, informetrics, Scientific Production, Quantitative analysis, 

Qualitative analysis, Meta-analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como tema de pesquisa para esta dissertação escolhemos um que, há muito, vem nos 

despertando a curiosidade. No final da graduação em Biblioteconomia, deparamo-nos com 

uma situação que nos fez meditar acerca do direito dos indivíduos a serem informados e as 

dificuldades para que isso ocorra com efetividade. Fomos levados a refletir acerca de uma 

questão discutida na área dos direitos dos cidadãos, que é o direito à informação e que 

aparecia como um dos princípios basilares do trabalho do bibliotecário, mesmo que às vezes 

não fosse claramente enunciado. Em nosso domínio de conhecimento e no nosso fazer 

informacional circulam idéias basilares em torno do acesso à informação para todos: a 

segunda lei de Ranganathan (para cada leitor o seu livro), por exemplo denota uma ideologia 

de publicização dos acervos que nos vem da Revolução Francesa, isso só para citar uma das 

enunciações que remetem ao tema.  

Esta questão surgira, então como reflexão durante a pesquisa para o desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCC) no curso de Biblioteconomia e 

Documentação na Universidade Federal Fluminense. O tema apresentado na ocasião disse 

respeito à situação da comunidade negra rural de Alto da Serra do Mar e a busca pela posse de 

suas terras, e como essa luta territorial levou a comunidade a resgatar sua história e registrar 

suas memórias. Durante o processo de auto-reconhecimento coletivo da comunidade como 

quilombolas
1
 e a defesa do bem mais precioso que a comunidade lutava em conservar, que 

eram as suas terras, deparei-me com um depoimento que me fez pensar nas dificuldades do 

cidadão comum em ter acesso a informações de seu interesse dentro de órgãos públicos (ou 

privados, quando é o caso das informações bancárias, de crédito e outras, por exemplo). 

Em meio ao julgamento do processo de ocupação das terras de Alto da Serra, o senhor 

Dito Leite, patriarca de uma família, se vê sem a mediação de um ―expert‖ jurídico apropriado 

e necessário - o advogado - para defender as terras em que vivem seus descendentes. Segundo 

as palavras de Dito Leite (2007, apud FIGUEIREDO, 2007, p.74-75) 

Depois é que foi pro Fórum. Aí no Fórum eu fiquei pelejando. Arrumava um 

advogado na causa hoje, amanhã aquele largava, defendia também até de eu 

pagar, e eu não tinha dinheiro pra pagar. 

(...) Aí eu fiquei recorrendo, pelejando no Fórum, pra modo de ir lá pro juiz, 

né? Mas eu não era bem atendido, eles faziam o que queriam. 

Uma advogada de Barra Mansa saiu da causa. E eu não sabia, não tinha 

instrução, né? Por que como é que podia fazer? Aí sumi, eu não fui lá saber 

                                                             
1
 A questão central do nosso TCC disse respeito à dificuldade de acesso à informação jurídica pelos integrantes 

da comunidade. Mas a expressão ―auto-reconhecimento‖ tem um conteúdo que não será aqui discutido, pois as 

implicações antropológicas dessa temática extrapolam os objetivos da dissertação pretendida. 
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como é que tava andando o processo. Não ia por que não tinha orientação, e 

eles também não mandaram avisar nada, como é que tava o processo lá (...). 

Através da fala de Dito Leite, somos levados a pensar: todo cidadão tem o direito a 

receber informações do seu interesse, porém, até que ponto este direito tem sido respeitado? 

Percebemos na fala do senhor Dito, o quanto a falta de informação o prejudicava e o impedia 

de defender o que era de seu povo
2
.  

O projeto de ingresso no curso de Mestrado partiu das inquietações suscitadas, 

portanto, naquele TCC de graduação. Após discussões com a orientadora, já a partir da 

entrevista no processo de seleção, foi sendo delineado o tema de pesquisa para minha 

dissertação, que consistiu em (re)cobrir  os itens de informação indexados sob o descritor 

direito à informação na Base de Dados da Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso Nacional, 

de agora em diante referida como RVBI
3
, no período de 1988 a 2010. Em consequência dessa 

empreitada, intentamos aprofundar (ou contestar), em função de novas descobertas, os 

apontamentos apresentados em 2004 – a partir dos novos dados obtidos - com base em 

resultados mais recentes que foram levantados para o presente estudo. 

Lima (2006)
4
, intentando pensar sobre o estatuto que os escritores de direito à 

informação concediam a esse instituto no Brasil, desenvolveu uma investigação analítico-

qualitativa e quantitativa sobre a produção documentária brasileira visível na RVBI indexada 

sob o descritor ―direito à informação‖ (doravante, algumas vezes referido como DI), sob a 

perspectiva da Ciência da Informação, um estudo que gerou informação sobre informação, 

logo, um estudo meta informacional (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000).  

Para entendermos o conceito de meta-informação recorremos a González de Gómez 

(2000). Esta autora considera a dinâmica informacional como um elo entre a rede de 

informação primária e a rede de informação secundária e a importância de articulação e 

desenvolvimento de ambas para a construção da autonomia informacional. A rede de 

informação primária refere-se à informação que é "gerada intersubjetivamente em processos 

acionais e comunicativos sociais, e que vai constituir processos de geração de conhecimento e 

aprendizagem". Constituiriam o que Foucault enunciou em A Ordem do Discurso: ―há, muito 

regularmente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os discursos: há os 

                                                             
2
 No momento de preparação desta dissertação, não obtivemos o resultado final da disputa jurídica aqui narrada. 

3
 Sobre a base de dados RVBI ver capítulo sobre Metodologia. 

4
 LIMA. Márcia Heloisa Tavares de Figueredo. Pela reconstrução epistemológica do direito à informação: 

um estudo metainformacional da opinio juris brasileira contemporânea. 2006. 374 f. Tese (Doutorado) – 

UFRJ/ECO-CNPq/IBICT. Orientadora Maria Nélida González de Gómez. A dissertação foi defendida em 2004 e 

a versão final revisada foi encaminhada para a biblioteca com a data da revisão em 2006. 
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discursos que ‗se dizem‘ no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que 

os pronunciou‖ (FOUCAULT, 1996, p. 22) que constituem um enorme acervo não registrado 

de saberes e práticas comunicativas sociais. Por outro lado, existe uma rede de informação 

secundária ou rede de meta-informação que é constituída a partir de processos de aferição, 

avaliação e intervenção social que possuem como objeto a informação registrada. Esta rede 

meta-informacional é composta por práticas profissionais sempre iniciadas com processos 

seletivos, em função do relevo social, econômico, administrativo, político, mesmo, 

característicos de certos discursos que para além de seus registros, os fará serem objeto de um 

trabalho social de guarda que institui o documento, (FERNADES; SILVA 2012) constituindo 

aquilo que Foucault sinaliza especialmente, como sendo discursos que ―para além de sua 

formulação são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. Nós os conhecemos em 

nosso sistema de cultura: são os textos religiosos ou jurídicos; os literários; em certa medida 

textos científicos‖ (FOUCAULT, 1996, idem). Tais discursos são ditos e permanecem ditos 

em função das ações de seleção – o caráter seletivo de todas as ações de informação 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999), registro e conservação em lugares de memória e de 

informação, como arquivos, bibliotecas e museus, e estão ainda por se dizer em função dos 

mecanismos de citação e toda uma prática de produção e comunicação científica, parte da 

totalidade dos discursos considerados socialmente relevantes (NORA, 1993). 

Acreditamos que a análise quantitativa (e também qualitativa) do resultado obtido 

através da busca na base de dados RVBI apresenta contribuições para a compreensão do 

tratamento que os escritores do Direito dão ao tema direito à informação no Brasil. Ademais, 

a própria análise deste ―agregado informacional‖ (BARRETO, 2000) nos capacitará 

profissionalmente para estabelecer outros olhares sobre conjuntos dessa mesma natureza: 

bases de dados, dentre estes. 

Se a Ciência da Informação (daqui em diante, algumas vezes, referida como CI) se 

coloca como uma possibilidade de exame de produção de outros domínios, é legitimo que 

examine uma base de dados sobre Direito, mas a proposta desta dissertação foca, ainda, um 

recorte temático especifico, o direito à informação, que é fronteiriço e interessa às duas áreas 

de conhecimento - o Direito e a CI. 

Como a Ciência da Informação recebe a temática do direito à informação? 

Segundo González de Gómez (2000), a Ciência da Informação surge no horizonte de 

transformações das sociedades contemporâneas que passaram a considerar o conhecimento, a 

comunicação, os sistemas de significado e os usos da linguagem como objetos de pesquisa 



 

 

20 

 

científica e domínios de intervenção tecnológica, sendo no pós Segunda Guerra a fase da 

história mundial em que mais claramente se podem perceber estas transformações. 

González de Gómez reforça esta afirmação quando declara que: 

Desde suas primeiras manifestações, apresentava-se, assim, à Ciência da 

Informação, como conjunto de saberes agregados por questões antes que por 

teorias. Se sob o princípio da neutralidade assumia como causa de sua 

emergência a mudança de escala da produção dos conhecimentos, 

provocando  a elevação dos custos de tratamento, operacionalização, 

transmissão e aproveitamento dos grandes estoques de registros do 

conhecimento, outras  premissas implícitas remetiam a intensificação das 

relações entre a ciência, o Estado e a indústria, conjugadas pelas políticas do 

pós-guerra de segurança e desenvolvimento. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2000).  

A informação, objeto autonomizado então, após a Segunda Guerra, viria a ser o objeto 

de um campo de saber com demanda de cientificidade, a  Ciência da Informação. 

Tauile (2002) contribui para entendermos as condições de possibilidade, a 

historicidade do objeto informação a partir da Modernidade. Focando o caráter 

econômico/político da informação, ele indica que o desenvolvimento do modo 

―maquinofatureiro‖ de produzir deu origem à revolução industrial e progressivamente, com 

ela, gerou também uma base técnica – a eletro-mecânica - que lhe era, então, adequada. A 

acumulação capitalista teve origem e se iniciou com a revolução mercantil, se tornando 

generalizada o suficiente no mundo ocidental, a ponto de se falar da apropriação da produção 

pelo capital no capitalismo industrial enquanto modo de produção hegemônico, após a 

Revolução Industrial. 

À medida que o capitalismo se desenvolvia e amadurecia, potencializava 

enormemente o processo de acumulação social de riquezas. O auge deste processo de 

amadurecimento não só tem uma forma específica, como é marcado, também, pela mudança 

da hegemonia industrial e econômica em geral, que passa da Inglaterra para os EUA.  

Segundo Tauile (2002), o fenômeno típico deste processo foi a ―invenção‖ e difusão 

do fordismo: empresas passaram a embolsar ganhos de produtividade significativos com 

grandes escalas de produção de bens padronizados, baseada em linhas de montagem e 

automação rígida. Esta, por sua vez, implicava uma rigorosa divisão capitalista do trabalho 

que, além de separar hierarquicamente atividades de concepção e execução, acentuava a 

especialização e desqualificação do trabalho dentro destas últimas, bem como sua 

desvalorização, ao delegar tarefas diferentes para pessoas/trabalhadores diferentes (Tauile, 

2002, p.111). Essa divisão do trabalho permitiu, por outro lado, que essas diferentes fases 
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fossem minuciosamente registradas e delegadas a máquinas, primeiro fabris e, após a segunda 

guerra, como sinaliza Roszak (1988), a computadores. 

Tauille (2002) denomina essas novas formas de registro do trabalho decomposto como 

―revolução tecnológica da informação‖, uma vez que esta trouxe tanto a automação flexível 

como o tratamento de dados em massa e o seu transporte instantâneo a longas distâncias 

criando, consequentemente, um espaço virtual de interação que, em grande medida, constitui 

um espaço real de acumulação.  

Sobre a questão do valor da informação, concordamos com Tauile (2002) ao afirmar 

que, a informação é tida como chave mestra no processo de desenvolvimento e organização 

dos mercados desde o mercantilismo com sua importância crescente no capitalismo. O 

monopólio do conhecimento das rotas e caminhos marítimos, bem como demais informações 

comerciais foram da maior importância não só para o enriquecimento da elite (reis e nobres), 

como também de mercadores, mas principalmente para o estabelecimento de um sistema 

capitalista de produção. De posse das informações estratégicas sobre o funcionamento dos 

mercados, os capitais mercantis passaram a penetrar na produção de modo a organizá-la 

segundo seus interesses, moldes e objetivos. Desta forma, percebemos que a informação cada 

vez mais especializada foi sendo supervalorizada. Ao longo da existência do capitalismo, a 

transformação do papel que a noção de informação representou frente à constituição de novas 

formas de mercado, organização do capital, produção e trabalho foi fundamental para o seu 

desenvolvimento e fortalecimento. Através dessa abordagem, é possível perceber a 

constituição de ―lugares de informação‖, desde os primeiros momentos da organização dos 

mercados e da produção capitalista. De um lado a informação para a produção, uma massa de 

registros sobre negócios  pelos entes privados e, de outro, uma equivalente massa de registros 

sobre as populações pelo Estado, o que coincide com a percepção de Foucault (1971) sobre a 

crescente importância do acumulo de registros a partir da Idade Moderna. Desses conjuntos 

documentários desde essa época geraria no contemporâneo, a grande ―explosão documental‖ 

Nessa moldura de formação, segundo González de Gómez (2000), a Ciência da 

Informação, saber contemporâneo,  tenderia a incluir, em seus programas de pesquisa e na 

definição do domínio de construção de seu objeto autonomizado – informação - traços e 

demandas da sociedade industrial, focando a informação cientifica e tecnológica no cerne de 

seus programas de pesquisas. Essa Ciência e Tecnologia formaria com o Estado e a iniciativa 

privada o tripé sobre o qual se assentaria o cerne das demandas à nova Ciência. Não por 

acaso, Burke (2007) denominaria esse período de ―a idade de ouro‖ da Ciência da 

Informação, que seria aquela do seu início, quando os setores militares e estatais acreditavam 
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nas formulações milagrosas que viriam definitivamente solucionar os problemas de 

recuperação da informação.  

A partir da década de 80, segundo González de Gómez (2000), inicia-se no Brasil, na 

área da Ciência da Informação, um movimento de pesquisas descolado da informação 

científica e tecnológica:  

A emergência de novos temas e abordagens sociológicas e antropológicas, 

que  ora vão se aninhar nas práticas informacionais do local e do  cotidiano, 

revigorando o papel das diversidades culturais, ora se empenham na busca  

de uma definição emancipatória do valor educacional e democrático da 

informação. [...] e outras questões, que em outros países sinalizavam a 

renegociação do alcance do Estado de Bem-estar, indicavam a emergência 

de  demandas sociais que em nosso país e nos contextos de ―transição 

democrática‖,  traduzir-se-iam num novo associativismo, dando lugar ao 

alargamento do quadro jurídico-institucional, na Constituição de 88, 

incluindo junto às políticas sociais, a formulação do direito à informação. 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000). (Grifo nosso) 

Desta forma, compreendemos que a tematização e reflexão acerca do direito à 

informação são bem recentes como objeto de pesquisa dentro da área da Ciência da 

Informação em nosso país. 

Pelas possibilidades de estabelecer relações avaliativas com diversos outros campos do 

conhecimento, a Ciência da Informação se desenvolve gerando continuamente novas zonas 

interdiscursivas. Para o recorte temático específico de nossa dissertação, interessa-nos o 

engate entre o campo ou domínio do Direito - campo teoricamente autorizado a ―falar‖ 

(escrever) sobre os direitos - com o campo da Ciência da Informação. 

No campo do Direito, Maia (2000, p. 4), afirma que a produção de documentos 

escritos sobre os direitos humanos representa uma enorme quantidade de textos acadêmicos 

―uma literatura tão gigantesca que nos faz hesitar de a ela algo acrescentar”. O autor 

continua afirmando que os direitos humanos suplantariam, hoje, em número de publicações, 

artigos ou números especiais de periódicos, temas privilegiados antes pela comunidade 

acadêmica, como a psicanálise, o marxismo, a ética, a revolução sexual.  

Por outro lado, no campo da Ciência da Informação, estudos têm levantado que a 

produção acerca de direito à informação não tem sido representativa. 

Freitas (2001, p 232),  em sua tese de doutorado aprovada pela ECA/USP, constataria 

que, de 1968 até 1999, dos 206.955 itens de informação então incluídos na principal base de 

dados da área de Ciência da Informação – o LISA (Library and Information Science 

Abstracts), apenas 91 documentos incluíam alguma referência a direito à informação, 

representando apenas 0, 044% do total. Isto significa que a cada novos 10000 itens de 

informação incluídos na base, somente 4 trataram de direito à informação.  
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Em recente busca na BRAPCI
5
, constatamos que dos 7250 textos publicados em 35 

periódicos nacionais impressos e eletrônicos da área de CI, indexados na base, apenas 23 

documentos foram recuperados com o descritor ―direito à informação‖ – 0,31% - o que 

significa que, em nossa área de conhecimento, são publicados menos de 2 trabalhos sobre 

direito à informação para cada 100 artigos brasileiros. Resguardada a demonstração de maior 

interesse na nossa área, ainda assim, nos parece que a temática é relativamente rara. 

(DELEUZE, 1998, sobre o efeito de raridade de FOUCAULT).  

Em levantamento nos ENANCIBs (Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação) de 1994 a 2010, realizado pelo grupo de pesquisa
6
 coordenado pela Professora 

Lídia Silva de Freitas em projeto aprovado pela FAPERJ que visa construir uma base de 

dados referencial sobre ENANCIBs, sobre direito à informação  foram detectados apenas 4 

trabalhos com a expressão ―direito à informação‖ no título, na área de CI, a saber:  

 1 registro de um total de 230, no ano de 2000, representando 0,43%; 

 2 registros de um total de 188, no ano de 2007, representando 1,06%; 

 1 registro de um total de 253, no ano de 2010, representando 0,40%. 

Um total de 671 trabalhos (0,59%), cerca de 1 trabalho sobre DI, a cada 200 enviados. 

Estes exemplos nos causam estranhamento, pois é significante o fato do direito à 

informação aparecer de um lado como um dos princípios basilares do trabalho 

biblioteconômico (uma outorga iluminista de informar às massas?) e, de outro, o mesmo ser 

pouco estudado, discutido dentro da CI. Dizendo de outra forma – parece ser tão evidente para 

a área de informação que ―todos‖ ou ―cada um‖ tem direito à informação registrada e 

selecionada, que esta é uma questão pouco enunciada no campo informacional
7
. 

E, mesmo no campo do Direito, enquanto Maia, ao argumentar sobre a relativa 

abundância da temática dos direitos neste domínio, citando Valery afirma a existência de uma 

―pletora documentária‖ sobre os direitos humanos, o direito à informação parece pouco 

tematizado. Especificamente sobre direito à informação, tema limítrofe dos campos do Direito 

e da Ciência da Informação, a produção documentária não parece tão grande assim. Lima 

                                                             
5
 Levantamento realizado na base de dados BRAPCI, disponível em http://www.brapci.ufpr.br/index.php acesso 

em 21 de junho de 2012. 

6
 Grupo de pesquisa do CNPQ, ―Informação, discurso e memória‖ formado em 2007 e atualizado em novembro 

de 2010, liderado pela professora doutora Lídia Silva de Freitas. O grupo tem como área predominante as 

Ciências Sociais Aplicadas e a Ciência da Informação. Vem desenvolvendo pesquisas no Departamento de 

Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

7
 Chamamos aqui campo informacional (e antes, ―área informacional‖) à Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, sem exclusão de outros que não estão aqui discutidos. 

http://www.brapci.ufpr.br/index.php
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(2006) encontrou apenas 186 documentos registrados na base de dados RVBI
8
 que lhe 

parecia, na época, corresponder à Bibliografia Brasileira de Direito em levantamento feito até 

2003 para sua tese de doutorado
9
. 

Assim, concordamos com Lima (2006), quando esta afirma que a temática do direito à 

informação encontra sua justificativa como tema de pesquisa, considerando a relativa raridade 

de abordagem em nossa área de interesse, a Ciência da Informação. Ademais, seria também 

útil e desejável que, sob a vontade de exercício interdisciplinar, que a CI pudesse (meta)olhar 

o domínio ou campo do Direito. Naquele campo, existiria uma pletora de documentos sobre 

os direitos (como um conjunto em que os direitos apareceriam como um termo ―guarda-

chuva‖ ou sobre outros direitos específicos), mas uma relativa raridade de documentos sobre 

o específico direito à informação. 

Consideramos, então, relevante reavaliar o que se escreve sobre o direito à informação 

no Brasil, recobrindo o período de 23 anos desde a publicação da Constituição de 1988. É 

impossível explicar os objetivos, sem antes reconhecer que já estamos, metodologicamente, 

recortando nosso objeto. Primeiro, a superfície desses textos sobre direito à informação existe 

em uma base de dados, a RVBI e não se considera a virtualidade de documentos que naquela, 

não estiverem indexados. Segundo, a recuperação dos registros se faz por um descritor 

―direito à informação‖, o que elide da análise todo o documento que não tiver esta temática 

reconhecida pelo indexador. 

Esta dissertação teve como objetivo geral detectar o estado atual da produção escrita 

publicada sobre direito à informação em português no Brasil e indexada na base de dados 

RVBI (de 1988-2010). Quanto aos itens de informação
10

 indexados na base, sobre DI, nossos 

objetivos específicos foram:  

a) detectar o percentual relativo da produção documentaria sobre direito à informação 

indexada no conjunto dos documentos constantes na base de dados RVBI no período 

1988-2010; 

 

b) detectar o percentual relativo da produção documentária sobre direito à informação em 

português indexada na base de dados RVBI (1988-2010); 

                                                             
8
 A base de dados RVBI será apresentada com mais detalhes no capítulo de metodologia. 

9
 No capítulo Metodologia e no item sobre campo empírico faremos os ajuste e explicações necessárias para 

delimitar as diferenças hoje percebidas nas bases aqui mencionadas. 

10
 Itens de informação – algumas vezes utilizamos esta expressão para nos referirmos aos registros recuperados 

na base de dados. 
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c) detectar, através das palavras significativas mais utilizadas nos títulos as temáticas 

conexas ao DI dos itens de informação sobre direito à informação publicados no 

Brasil, em português, recuperados na base de dados RVBI, de 1988 a 2010;  

Considerando o quadro teórico sobre o qual embasamos nossas reflexões, devido à 

importância dos artigos de periódicos para veiculação do saber em vários domínios do 

conhecimento,  quanto aos artigos de periódicos na base RVBI, nossos objetivos específicos 

foram: 

d) detectar o percentual relativo da produção de artigos de periódicos sobre direito à 

informação em português na base RVBI (1988-2010); 

e) detectar os autores dos artigos de periódicos sobre o tema direito à informação em 

português na base de dados RVBI (de 1988-2010);  

f) detectar os periódicos especializados em Direito mais produtivos sobre o tema direito à 

informação no Brasil presentes na base de dados RVBI (de 1988-2010). 

O plano adotado para o desenvolvimento da dissertação foi estruturá-la em cinco 

capítulos.  

O próximo capítulo, dois, trará a metodologia utilizada para nos apropriarmos do 

objeto de pesquisa. Na metodologia apresentamos, preliminarmente, alguns conceitos 

metodológicos importantes para entendermos onde se insere o nosso material empírico que 

fora a base de dados do Senado Federal, RVBI. Partimos da comunicação científica, a 

compreensão dos canais de comunicação formal na Ciência, o surgimento do periódico 

científico e as leis informétricas, que nos possibilitam hoje, examinarmos o que Barreto 

(2000) chama de ―agregados informacionais‖, para somente após, refletirmos sobre a base de 

dados, nosso campo empírico, a RVBI. Neste capítulo, após esse quadro conceitual 

metodológico, finalmente, descrevemos as fases de pesquisa para viabilizar a obtenção e 

análise dos dados. 

No capítulo três, em busca da delimitação do marco conceitual propriamente dito da 

dissertação, tratamos de decompor o binômio ―direito à informação‖, primeiro tratando do 

conceito de informação, e em segundo lugar apresentando um breve histórico da temática dos 

direitos fundamentais e finalmente, chegarmos à síntese do direito à informação. 

No capítulo quatro, apresentaremos os resultados da pesquisa através da apresentação 

das análises dos dados obtidos. 

Na parte final, capitulo cinco, apresentamos nossa conclusão acerca do tema estudado 

e as considerações que esperamos deixar.  
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E, por último, relacionamos as fontes bibliográficas que usamos para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

Prática de história - atas notariais, registros paroquiais, arquivos 

portuários para além da batalha dos decretos, das dinastias ou das 

assembléias - fenômenos maciços de longo alcance. Secular ou 

plurissecular. Novas camadas de acontecimentos: contextualização do 

acontecimento e análise de longa duração são inter-relacionados – é de 

variações cotidianas de preços que se chega às inflações seculares[...]É 

para estabelecer as séries diversas entrecruzadas, divergentes, muitas vezes, 

mas não autônomos que permitem circunscrever o “lugar” do 

acontecimento, as margens de sua contingência, as condições de sua 

aparição (FOUCAULT, Ordem do discurso, p.55- 56) 

 

A metodologia ―corresponde a um conjunto de procedimentos a serem utilizados na 

obtenção do conhecimento‖. ―É a aplicação do método através de processos e técnicas que 

garante a legitimidade do saber obtido‖ (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 2). 

Neste capítulo, de acordo com Andrade (2001, p. 117), deve-se citar o que foi 

trabalhado, bem como os caminhos que foram percorridos para se chegar aos objetivos 

propostos e quais as estratégias utilizadas para o desenvolvimento dessa dissertação, o que 

inclui: 

 esclarecimento a respeito de como foi empreendido o trabalho;  

 os caminhos percorridos para se chegar aos objetivos propostos; 

 

Ainda de acordo com Trujillo (1974, p. 24), método é a forma de proceder ao longo de 

um caminho. Na Ciência os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam, de 

início, o pensamento, traçam de modo sistematizado a forma de proceder do cientista ao longo 

de um percurso para alcançar um objetivo. 

Minayo (2007, p. 14) esclarece que a metodologia inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e 

a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 

Ainda de acordo com a autora, citando as palavras de Lenin (1965), ―o método é a alma da 

teoria‖. 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DA NATUREZA DE PESQUISA 

 

Consideramos esta pesquisa de natureza documentária. Em primeiro lugar, o corpus de 

análise empírica sobre o que se escreve, quem escreve sobre e onde se publica sobre direito à 

informação foi constituído por uma base bibliográfica, uma superfície de detecção do modo 
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de escrever sobre o direito à informação que foi objeto de nossa observação empírica e 

análise. 

Esta pesquisa foi também, analítica qualitativa/quantitativa. A respeito da análise de 

bases de dados sobre os mais diferentes domínios do conhecimento, na CI, González de 

Gómez afirma. 

[...] a representação dos conteúdos informacionais dos registros do 

conhecimento, através de processos de catalogação, classificação e 

indexação, aplicados a grandes volumes de itens de informação, agregados e 

organizados nas grandes bases de dados cadastrais e bibliográficas, davam 

corpo e visibilidade ao conhecimento, como atividade ancorada no tempo e 

no espaço, coletiva, institucional, cujos movimentos e direções indicavam a 

prioridade e relevância de áreas temáticas, atores, centros de produtividade. 

Essas coordenadas informacionais acerca do conhecimento, não apenas 

seriam úteis para otimizar a comunicação científica, como instrumentos para 

a recuperação e disseminação da informação, mas também se mostrariam 

significativas para o monitoramento e análise da produtividade científica de 

organizações, instituições de pesquisa, regiões e países, numa re-utilização 

dessa meta-informação para a gestão político-administrativa das atividades 

científicas (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001, p. 14).  

 

Como fase de realização do projeto da pesquisa, foi preciso realizar uma pesquisa 

bibliográfica que permitisse demarcar o espaço de debate que envolve os diferentes conceitos 

envolvidos no tema escolhido. De modo fundamental, foi preciso avançar na discussão sobre 

o conceito de informação, direitos humanos, focando principalmente o direito à informação. 

Os eventuais avanços teóricos foram, portanto, obtidos a partir da reflexão sobre as 

enunciações escritas por outros autores.  

Portanto, em nossa visão, a análise que chamamos de informétrica, não se restringe a 

uma mera análise quantitativa, mas, ultrapassa a esfera do quantificável e mostra direções, 

linhas de discursos que vão se constituindo nos domínios de produção bibliográfica, somente 

visíveis a partir e através da reunião documentária e, também, somente porque esta reunião 

permite um novo plano de análise. Os ―agregados informacionais‖ (BARRETO, 2000), assim 

pensados, permitem perceber os movimentos históricos – ―ancorados no tempo e no espaço, 

coletiva institucional‖. São novos planos de análise para esses movimentos históricos 

epistemológicos visíveis a partir da produção bibliográfica sobre um determinado tema, ao 

mesmo tempo em que se constituem em um foco problematizável do porquê de certos 

movimentos produtivos de informação. A esse respeito escreveram
 
González de Gómez, 2001 

e também Freitas, 2003
11

. 

                                                             
11

 Conversa com nossa orientadora em reunião do dia 27 de março de 2012. 
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As questões introduzidas nos objetivos específicos da pesquisa - o que se escreve 

sobre direito à informação, quem escreve e onde se publica– foram formuladas, no sentido de 

entender algumas práticas de produção de informação sobre o direito à informação no 

domínio do Direito no Brasil. Para tanto, foi realizada uma investigação analítico-qualitativa e 

quantitativa sobre a produção documentária brasileira na base de dados RVBI, indexado sob o 

descritor ―direito à informação‖ no domínio das ciências jurídicas brasileiras, sob a 

perspectiva da Ciência da Informação. Parecia-nos que o conjunto de dados obtidos para esta 

análise, geraria uma virtual e especializada ―Bibliografia Brasileira de Direito à Informação‖. 

Mais adiante, neste mesmo capítulo, explicaremos as diferenças entre a RVBI e a Bibliografia 

Brasileira de Direito (BBD). 

Mesmo quando se opta por uma investigação quantitativa, existe um momento prévio 

que é de seleção das categorias de análise do objeto de pesquisa. Esse objeto, também é 

qualitativamente construído com todos os seus recortes e limites. Estes primeiros momentos 

ou movimentos de pesquisa são sumamente qualitativos, mesmo em uma pesquisa 

informétrica. 

Ademais, considera-se que esta é uma pesquisa qualitativa porque a compreensão dos 

―fenômenos‖ – que, sabemos, são objetos construídos – retirados de seus contextos, 

recortados, delimitados - envolvem significados a serem analisados. 

A pesquisa qualitativa se ocupa nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 

da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2007, p.21). 

As pesquisas analíticas envolvem o estudo e avaliação aprofundados de informações 

disponíveis na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno. Elas podem ser 

categorizadas em histórica, filosófica, revisão e meta-análise. 

Quanto ao conceito de meta-análise, o prefixo meta tem vários significados, segundo o 

Web Dicionário
12

 (dicionário on-line da língua portuguesa), entre eles: mudança, 

transcendência e principalmente, reflexão crítica sobre, são os que mais se adéquam à 

abordagem aqui adotada. 

De acordo com Luiz (2002, p.409-410 ): 

                                                             
12

 Web Dicionário- dicionário de língua portuguesa on line – disponível em 

<http://www.webdicionario.com/meta>. Acessado em 10 maio 2012. 
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Uma meta-análise visa extrair informação adicional de dados preexistentes 

através da união de resultados de diversos trabalhos e pela aplicação de uma 

ou mais técnicas estatísticas. Uma meta-análise, então, seria aquela que 

muda ou transcende o resultado de análises anteriores, sendo uma reflexão 

crítica sobre elas. Ainda, mais literalmente, podemos afirmar que a meta-

análise é uma análise de análises. O uso do termo associou-o, ainda, aos 

métodos quantitativos, ou seja, para se configurar uma meta-análise não 

basta que se analise qualitativamente os resultados de trabalhos anteriores, 

como em uma revisão, pois é imprescindível uma nova análise estatística dos 

dados ou resultados reunidos para que o processo receba essa designação.  

Entendemos então, que a meta-análise é um método quantitativo que permite combinar 

os resultados de estudo realizados de forma independente (geralmente extraídos de trabalhos 

publicados) e sintetizar as suas conclusões ou mesmo extrair uma nova conclusão. É uma 

reflexão crítica qualitativa através de dados reunidos quantitativamente. Esta modalidade é, 

sem dúvida, a que se aplica à dissertação apresentada. 

A pesquisa quantitativa traduz em números as opiniões e informações para serem 

classificadas e analisadas e são pesquisas em que se utilizam técnicas estatísticas. Através da 

produção de tabelas e gráficos estatísticos podemos entender e interpretar qualitativamente os 

dados extraídos da base de dados. Os resultados, então, obtidos serão o produto dessa meta 

análise. 

Para elaboração dessa dissertação, percorreram-se as seguintes etapas: 

 Revisão de literatura sobre o marco teórico e tema desta pesquisa; 

 Acesso à base de dados RVBI; 

 Identificação e extração dos dados da base 

 Rearranjo dos dados em planilha 

 Análise bibliométricas; 

 Sistematização e apresentação dos resultados; 

 Conclusão da pesquisa. 

Especificamente quanto ao processo de obtenção da amostra documental utilizado neste 

trabalho, o mesmo foi imaginado em 4 macro etapas, ilustradas na figura 1. 
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FIGURA 1 PROCESSO DO TRAJETO DE PESQUISA NA BASE DE DADOS RVBI 

 

Esta figura foi produzida por tradução e adaptação do modelo apresentado por Marzagão (2010). 

Após o acesso e consulta à base e a obtenção dos dados, os documentos extraídos 

foram exportados e arrumados em planilha eletrônica (software Excel), possibilitando a 

construção de quadros e gráficos. Após estas etapas, os primeiros resultados foram 

interpretados e analisados utilizando ferramentas bibliométricas, as quais são o tema do item 

2.2.3.1. 

Sinalizamos que  o posicionamento assumido para execução deste trabalho foi o de uma 

pesquisadora anônima da Base RVBI, porque não sentimos necessidade de contato com os 

gestores da base.  

Quase ao final da dissertação, percebemos que as delimitações e recortes para estabelecer 

a virtualidade de uma ―Bibliografia Brasileira de Direito à Informação‖ a partir da RVBI não nos 

pareciam satisfatórias e acessamos a Bibliografia Brasileira de Direito. Utilizando os mesmos 

parâmetros de busca, detectamos menos itens - na verdade, uma grande diferença no número de 

itens recobertos entre as duas bases, cerca de 25% a menos na base BBD. Assim, recorremos ao 

artigo de Passos e Chamarelli (1993) e confirmamos que as duas bases – RVBI e BBD - são 

diferentes, no sentido de amplitude de cobertura. 

A base RVBI tem uma cobertura mais ampla, tendo portanto, um acervo maior que a 

BBD. Segundo Passos e Chamarelli (1993) essa diferença ocorre porque a BBD tem como 

limite temporal à alimentação a cobertura retrospectiva limitada ao máximo de dois anos 

anteriores.  Consideramos que um usuário não especialista em informação, ao realizar uma 

busca, eventualmente, na base on line não se interessaria por essa limitação. Por este motivo, 

mantivemos as nossas análises [avaliativas] focando o total de itens da base de dados RVBI, 

ao invés da base BBD, estabelecendo recortes para depuração dos dados após a recuperação, 

pois, assim, esperamos ter obtido um retrato mais fiel da produção brasileira sobre DI. 
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A seguir demonstramos através do gráfico apresentado a diferença de tamanho das 

respectivas bases.  

GRÁFICO 1 - DIFERENÇA DE TAMANHO ENTRE A RVBI E A BBD
13

 

 

Para chegarmos ao entendimento do que representam os artigos de periódicos e as bases 

de dados nas práticas de comunicação em uma Ciência ou campo do saber, iniciaremos no 

próximo item nossa reflexão sobre a comunicação científica, os periódicos e as medições que se 

fazem na Ciência da Informação sobre os fluxos de informação impressa ou mediada nos 

agregados informacionais.  

 

2.2 CONCEITOS METODOLÓGICOS: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, OS PERÍODICOS 

E AS MEDIÇÕES DOS FLUXOS 

 

Há muitas formas de conhecer o mundo que habitamos. A Ciência é uma forma de 

conhecer o mundo e, pode-se afirmar que é a forma legitimada institucionalmente dentre os 

discursos que tratam de explicar o mundo em que vivemos. Neste sentido, convive com outros 

modos de apreensão do mundo – o saber prático, o saber filosófico e o saber religioso, mas 

estes se circunscrevem a zonas delimitadas (ou regionalizadas) da esfera da vida cotidiana. 

Robert Day (1990) afirma que “O cientista não só tem que fazer Ciência, mas também 

escrevê-la.” Podemos afirmar a partir dessa assertiva que, nas diversas etapas que fazem parte 

de uma pesquisa cientifica, o pesquisador precisa apresentar seus avanços aos pares, 

utilizando para tanto um sistema de comunicação cientifica - tema do próximo item. 

 

2.2.1 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

                                                             
13 Mais adiante apresentaremos dados sobre as duas bases. Os tipos de documentos cobertos são semelhantes: 

livros, folhetos, artigos de periódicos, artigos de revistas semanais (magazines como Isto É e Veja), artigos de 

jornais.  

Universo da Base RVBI de 1988 

- 2010 em um total de 526.942  

itens de informação 

Universo da Base BBD de 1988 

- 2010 em um total de 130.734  

itens de informação. 
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Segundo Garvey 
14

, a definição de comunicação científica é: 

O campo de estudo do espectro total de atividades informacionais que 

ocorrem entre os produtores da informação científica, desde o momento em 

que eles iniciam suas pesquisas até a publicação de seus resultados e sua 

aceitação e integração a um corpo de conhecimento científico. (GARVEY 

(1979, p. 10 apud BERTIN; FORTALEZA; SUHET, 2007, p. 85)  

Dentro deste sistema de comunicação, o pesquisador pode disseminar sua produção, 

como também utilizar as informações produzidas por seus colegas, tanto para apoio como 

para refutação.  

Podemos inferir que, embutido na forma de criação e circulação do saber científico, 

existe um sistema de crenças e valores em torno das práticas de comunicação científica. 

Conforme afirma Meadows (1999), comunicar a informação cientifica constitui uma regra 

essencial e o aumento do conhecimento depende de sua comunicação. Neste aspecto, pode-se 

dizer que produzir informação e conhecimento é fundamental, mas comunicar o que se produz 

é imprescindível para o desenvolvimento da Ciência: os registros passam a ser testemunhos 

dos ―achados‖ parciais obtidos. 

Ziman (1979) nos diz que a literatura sobre um determinado assunto é tão importante 

quanto o trabalho de pesquisa  que lhe dá origem.  

A forma pela qual a investigação é apresentada à comunidade científica, o 

trabalho escrito em que são comunicados pela primeira vez os resultados, as 

críticas subseqüentes, as citações de outros autores, o lugar que o trabalho irá 

ocupar na mente das gerações futuras, tudo isso constitui parte importante da 

sua vida, quanto o germe da idéia que deu origem a tudo (ZIMAN, 1979, p. 

116). 

Ainda de acordo com Ziman (1979), a invenção de um mecanismo por meio do qual 

os resultados de minuciosas pesquisas podem ser publicados parceladamente, talvez tenha 

sido o passo decisivo para o desenvolvimento do ―Método científico‖. 

Segundo Meadows (1999, p. 3), a pesquisa científica pode ser comunicada de várias 

formas, sendo as duas principais: - a forma oral (informal) e - a forma escrita (formal). Os 

gregos utilizavam mais a comunicação oral que a escrita. Platão desconfiava das 

potencialidades negativas da escrita como substituta da memória. Somente à época de 

Aristóteles a escrita parecia estar instaurada como forma preferencial e é graças aos poucos 

                                                             
14

 GARVEY, W. D.  Communication: the essence of science facilitating information among librarians, 

scientists, engineers and students. Oxford: Pergamon Press, 1979. p. 10 apud BERTIN, P. R. B.; FORTALEZA, 

J. M.; SUHET, A. R. Paradigma atual da comunicação científica e introdução da revista Pesquisa Agropecuária 

Brasileira (PAB) no canal eletrônico. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 3, p. 

83-95, set./dez. 2007. Disponível em: <http://ainfo.cnptia.embrapa. br/digital/bitstream/item/36622/1/Paradigma-

atual.pdf.>  Acesso: 20 abril 2012. 
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registros aristotélicos sobreviventes às transcrições dos monges copistas, aos saques, aos 

incêndios, às guerras, aos comentários dos clérigos autorizados a escrever, que podemos ter 

acesso ao que imaginamos serem os pensamentos de seus predecessores, que viriam a 

influenciar a filosofia, a religião e o conhecimento por séculos no ocidente.  

A produção de documentos impressos e a difusão de seus conteúdos através de 

panfletos e livros foi possível com a adoção (fundada em razões econômicas) no Ocidente do 

papel, invenção do chinês Ts'ai Lun (século VIII) e, com a invenção da imprensa por 

Gutenberg
15

, no século XV. Porém, o acesso a essas publicações produzidas não era fácil 

devido à escassez de exemplares e a problemas de ordem geográfica. Assim sendo, a 

ocorrência de comunicação oral era comum em pequenos eventos e reuniões para a 

divulgação da Ciência. Outra forma de comunicação científica acontecia através de cartas. 

Como nos esclarece Ziman (1979, p.117), as divulgações das publicações eram realizadas por 

sistemas postais afirmando que: ―até aproximadamente meados do século XVII, a 

comunicação de informações cientificas de um pesquisador para outro dependia da 

correspondência particular e da publicação ocasional de livros e panfletos.‖ Segundo Stumpf
16

 

citada por Salek (2011), essa forma de comunicação apresentava alguns problemas, tais como: 

a lentidão, o direcionamento viciado e o círculo fechado. 

As cartas foram o primeiro canal de comunicação utilizado pelos cientistas 

para relatar suas pesquisas e descobertas recentes. Segundo Stumpf (1996, 

p.1), essas cartas circulavam por pequenos grupos que as debatiam, mas seu 

direcionamento era viciado, de vez que os autores raramente as remetiam 

para pessoas que sabidamente poderiam refutar suas ideias e teorias. Além 

disso, por serem pessoais e limitadas a pequenos grupos, não eram o tipo 

ideal para comunicação de descobertas e fatos científicos devido à lentidão 

com que esse processo ocorria (SALEK, 2011, p. 8). 

 

De acordo com Mueller e Caribé (2010, p. 16-17) um dos motivos principais de uso 

dessa forma de comunicação era a fuga da repressão por parte do Governo: 

                                                             
15

 Consta que os tipos móveis foram inventados também na China, em 1041, por Bi Zheng (PI Cheng). Há 

autores que afirmam que Gutenberg ―adaptou‖ essa invenção do chinês. Em 1423, o holandês Laurence Janszoon 

Coster (1370-1440) fez experiências para a impressão do alfabeto romano, usando caracteres de metal para 

produzir uma placa de impressão de barro. Em 1436 Gutenberg começou a trabalhar na prensa de impressão, 

uma máquina que tornava a impressão um processo muito mais rápido e mais barato. YENNE, Bill. 100 Homens 

que mudaram a História do Mundo. 3. ed.  São Paulo: Prestígio, 2002. .230 p. 
16

 STUMPF, Ida Regina Chitto. Passado e futuro das revistas científicas. Ci. Inf., Brasília, v. 25, n. 3, 1996. 

Disponível em: < http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/463>. Acesso em 28 set. 2011 apud 

SALEK, Lídia Martini Coelho Brandão. Artigos de periódicos e trabalhos apresentados em eventos: análise 

comparativa dos perfis temático-discursivos de diferentes fontes do campo informacional brasileiro. 2011. 

68 f. –Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2011.  

 

http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/463


 

 

35 

 

Os cientistas que iniciaram as academias comunicavam seus resultados por 

meio de cartas porque, confundidas com a correspondência pessoal e comum 

entre as pessoas, tais cartas, como antes dito, geralmente, não eram abertas 

pelo Governo. De acordo com Ziman (1981), tudo que era discutido nas 

reuniões das primeiras academias era registrado e posteriormente impresso, 

para servir de fonte de consulta pelos sócios que não puderam comparecer. 

Tais impressos recebiam o nome de anais ou atas das respectivas sociedades. 

As cartas enviadas às academias, as letters, originaram os primeiros 

periódicos / revistas científicas. 

 

Segundo Alves (2011), a produção e comunicação científica estão ligadas à 

disseminação dos resultados de pesquisa e troca de informações entre os pares dessa 

comunidade. E tem como objetivo, além da ―publicização” do conhecimento, a troca de ideias 

entre pesquisadores e o registro do conhecimento. Convém notar que utilizamos ―publicizar‖ 

quando nos referimos à atitude ativa  de dar conhecimento ao público, o que  coloca o 

vocábulo em sentido oposto ao privado ato de publicar, originariamente usada no mesmo 

sentido, mas que hoje tem a conotação de editar. 

A transição da forma de comunicação manuscrita, que ―publicizava‖, para a forma 

impressa não ocorreu instantaneamente. As pesquisas eram inicialmente comunicadas através 

de manuscritos, e somente após a validação do conteúdo é que passava para o meio impresso, 

a fim de atingir um público maior. Foi a partir da necessidade de atingir um público mais 

amplo é que surgiram os primeiros periódicos científicos.  

De acordo com Ambinder e Marcondes (2011), o periódico científico surge da 

transformação do papel das cartas pessoais trocadas entre cientistas e das atas de memórias de 

reuniões científicas. Meadows (1999) aponta várias razões para o surgimento dos periódicos 

científicos. Uma razão de ordem econômica se relaciona à expectativa da obtenção de lucro 

pelos editores, o que talvez explique a persistência do modelo da edição de periódicos nos 

últimos quatro séculos. A razão epistemológica apontada nos escritos da área é a crença de 

que para realizar novos descobrimentos era necessária a existência de um debate coletivo – 

razão que explicaria o embrião das sociedades científicas e também dos colégios invisíveis. 

Destarte, o objetivo principal enunciado pela maioria dos autores sobre este tema é a 

necessidade de uma comunicação mais ágil e eficiente a um público selecionado.  

Os periódicos científicos originaram-se, no século XVII, de grupos que se reuniam 

para conversar sobre filosofia. Na Inglaterra, estes grupos formaram a Royal Society, que 

logo estava procurando conhecimentos em fontes externas, na avidez por novas ideias para 

debates, como nos sinaliza Meadows (1999): 

Pequenos grupos, cujos membros eram geralmente os mesmos, reuniam-se 

para debater questões filosóficas, tomando cuidado para deixar de lado temas 
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altamente polêmicos como os de natureza política e teológica. Depois da 

Restauração, decidiu-se organizar reuniões em Londres, de forma mais 

regular e oficial. Isso levou em 1662 à formação da Royal Society, assim 

denominada porque Carlos II concordara em conceder-lhe seu patrocínio. 

Desde seu inicio, a Royal Society interessou-se pela comunicação. Seus 

fundadores haviam sido influenciados pelos trabalhos de Francis Bacon  

(MEADOWS, 1999, p.5) 

Ainda segundo Meadows (1999, p.5), de acordo com a influência de Bacon, alguns 

membros da Royal Society deveriam viajar ao exterior para coletar dados e analisar novas 

informações importantes sobre os avanços científicos, também em outros países. Este 

processo se dava normalmente, através de conversas e observações diretas. As tarefas eram 

divididas, enquanto uns viajavam ao exterior para realizar este trabalho de campo, outros 

ficariam na sede, lendo e fazendo resumos da literatura publicada no mundo inteiro.  

Henry Oldenburg (o primeiro secretário da Royal Society) era o centro de difusão das 

informações sobre as novas ideias e descobertas, e percebendo que o grande volume de 

correspondência seria oneroso, resolveu fazer uma publicação impressa das cartas mais 

importantes recebidas e distribuí-las entre os membros da sociedade.  

Surgia desse modo, em 1665, o precursor do moderno periódico cientifico, o 

Philosophical Transactions, da Royal Society, colaborando para intensificar a difusão de 

ideias e descobertas da ciência da época. O Conselho da Royal Society assim determinava: 

[...] que as Philosophical Transactions, a serem preparadas pelo Sr. 

Oldenburg, sejam impressa na primeira segunda-feira de cada mês, caso haja 

matéria suficiente par isso, e que o texto seja aprovado pelo Conselho, sendo 

antes revisto por alguns de seus membros (MEADOWS 1999, p.6). 

Acontecia quase simultaneamente na França, um movimento parecido no que dizia 

respeito à comunicação das notícias que aconteciam naquele país. De acordo com Meadows, 

em 1665 o parisiense Denis de Sallo, também envolvido na coleta de informações, começou 

um periódico dedicado a publicar notícias sobre o que acontecia na Europa. O veículo 

utilizado, o Journal de Sçavans, pode ser considerado a primeira revista em sentido moderno, 

tendo seu primeiro número publicado em 5 de Janeiro de 1665. Esse fascículo foi lido 

parcialmente na Royal Society, o que possibilitou a consolidação das ideias para a publicação 

de uma revista. As duas revistas foram criadas na mesma época, mas elas se diferenciavam no 

que dizia respeito ao conteúdo. Na área, pelo que foi explorado, há opiniões divergentes sobre 

qual foi o primeiro periódico realmente científico: Journal de Sçavans, publicado por Denis 

Sallo, na França, cujo primeiro fascículo apareceu em 5 de janeiro de 1665 ou Philosophical 

Transactions, editado na Inglaterra, três meses depois, por um grupo de filósofos ingleses. A 

controvérsia tem como origem o fato de a publicação inglesa, apesar de aparecer alguns meses 

depois da francesa, incluir exclusivamente registros de experimentos conduzidos por 



 

 

37 

 

membros da Royal Society e correspondência com seus pares europeus, ao passo que o 

Journal de Sçavans publicava também outros temas, como questões legais ou teológicas.  

Alguns autores como Meadows (1999) e Mueller (2000) consideram este último citado como 

sendo o precursor dos periódicos da área de humanidades.  Já o Phillosophical Transactions 

tinha por objetivo a publicação de temas ligados aos estudos experimentais. Ele é considerado 

para alguns como o precursor e, para outros, o primeiro dedicado às áreas exatas e biológicas. 

Ambinder e Marcondes (2011) citando Boorstin (1989)
17

, afirmam que o periódico 

científico assume o papel de principal canal de publicação no processo de comunicação da 

Ciência, sendo considerado, como um dos veículos mais importantes para legitimar a autoria 

das descobertas científicas, e o meio mais utilizado pelos pesquisadores para tornar pública as 

suas pesquisas.  

Salek (2011)
18

 , citando Targino (2000)
19

, ao comentar sobre os objetivos da 

comunicação científica e sua importância no meio científico, afirma que a comunicação 

científica é essencial para todos os pesquisadores e aponta suas funções, sistematizadas por 

Menzel
20

  e citadas por Kaplan e Storer
21

 em 1968: 

 fornecer respostas a perguntas específicas; 

                                                             
17

 BOORSTIN, Daniel J. Os descobridores: de como o homem procurou conhecer-se a si mesmo e ao mundo. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989 apud AMBINDER, Déborah Motta; MARCONDES, Carlos 

Henrique. As potencialidades da Web Semântica e Web 2.0 para a Ciência da Informação e os novos formatos 

de publicações eletrônicas para a pesquisa acadêmico-científica. In: ENCUENTRO DE LA ASSOCIACIÓN DE 

EDUCACION E INVESTIGACIÓN EM CIÊNCIA DE LA INFORMACIÓN DE IBEOAMÉRICA Y EL 

CARIBE, 9., 2011, Marília. Anais... Marília: UNESP, 2011. Disponível em: 

http://www.uff.br/ndc/images/stories/AMBINDER_e_MARCONDES.pdf. Acessado em : 20 abr. 2012. 

18
 Aqui citamos um TCC, considerado ―literatura cinzenta‖ que foi considerado o melhor produzido no âmbito 

do curso de Biblioteconomia da UFF no ano de 2011, representando o mesmo em certame regional dos melhores 

TCCs promovido pela Associação de Ensino em Biblioteconomia (ABECIN, 2012). 

19
 TARGINO, M. G. Comunicação científica: uma revisão de seus elementos básicos. Informação e Sociedade: 

Estudos, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 37-85, 2000.Disponível em: < http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies / 

article/view/326/248> . Acesso em 20 abril 2012  apud  SALEK, Lídia Martini Coelho Brandão. Artigos de 

periódicos e trabalhos apresentados em eventos: análise comparativa dos perfis temático-discursivos de 

diferentes fontes do campo informacional brasileiro. 2011. 68 f. –Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2011.  

20
 MENZEL, H. Scientific communication: five themes from social science research. American Psychologist, 

Washington, v. 21, n. 10, p. 999-1004, Oct. 1966 apud TARGINO, M. G. Comunicação científica: uma revisão 

de seus elementos básicos. Informação e Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 37-85, 

2000.Disponível em: < http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies / article/view/326/248> . Acesso em 20 abril 

2012. 
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 KAPLAN, N.; STORER, N. W. Scientific communication. In: SILLS, D. L. (Ed.) International encyclopedia 

of the social sciences. New York: Macmillan, 1968. v. 14, p. 112-117 apud TARGINO, M. G. Comunicação 

científica: uma revisão de seus elementos básicos. Informação e Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 10, n. 2, p. 

37-85, 2000.Disponível em: < http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies / article/view/326/248> . Acesso em 20 

abril 2012 . 
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 concorrer para a atualização profissional do cientista no campo específico de 

sua atuação; 

 estimular a descoberta e a compreensão de novos campos de interesse; 

 divulgar as tendências de áreas emergentes, fornecendo aos cientistas idéia da 

relevância de seu trabalho; 

 testar a confiabilidade de novos conhecimentos, diante da possibilidade de 

testemunhos e verificações; 

 redirecionar ou ampliar o rol de interesse dos cientistas; 

 fornecer feedback para aperfeiçoamento da produção do pesquisador. 

(KAPLAN; STORER, 1968, apud TARGINO, 2000, p.10) 

Para que ocorra a comunicação científica produzida pelos pesquisadores, há 

necessidade da existência de sistemas de comunicação dos fluxos de informações científicas. 

O modo e a forma que a transmissão de informações científicas são disseminadas dependem 

do veículo, da natureza das informações e do público alvo.  

No próximo item, veremos alguns apontamentos sobre o fluxo e a estrutura da 

informação científica. 

 

2.2.2 FLUXO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Vários autores têm realizado estudos sobre o fluxo e a estrutura da informação 

científica. Tais estudos têm classificado os documentos de acordo com o lugar e função que 

ocupam no fluxo informacional. 

O fluxo da informação cientifica é geralmente representado através de um modelo. 

Mueller (2000), afirma que o mais famoso deles foi desenvolvido na década de 70 por Garvey 

e Griffith, que propunham um sistema de comunicação cientifica modelar focando o processo 

de produção, disseminação e uso da informação, em que demarca a existência dos canais 

formais e informais de comunicação. O modelo de Garvey-Griffith sustenta que, uma vez 

iniciada uma pesquisa seriam produzidos vários relatórios preliminares e comunicações de 

pesquisas em andamento e até mesmo a publicação de relatórios e de resultados preliminares 

em periódicos científicos. Uma explicação para tanto é a necessidade dos pesquisadores 

obterem feedback dos pares durante o andamento da pesquisa. 
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Para Mueller (2000), os sistemas de comunicação são constituídos por canais formais 

e informais. Meadows (1999), apresentado em parágrafo anterior, estabelece uma 

classificação que se tornou clássica, que afirma serem os canais orais, informais e as fontes ou 

canais escritos, formais. No entanto, essa classificação nos parece problemática porque as 

cartas, contemporaneamente (e hoje, os e-mails) são fontes escritas, mas informais. Segundo 

Mueller (2000), os canais informais apresentam uma série de características comuns: é o 

próprio pesquisador que os escolhe, a informação veiculada é recente e destina-se a públicos 

restritos, o acesso é limitado, as informações veiculadas nem sempre serão armazenadas e 

assim torna-se difícil a recuperação. Os canais formais apresentam como características 

permitir o acesso amplo e as informações são facilmente coletadas e armazenadas, razão 

determinante para que sejam as informações que circulam formalmente, aquelas preferidas 

para tratamento nos sistemas de recuperação da informação. Ao contrário dos canais 

informais, nos canais formais é o destinatário da mensagem e não o cientista redator – autor - 

quem escolhe as informações a serem aproveitadas. Este parece ser um critério mais adequado 

para diferenciar os canais formais dos informais: quem detém o controle da distribuição e 

avaliação. Por este critério é tanto mais formal a informação quanto mais passa por filtros de 

controles. 

Alves (2011, p.2), citando Le Coadic (2004, p.34)
22

, afirma que a comunicação oral 

compreende tanto as formas públicas de socialização das informações - representadas pelas 

conferências, colóquios e seminários - quanto pelas formas privadas de socialização - como as 

conversas interpessoais e as mensagens, atualmente principalmente eletrônicas.  A 

comunicação publicada dos resultados de pesquisas encontra-se representada pelas 

publicações primárias, secundárias e terciárias, das quais falaremos mais adiante.  

Alves (2011) ressalta que ―as diferenças existentes entre os elementos formais e 

informais da comunicação científica estão principalmente ligados à audiência, 

armazenamento, atualidade, orientação, redundância e interatividade‖, conforme o quadro a 

seguir: 

 

 

 

                                                             
22 ALVES, Letícia. Informação e os sistemas de comunicação científica na Ciência da Informação . 

DataGramaZero, Rio de Janeiro, v.12, n.3, jun. 2011. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/ 

jun11/Art_04.htm#R1>. Acesso em: 23 abr. 2012 apud LE COADIC, Yves- François. A Ciência da 

Informação. 2. ed. rev. e atual. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. 

http://www.dgz.org.br/%20jun11/Art_04.htm#R1
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QUADRO 1 – ELEMENTOS FORMAIS E INFORMAIS DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

Comunicação informal 

 

A 

V 

A 

L 

I 

A 

Ç 

Ã 

O 

Comunicação formal 

Privada Pública 

Informação não - armazenada, não- 

recuperável. 

Informação armazenada de forma 

permanente, recuperável. 

Informação recente Informação relativamente antiga 

Informação não-comprovada Informação comprovada 

Direção do fluxo escolhida pelo produtor Disseminação uniforme 

Redundância às vezes muito importante Redundância moderada. 

Interação direta Ausência de interação direta 

Fonte: Adaptado de Le Coadic (2004, p.34 apud ALVES, 2011, p.2) 

 

Salek (2011) faz algumas ponderações acerca do cuidado que devemos ter ao 

classificar os elementos da comunicação cientifica (formais e informais). Observa que: 

É preciso lembrar, no entanto, que atualmente a comunicação informal não 

pode ser estritamente caracterizada como não armazenada e/ou não 

recuperável, tendo em vista a existência de arquivos pessoais de 

pesquisadores, alguns tratados com rigor metodológico e abertos para 

consulta, e a larga utilização das tecnologias de comunicação e informação. 

Talvez fosse melhor considerá-la como, por vezes, ―armazenada em arquivos 

pessoais‖. Também não podemos afirmar que são somente informações 

recentes e não comprovadas, pois existe a possibilidade de terem sido 

informações simplesmente não publicadas ou tidas como não relevantes para 

o momento ou terem seu uso adiado por seus autores. (SALEK, 2011, p.10) 

Os documentos ou fontes escritas produzidas ao longo do processo de pesquisa – ou 

canais formais - podem ser classificados como: primários, secundários e terciários.  

Os documentos primários são aqueles produzidos com a interferência direta do autor 

da pesquisa e, de acordo com o modelo de Garvey e Griffith, estariam no início do processo. 

São exemplos dessas fontes primárias, os relatórios técnicos, trabalhos apresentados em 

congressos, teses, dissertações, patentes, normas técnicas e os artigos científicos. As fontes 

primárias eram difíceis de serem identificadas e localizadas. Todo o esforço de controle 

bibliográfico tem sua razão de existência assentada sobre essa relativa dificuldade. As bases 

de dados referenciais e de texto completo, a digitalização dos artigos e livros, as bases de 

dissertações e teses se originaram com a finalidade de  facilitar ou otimizar a recuperação 

destas fontes.  

As fontes secundárias têm a função de facilitar o uso do conhecimento disperso nas 

fontes primárias. Apresentam a informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo 
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definido. São exemplos dessas fontes: enciclopédias, dicionários, manuais, tabelas, revisões 

da literatura, tratados etc. 

As fontes terciárias são aquelas que têm a função de guiar os usuários para as fontes 

primárias e secundárias. São as bibliografias, os serviços de indexação e resumos, os 

catálogos coletivos, os guias de literatura, os diretórios e outras. 

De acordo com Freitas (2003), foi o ―crescente acúmulo de massas de conhecimento 

gerado pelo próprio processo de racionalização capitalista‖ que fez emergir a necessidade de 

uma gestão eficiente desse aglomerado informacional, cada vez mais crescente e que se 

intensificou através dos esforços científicos ocorridos durante a Segunda Grande Guerra. 

Alguns autores apontam que houve um empenho dos governos dos países envolvidos e da 

iniciativa privada em busca de modos mais eficientes, rápidos e abrangentes de coleta, 

tratamento e disseminação da informação. Esses fatores culminaram com o desenvolvimento 

da tecnologia da informação, comunicação e especialmente computadores e redes eletrônicas.  

Essas mudanças influenciaram tanto os canais formais quanto os informais. Novos 

formatos e canais de comunicação se tornaram disponíveis, eliminando barreiras geográficas e 

acelerando a disseminação das informações geradas pela Ciência.  Nos últimos 60 anos, esses 

fatores têm trazido grande impacto nas atividades do profissional da informação e, também, 

dos cientistas. Estes últimos sentem a dificuldade de manterem-se informados ou atualizados 

e os profissionais da informação sentem dificuldade em atender às demandas e prover a 

organização de informações dispersas, cada vez mais enunciadas por três setores específicos – 

o Estado, a Ciência e o Sistema Produtivo Capitalista (FREITAS, 2003).    

Desde a apresentação do modelo de Garvey e Griffith, na década de 70, mudanças 

drásticas acorreram no sistema de comunicação cientifica. Devido aos avanços tecnológicos 

da informação, alternativas inovadoras são apresentadas modificando o fluxo informacional. 

O uso do computador na editoração e publicação de documentos tradicionais impressos 

propiciou a emergência de bases de dados on line e textos legíveis por máquinas, em seguida 

também surgindo os periódicos eletrônicos. As redes sociais, e os correios eletrônicos 

facilitam a comunicação entre os pares. O modelo de Garvey e Griffith, apresentado por 

Muller (2000) já não representa tão bem o processo de comunicação cientifica moderno. Todo 

o processo tem sido fortemente influenciado pelos avanços tecnológicos e essas mudanças 

profundas têm, até mesmo, implicado transformações no próprio entendimento dos conceitos 

de canais formais e informais, que estão sendo questionados por alguns autores. 

Os periódicos científicos também passaram por mudanças, sendo que a mais 

significativa em seu processo de transformação deu-se nos últimos anos. ―A partir dos anos 



 

 

42 

 

90, com a chegada da informação eletrônica, o uso de redes, ocorreu uma grande ruptura no 

modo de editoração e disseminação de informações, principalmente da produção científica‖ 

(FACHIN, 2002, p. 18). ―A evolução da comunicação científica e o uso das tecnologias de 

informação e comunicação contribuíram na mudança do suporte tradicional do periódico 

científico - do impresso, para um novo meio: o on line‖. (MEDEIROS; FACHIN; RADOS, 

2008, p.416). 

Foi a utilização do computador como uma melhoria das máquinas de escrever, dos 

aparelhos telefônicos, televisões e rádios - ensejado por Otlet
23

-, que atendeu àquele desejo de 

controle, celeridade, comunicabilidade, comutabilidade de arquivos. E a produção de 

informação científica inserir-se-ia dentre as beneficiárias desse novo artefato. Em parágrafos 

posteriores, veremos algumas consequências da automação na disseminação de informação 

científica, como as bases de dados. 

Retomando a questão da produção dos artigos científicos, segundo Ziman (1979), a 

publicação de trabalhos científicos não é feita irrestritamente. O autor nos esclarece que:  

Um artigo publicado numa revista conceituada não representa apenas a 

opinião do autor, leva também o selo da autenticidade cientifica através do 

imprimatur dado pelo editor e os examinadores que ele possa ter consultado. 

(ZIMAN, 1979, p. 124) 

Ainda segundo o autor, o avaliador é o eixo em torno do qual gira tudo o que se refere 

à Ciência. Sua função, como especialista, é dizer se os resultados apresentados pelo autor são 

de interesse científico, se foram autenticados e se merecem crédito os métodos empregados 

para alcançá-los. Deve também julgar se o trabalho é escrito com clareza, se não é hermético 

nem prolixo demais, se as fontes consultadas são adequadas, etc. Depois de toda essa 

avaliação é realizado um relatório, e enviado para o editor para que o trabalho possa ser aceito 

ou não. Um trabalho rejeitado por uma revista, não impede a publicação do trabalho por outra. 

Convém não esquecer que a literatura cientifica ―oficial‖ não é o único caminho aberto às 

ideias intelectuais. 

Essa pontuação acerca do surgimento, a importância do periódico, de forma geral 

aplicável à maioria dos campos científicos ou áreas do conhecimento e os cuidados requeridos 

para publicação em revistas cientificamente conceituadas, são importantes para apontarmos 

alguns dos resultados encontrados na Seção 4 desta dissertação. 

Para que nossos objetivos de pesquisa fossem alcançados, utilizamos técnicas 

quantitativas de avaliação da produção científica - a informetria, um alagamento do corpus 

                                                             
23

 Documentário sobre Otlet. Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=0QnLlMcyn2w>. Acesso em 

20 jun. 2012. 
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informacional dantes coberto pela bibliometria - como método de análise dos dados retirados 

da RVBI. Nos itens seguintes, revisaremos pontos importantes a essa abordagem. 

 

2.2.3 A MEDIÇÃO DOS FLUXOS: da Bibliometria à Informetria 

 

Neste item faremos algumas considerações sobre a proposta metodológica do trabalho 

com medições dos fluxos informacionais. 

A bibliometria, que surgiu como um subcampo de estudos incorporado pela Ciência da 

Informação,  aplica métodos estatísticos e matemáticos para analisar o curso da comunicação 

escrita de uma determinada área do  conhecimento. 

De acordo com Vanti (2002), bibliometria pode ser definida como: 

[...] o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 

informação registrada. A bibliometria desenvolve padrões e modelos 

matemáticos para medir esses processos, usando seus resultados para 

elaborar previsões e apoiar tomadas de decisões. 

 

Segundo Fonseca (1973, p. 5), o termo foi popularizado por  Allan Pritchard, em seu 

artigo Statistical Bibliography or Bibliometrics, publicado em 1969, para denotar a área de 

estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos 

de comunicação escrita. Ainda, segundo Fonseca (1973, p. 5), quem realmente utilizou pela 

primeira vez este termo foi Paul Otlet várias décadas antes, em sua obra intitulada Traité de 

documentatión, de 1934. 

Em seu artigo, Pritchard recomendou que o termo bibliometria, deveria substituir o 

termo 'bibliografia estatística', que vinha sendo utilizado desde a menção feita em 1922 por 

Edward Wyndham Hulme em uma conferência na Universidade de Cambridge, reportando-se 

a um estudo pioneiro de Cole e Eales de 1917, referente à análise estatística de uma 

bibliografia de Anatomia Comparada. 

Tem sido difundido quanto à comunicação científica que a literatura seria a chave 

mestra deste processo de transmissão do conhecimento. E, ainda, que os atributos de uma 

unidade de literatura, que existe em forma publicada, isto é, artigos de periódicos e livros, 

podem ser estudados em termos estatísticos. Segundo Meadows (1999), as publicações, 

autores, citações e periódicos são alguns dos parâmetros observáveis em estudos 

bibliométricos da literatura. 

Vanti, (2002, p. 153) aponta a potencial utilidade de métodos que permitam medir a 

produtividade dos pesquisadores, grupos ou instituições de pesquisa na realização de 

diagnósticos de avaliação da produção científica em um ramo do saber. Para realizar esses 
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diagnósticos, segundo a autora, torna-se fundamental o uso de técnicas especificas de 

avaliação que podem ser quantitativas ou qualitativas, ou mesmo uma combinação entre 

ambas . 

Em decorrência da ampliação dos suportes documentais, as técnicas quantitativas de 

avaliação da produção científica são geralmente subdivididas em bibliometria, cienciometria, 

informetria e, recentemente, webometria.
24

 

As fronteiras e delimitações das superfícies de análise ainda não são suficientemente 

nítidas, todas têm funções semelhantes, mas ao mesmo tempo, cada uma delas propõe medir a 

difusão do conhecimento cientifico e o fluxo da informação sob enfoques diversos. 

Resguardadas as diferenças entre os suportes, as medições dos fluxos informacionais têm se 

apropriado das leis bibliométricas e as aplicado a estes novos suportes e ―agregados‖. 

Segundo Guedes (2005), ―bibliometria é um conjunto de leis e princípios empíricos 

que contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação‖.  

De acordo com as palavras de Tague-Sutckiffe (1992, apud MACIAS-CHAPULA 

2002, p. 134), pode-se definir a bibliometria como: 

[...] o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 

informação registrada. A bibliometria desenvolve padrões e modelos 

matemáticos para medir esses processos, usando seus resultados para 

elaborar previsões e apoiar tomadas de decisões. 

A cienciometria, geralmente entendida como quaisquer esforços de quantificação da 

ciência, segundo Vanti, (2002) tem sido largamente utilizada como ferramenta auxiliar de 

avaliação de políticas científicas para várias instituições. 

Para Macias-Chapula (1998) 

Cienciometria é o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto uma 

disciplina ou atividade econômica. A cienciometria é um segmento da 

sociologia da ciência, sendo aplicada no desenvolvimento de políticas 

científicas. Envolve estudos quantitativos das atividades científicas, 

incluindo a publicação e, portanto, sobrepondo-se à bibliometria (MACIAS-

CHAPULA, 1998, p 134). 

Segundo os autores, a cienciometria estuda, por meio de indicadores quantitativos, 

uma determinada disciplina da ciência. Tais indicadores vêm sendo cada vez mais utilizados 

para definições de políticas públicas de investimento em pesquisa. 

Os autores, ainda fazendo alusão à informetria, cujo surgimento é posterior ao dos 

outros dois termos, declaram que esta tem um escopo tanto mais distinto e abrangente do que 
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 Apesar de levantarmos na literatura os conceitos de cienciometria, informetria e webometria, não é de nosso 

interesse de pesquisa aprofundarmo-nos em tais conceitos. 
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a cienciometria e a bibliometria, pois, ainda de acordo com a conceituação de Tague-Sutckiffe 

interpretado por Macias-Chapula (p.134). 

Informetria é o estudo dos aspectos quantitativos da informação em qualquer 

formato, e não apenas registros catalográficos ou bibliografias, referente a 

qualquer grupo social, e não apenas aos cientistas. A informetria pode 

incorporar, utilizar e ampliar os muitos estudos de avaliação da informação 
que estão fora dos limites da bibliometria e cienciometria. 

De acordo com Wormell (1998, p.210), ―a informetria é um subcampo emergente da 

ciência da informação, baseada [sic] na combinação de técnicas avançadas de recuperação da 

informação com estudos quantitativos dos fluxos da informação‖
25

. 

A Web tem se tornando, cada vez mais, um importante meio de comunicação para a 

ciência e o meio acadêmico, e por conseqüência, este ambiente vem sendo objeto de estudos 

quantitativos.  

De acordo com Vanti (2002, p. 156), a webometrics ou webometria consiste, conforme 

a definição esboçada por Almind & Ingwersen (1997)
26

, na aplicação de métodos 

informétricos à World Wide Web. 

Ainda, segundo Vanti, a autoria do termo webometrics costuma ser atribuída a Almind 

e Ingwersen e esclarece, também, que o termo webometrics se encontra na literatura sob a 

expressão cybermetrics, que, corresponde ao nome da revista apresentada oficialmente 

durante a VI Conferência Internacional de Cienciometria e Informetria, em Jerusalém, no ano 

de 1997. Esta revista, acessível somente em formato eletrônico 

(http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics), tem como proposta disponibilizar a todos os 

pesquisadores análises e medições da comunicação no campo científico e, em especial, as 

medições do fluxo da informação na WWW. 

Entre as medições que podem ser realizadas no campo da webometria, está à 

frequência de distribuição das páginas no cyberespaço. Esta medição aponta para o estudo ou 

análise comparativa da presença dos diversos países na rede, das proporções de páginas 

pessoais, comerciais e institucionais. 

Assim sendo, entendemos que a webometria utiliza técnicas bibliométricas e 

cienciométricas para medir a informação disponível na Web. Percebemos que é uma área 
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 Observe-se que já são decorridos dez anos desde que essa frase foi citada. Relativize-se, portanto, esse caráter 

emergente da informetria e afirme-se a permanência dessas metodologias na área. 
26

 ALMIND, T. C.; INGWERSEN, P. Informetric analyses on the world wide web: methodological approaches 

to ―webmetrocs‖. Journal of Documentation, v. 53, n. 4, p. 404-426, 1997 apud  VANTI, Nadia Aurora Peres. 

Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da 

informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, maio/ago. 

2002, p. 156. 
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ainda pouco estudada no campo da Ciência da Informação no Brasil e que as análises 

quantitativas, com os avanços tecnológicos, vêem-se facilitadas e ao mesmo tempo encontram 

novos e estimulantes campos de atuação. 

Em sua revisão de 2002, Vanti detectava que, as técnicas bibliométricas, 

cienciométricas e informétricas já vinham sendo largamente utilizada para a medição do 

conhecimento científico. Algumas destas aplicações são aqui listadas pelo especial interesse 

para deste estudo: 

 identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; 

 estudar dispersão e obsolescências dos campos científicos; 

 prever as tendências de publicação; 

 prever a produtividade de autores individuais, organizações e países; 

 avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; 

 medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. 

Segundo Lima (2006), o uso destas metodologias e ferramentas, genericamente 

denominado pelos autores como ―tratamento automatizado da informação, ou bibliometria 

automatizada”, consiste, basicamente, da aplicação de filtros para classificar e separar a 

informação coletada a fim de disponibilizá-la por meio de indicadores de tendências -

informações vitais, seja para o pesquisador ou para outros tomadores de decisão. 

Ortiz, Ortiz e Silva, especificamente quanto à avaliação de bases de dados, em 2002, 

afirmavam que: 

[...] trabalho de busca, análise e síntese de informações emprega cada vez 

mais metodologias e ferramentas baseadas em bibliometria, estatística e 

sistemas de informação, sem o que se tornaria praticamente impossível 

acompanhar a informação disponível, crescente em quantidade e 

diversidade, bem como sua disseminação com o auxílio de diferentes 

suportes (ORTIZ; ORTIZ; SILVA, 2002, Introdução). 

A partir do universo de metodologias e ferramentas já existentes, esses três autores 

desenvolveram procedimentos que permitiram criar uma classificação e um ―mapa de 

conhecimentos‖, que pode ser um ―minidicionário‖ ou até mesmo um ―minitesauro‖ da área 

pesquisada e propuseram a utilização desse ―mapa de conhecimentos para uma melhor 

orientação sobre os descritores que devem ser monitorados, bem como a intensidade, a 

freqüência, assim como as formas de fazê-lo‖. Sinalize-se que os referidos autores destacaram 

três ―entidades‖ (que poderíamos chamar de ―campos‖) como objetos cuja análise em grandes 

conjuntos permitiria estudos prospectivos de tendência em bases de dados mencionadas: a) 

títulos dos artigos publicados em periódicos, b) descritores/conhecimentos/ palavras-chave e 

c) autores. 
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Sinalize-se que, pela descrição de nossa proposta metodológica de trabalho, os campos 

enfatizados por Ortiz, Ortiz e Silva (2002) são os mesmos utilizados em trabalhos de nossa 

orientadora (LIMA, 2005
27

, LIMA, 2004) e TCCs por ela orientados, como Magallon (1999) 

28
 e Dutra (1997) 

29
, o que indica a viabilidade da mesma. 

Finalmente, pode-se afirmar que o caráter dos resultados encontrados via aplicação 

dessa metodologia para análise de grandes conjuntos ou corpus documentário tem-se 

configurado para nós como detecção das tendências discursivas publicadas sobre a temática 

que elegemos: podemos obter dados significativos seja quando tratamos do conjunto de títulos 

publicados em um periódico por três anos e lemos nos resultados estatísticos as tendências do 

discurso de uma ONG (LIMA, 2005), seja quando analisamos a temática do direito à 

informação em uma base de dados por um período de 16 anos (LIMA, 2006 e 2007), ou 

conjunto de dissertações produzidos em uma campo de estudo – PPGCI (MAGALLON, 

1999) ou o conjunto de TCCs de Biblioteconomia da UFF (DUTRA, 1997). 

 

2.2.3.1 Principais leis bibliométricas 

 

As principais leis bibliométricas são, pela ordem cronológica de apresentação, - Lei de 

Lotka
30

 (1926) - medição da produtividade científica de autores; Lei de Bradford (1934) - 

produtividade de periódicos - e as Leis de Zipf (1949) - modelo de distribuição e freqüência 

de palavras em um texto. 

Segundo Araújo (2006), a Lei de Lotka, formulada em 1926, foi construída a partir de 

um estudo sobre a produtividade de cientistas, a partir da contagem de autores presentes no 

Chemical Abstracts, entre 1909 e 1916.  

Lotka descobriu que alguns pesquisadores, supostamente de maior prestígio em uma 

determinada área do conhecimento, produzem muito e muitos pesquisadores, supostamente de 

menor prestígio, produzem pouco. A partir daí, formulou a Lei do Inverso do Quadrado 1/n2. 
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LIMA, Marcia H. T. de Figueredo. Análise tendencial do discurso de uma ONG. Comunicação & 

Informação, Goiânia, v. 8, n. 2, jul./dez. 2005.   

28
 MAGALLON, Rinaldo Cavalcante. Marcas do discurso institucional do convênio CNPq/IBICT – 

UFRJ/ECO: análise bibliométrica das dissertações de mestrado em Ciência da Informação (1988-1998). 

Niterói, 1999. 100 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) - Universidade Federal 

Fluminense. 
29

 DUTRA, Wanice Gomes. Análise bibliométrica dos trabalhos de conclusão de curso – (TCC‟s) do Curso 

de Biblioteconomia e Documentação da UFF. Niterói, 1997. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Biblioteconomia) – Universidade Federal Fluminense  

30
 Para esta dissertação não aplicaremos esta lei. Apenas a citamos devido sua importância cientifica. A produção 

de autores será apenas apresentada em quadro, conforme no capítulo 4. 

http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000004108&dd1=4a6d7


 

 

48 

 

Isto é, em um dado período de tempo, analisando um número n de artigos, o número de 

cientistas que escrevem dois artigos seria igual a ¼ do número de cientistas que escreveram 

um. O número de cientistas que escreveram três artigos seria igual a 1/9 do número de 

cientistas que escreveram um, e assim sucessivamente. A lei de Lotka foi, desde então, objeto 

de larga produção científica:  

Desde 1926, época em que Lotka estabeleceu esta lei, muitos estudos têm 

sido conduzidos para investigar a produtividade dos autores em distintas 

disciplinas. Até dezembro de 2000, mais de 200 trabalhos, entre artigos, 

monografias, capítulos de livros, comunicações a congressos e literatura gris 

(cinzenta) tinham sido produzidos tentando criticar, replicar e/ou reformular 

esta lei bibliométrica (URBIZAGÁSTEGUI ALVARADO, 2002, p. 14). 

Entre os aperfeiçoamentos realizados destaca-se o de Price, à Lei do Inverso do Cubo 

1/n
3
, que a partir de estudos realizados entre 1965 e 1971 concluiu que 1/3 da literatura é 

produzida por menos de 1/10 dos autores mais produtivos, levando a uma média de 3,5 

documentos por autor e 60% dos autores produzindo um único documento. Logo depois foi 

formulada a Lei do Elitismo, de Price: o número de membros da elite corresponde à raiz 

quadrada do número total de autores, e a metade do total da produção é considerada o critério 

para se saber se a elite é produtiva ou não. 

Segundo Vanti (2002), na gestão da informação, do conhecimento e planejamento 

científico e tecnológico, a aplicabilidade da Lei de Lotka se verifica na avaliação da 

produtividade de pesquisadores, na identificação dos centros de pesquisa mais desenvolvidos, 

em dada área de assunto, e no reconhecimento da ―solidez‖ de uma área científica. Ou seja, 

quanto mais solidificada estiver uma ciência, maior probabilidade de seus autores produzirem 

múltiplos artigos, em dado período de tempo. 

A segunda lei bibliométrica, pela ordem cronológica de surgimento na literatura foi a 

Lei de Bradford, que incide sobre conjuntos de periódicos. 

No livro ―Documentação‖, do mesmo autor, encontramos esta lei  enunciada da 

seguinte forma:  

Se jornais científicos forem ordenados em ordem de produtividade 

decrescente de artigos sobre um determinado assunto, poderão ser 

distribuídos num núcleo de periódicos mais particularmente dedicados a esse 

assunto e em diversos grupos ou zonas contendo o mesmo número de artigos 

que o núcleo, sempre que o numero de periódicos do núcleo e das zonas 

sucessivas for igual a 1: n : n² ... (BRADFORD, 1953, p.209). 

 

Araújo (2006) nos esclarece que a Lei de Bradford pode ser enunciada da seguinte 

forma: se dispusermos periódicos em ordem decrescente de produtividade de artigos sobre um 

determinado tema, pode-se avistar um núcleo de periódicos mais particularmente devotados 
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ao tema e vários grupos ou zonas que incluem o mesmo número de artigos que o núcleo, 

sempre que o número de periódicos existentes no núcleo e nas zonas sucessivas seja de ordem 

de 1: n: n
2
: n

3
.... Assim, os periódicos devem ser listados com o número de artigos de cada 

um, em ordem decrescente, com soma parcial. O total de artigos deve ser somado e dividido 

por três
31

; o grupo que tiver mais artigos, até o total de 1/3 dos artigos, é o ―core‖ daquele 

assunto. O segundo e o terceiro grupo são as extensões. A razão do número de periódicos em 

qualquer zona pelo número de periódicos na zona precedente é chamada ―multiplicador de 

Bradford‖ (Bm): à medida que o número de zonas for aumentando, o Bm diminuirá. 

Ainda segundo o autor, esta lei de Bradford busca identificar core lists, isto é, núcleos 

de periódicos mais produtivos, de uma determinada área, em revisões que confirmam ou 

reformulam a Lei de Bradford.  

De acordo com Araújo (2006), a Lei de Bradford tem o objetivo de descobrir a medida 

com que artigos de um assunto científico específico apareciam em periódicos destinados a 

outros assuntos, estudando a distribuição dos artigos em termos de variáveis de proximidade 

ou de afastamento, Bradford realiza uma série de estudos que culminam, em 1934, com a 

formulação da lei da dispersão. 

A Lei de Bradford, segundo Guedes (2005), sugere que na medida em que os 

primeiros artigos sobre um novo assunto são escritos, eles são submetidos a uma pequena 

seleção, por periódicos apropriados, e se aceitos, esses periódicos atraem mais e mais artigos, 

no decorrer do desenvolvimento da área de assunto. Ao mesmo tempo, outros periódicos 

publicam seus primeiros artigos sobre o assunto. Se o assunto continua a se desenvolver, 

emerge eventualmente um núcleo de periódicos, que corresponde aos periódicos mais 

produtivos em termos de artigos, sobre o tal assunto. Ainda segundo Guedes (2005), citando 

as palavras de Brookes (1969), refere-se a esse fenômeno como o ―mecanismo do sucesso 

gerando o sucesso‖. 

A Lei de Zipf, formulada em 1949 e que descreve a relação entre palavras num 

determinado texto suficientemente grande e a ordem de série destas palavras (contagem de 

palavras em largas amostragens). 

Segundo Guedes (2005), Zipf observou que, num texto suficientemente longo, existia 

uma relação entre a freqüência que uma dada palavra ocorria e sua posição na lista de 

palavras ordenadas segundo sua freqüência de ocorrência. Essa lista era confeccionada, 

levando-se em conta a freqüência decrescente de ocorrências. À posição nesta lista dá-se o 
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 A primeira versão da lei limitava a 3 zonas.  
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nome de ordem de série (rank). Assim, a palavra de maior freqüência de ocorrência tem 

ordem de série 1, a de segunda maior freqüência de ocorrência, ordem de serie 2 e, assim, 

sucessivamente. 

Zipf observou, também, que o produto da ordem de série (r) de uma palavra, pela sua 

freqüência de ocorrência (f) era aproximadamente constante (c). Enunciou assim que r. f = c, 

o que ficou conhecido como Primeira Lei de Zipf.  

A partir daí Zipf formulou o princípio do menor esforço: existe uma economia do uso 

de palavras, e se a tendência é usar o mínimo significa que elas não vão se dispersar, pelo 

contrário, uma mesma palavra vai ser usada muitas vezes. Esta tendência linguística apontaria 

que, retiradas as palavras com conteúdo semântico mais usadas, indicariam os principais 

temas tratados do documento. As palavras mais usadas em uma língua são os artigos, 

preposições, conjunções que não possibilitariam a detecção destas temáticas. 

Segundo Araujo (2006, p. 17 citando Rao, 1986, p. 181)
32

 essa lei foi bastante 

reformulada por outros autores que acrescentaram contribuições à Lei de Zipf. 

Estas leis foram adaptadas, complementadas e explicadas por vários cientistas de 

informação, gerando estudos que ―apesar de não serem considerados como leis, configuram o 

corpo das preocupações dos cientistas de informação‖
33, 

a saber: 

 a Lei de Goffman, que descreve a difusão da comunicação escrita como um 

processo epidêmico; 

 a Frente de Pesquisa ou Elitismo de Solla Price - que, analisando  o 

comportamento, a distribuição e a  incidência de citações em artigos de 

periódicos, constatou a existência de uma ativa frente de pesquisa composta 

por uma seleta parte da literatura mais recente publicada em uma área do 

conhecimento fortemente relacionada com os documentos mais citados na 

mesma
34

; 

  estudos sobre obsolescência / vida média / idade da literatura, que descreve a 

queda da validade ou utilidade de informações no decorrer do tempo.  

Logo, a Bibliometria é particularmente utilizada na análise estatística e no tratamento 

quantitativo da literatura científica. 
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 RAO, I.K. Ravichandra. Métodos quantitativos em biblioteconomia e ciência da informação. Brasília: 

Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1986 apud ARAUJO, Carlos Alberto Ávila. Bibliometria: 

evolução história e questões atuais. Em Questão, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 17, jan./jun. 2006. 
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 URBIZAGÁSTEGUI ALVARADO, op. cit., p. 91 

34
 BRAGA, Gilda Maria. Relações bibliométricas entre a frente de pesquisa (research front) e revisões da 

literatura: estudo aplicado a Ciência da Informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 2, n. 1, p. 9-26, 

jan./abr. 1973.  
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Para estudos métricos de base de dados nos parece mais adequado utilizar informetria 

ou webmetia. Para entender o que, quem e como se escreve sobre direito à informação no 

Brasil, no próximo item trataremos do nosso objeto empírico. 

 

2.3 OBJETO EMPÍRICO: A REDE VIRTUAL DE BIBLIOTECAS – RVBI 

 

Nosso objeto empírico abrange a base Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso 

Nacional – RVBI.  

 

2.3.1 A RVBI 

 

A RVBI é uma base cooperativa de bibliotecas, coordenada pela Biblioteca do Senado 

Federal, que agrega recursos bibliográficos, materiais e humanos de quinze bibliotecas da 

administração federal e do governo do Distrito Federal, dos Poderes legislativos, Judiciários e 

Executivo, com o objetivo de atender às demandas de informações bibliográficas de seus 

órgãos mantenedores. 

Essa base de dados, que leva o nome da rede que a alimenta, teve suas origens na 

década de 1970, a partir da criação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal 

(PRODASEN), na presidência do Senador Petrônio Portella
35

. 

O surgimento da Biblioteca do Senado Federal data de 18 de maio de 1826. A Câmara 

dos Senadores do Império do Brasil, por solicitação do Visconde de Cairu, decidiu pela 

criação de uma comissão para elaborar o ―Catálogo de Livros‖ que deveria compor o acervo 

inicial da ―Livraria do Senado‖. Em 1899 foi editado o primeiro catálogo da Biblioteca, 

relacionando 12.000 volumes de livros e 158 títulos de revistas
36

. 

De acordo com Oliveira; Jeagger (2005), em 1976, uma matéria do jornal O GLOBO 

―O SONHO‖
37

 reproduziu declaração do senador, idealizando o funcionamento de uma rede 

cooperativa de bibliotecas: 
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Petrônio Portella Nunes, mais conhecido como Petrônio Portella, nasceu em Valença do Piauí, no dia 12 de 

setembro de 1925, e faleceu em Brasília, 6 de janeiro de 1980. Foi um advogado e político brasileiro de atuação 

destacada durante os governos dos presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo. Disponivel em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B4nio_Portella>. Acesso em 03 jul 2011.  

36
 Histórico retirado do Guia do parlamentar: Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho. Disponível em: 

<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/200061>. Acesso em 02 jul 2011. 

37
 Apresentamos cópia do artigo―O sonho informático de Petrônio‖na integra no final dessa dissertação como 

anexo 3, p. 137. 
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Meu sonho é catalogar os livros de todas as bibliotecas de Brasília no Centro 

de Processamento de dados do Senado, de modo que ele indique onde se 

pode encontrar informação sobre qualquer assunto, da cibernética ao 

Genesis, aqui na capital. (O GLOBO. O sonho..., 1976)  

Em 1972, com criação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal 

(PRODASEN), foi iniciado o processo de automação da Biblioteca do Senado Federal, 

desencadeando, a partir daí, a criação das primeiras bases de dados bibliográficos. 

O Sistema de Referência Bibliográfica (BIBL) ―inicialmente previsto apenas para a 

Biblioteca do Senado, foi alimentado a partir das fichas do catálogo dicionário relativo aos 

livros e folhetos de seu acervo‖ (LODDO, 1985? , apud OLIVEIRA; JAEGGER 2005, p.3)
38

. 

Indicado por Oliveira; Jaegger (2005), posteriormente foi criado o sistema de 

Publicação Seriadas e Artigos de Periódicos (PERI) 
39

 e este é apontado como o ―primeiro 

trabalho efetivo, realizado no Brasil, de indexação corrente e sistemática de artigos de 

periódicos para armazenagem e recuperação em computador de acesso direto (online)‖, 

incluindo também, dados sobre o periódico como um todo. Em 1986, foi implementada uma 

base de artigos selecionados de jornais brasileiros, chamado Banco de Dados e Recortes de 

Jornais (JORN), essa base tinha como objetivo atender à demanda por informações 

atualizadas, de interesse da Assembléia Nacional Constituinte (LODDO, 1988, apud 

OLIVEIRA; JAEGGER 2005, p.3 )
40

. 

Ao longo dos anos, essas bases sofreram reestruturações com o objetivo de aprimorar 

recursos na entrada e saída de dados e programar novas funções. 

Em 1985, de acordo com Oliveira; Jeagger (2005), o BIBL passou a se chamar 

Biblioteca Integradas de Brasília (BIBR), visando à alimentação de dados por outras 

bibliotecas. No mesmo ano, integrante do Sistema de Informação do Congresso (SICON)
41

, 

                                                             
38  LODDO, Maria Eliza Nogueira.  Avaliação da automação na Biblioteca do Senado. Brasília, DF: [s.n., 

1985?]. 23 p. apud OLIVEIRA, Elaine Ricevich Bastos de; JAEGGER, Fátima. Gerenciamento da Rede 

Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI. Brasília, 2005. Disponível em: < 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/70376>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
39

 PERI- Fonte de informação reconhecida nacionalmente, foi criada em 1987. Contém artigos de periódicos 

publicados em língua portuguesa e trabalhos publicados em eventos técnicos nacionais indexados e 

disponibilizados através da internet trazendo resumos e/ou texto completo. Disponível em: 

<http://biblio.eci.ufmg.br/index.php/base-peri.html>. Acesso em 05 jul 2011. 

40 LODDO, Maria Eliza Nogueira. A informação e a informática na constituinte. In: SEMINÁRIO A NOVA 

CONSTITUIÇÃO E AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, 1988 apud OLIVEIRA, Elaine Ricevich Bastos de; 

JAEGGER, Fátima. Gerenciamento da Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI. Brasília, 

2005. Disponível em: < http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/70376>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
41

SICON- Base de dados que agrega pesquisas em diversas bases: Agência Senado, Bibliotecas da RBVI, 

Constituinte, Discursos de Senadores, Legislação Federal, Matérias em tramitação no Senado Federal e recortes 

de jornais. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/biblioteca/pesquisa/pesquisa.asp>. Acesso em 05 jul 

2011. 
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foi criado o Subsistema de administração de Bibliotecas (SABI), composto pelas bases BIBR 

e PERI, que também continham duas bases de autoridade: o Vocabulário Controlado Básico 

(VCB) e Autoridades Padronizadas (AUTR). Nesta fase, foram segundo a autora, 

introduzidos módulos de serviços automatizados de biblioteca, integrados entre si. O VCB 

possui 9.283 descritores de todos os campos do conhecimento científico, com destaque para 

as Ciências Sociais e, neste campo, ênfase na área do Direito 

Em 2000, foi implantado o software de gerenciamento de bibliotecas Aleph, que adota 

formato internacional de intercâmbio bibliográfico. Durante seus 28 anos de funcionamento - 

1972-2000 -, a Rede SABI veio adaptando-se às inovações tecnológicas e técnicas para 

possibilitar a compatibilidade com outras redes e sistemas de informação42, nascendo assim a 

Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso Nacional – RVBI.  

 

2.3.1.1 Composição da rede RVBI 

 

De acordo com Loddon (1985?), em 1975, iniciam-se os primeiros passos para o 

surgimento de uma rede cooperativa, com inclusão, no BIBR, de documentos dos acervos de 

duas bibliotecas: 

 A Biblioteca Técnica do PRODASEN; 

 A Biblioteca do Estado Maior da Armada; 

Mais duas bibliotecas se integram a rede em 1979: 

 A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal; 

 A Biblioteca do Ministério da Indústria e Comércio; 

Em 1985, como já mencionamos anteriormente, já denominada REDE SABI, já 

contava as bibliotecas dos seguintes instituições: Câmara dos Deputados, Ministério da 

Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério das Minas e Energia, Governo do Distrito Federal 

e Codeplan43. 

A participação de todas as bibliotecas na alimentação das duas bases - BIBR e PERI, 

foi implementada aos poucos, e em 1985, ainda restavam três bibliotecas que não 

alimentavam a base PERI (GRAEFF, 1985 apud OLIVEIRA; JEAGGER 2005, p. 4). 

                                                             
42

 RVBI - Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/rvbi/rvbi.asp>. Acesso em 5 jul 2011. 

43 
A Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - Codeplan, criada em 1966, possui papel relevante no 

Governo do Distrito Federal. Sua atuação abrange as áreas de pesquisas, estudos, análises e serviços de 

informática, subsidiando as ações do governo e disseminando informações para sociedade. Administrativamente, 

a Empresa estrutura-se em uma Presidência e três diretorias (Administrativa e Financeira, Técnica e 

Informática). Disponível em: < http://www.wisetel.com.br/wise_pages_organizacoes/wp917_f2.htm>. Acesso 

em 5 jul 2011. 
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Ao longo dos anos, o número de bibliotecas participantes da Rede (Gráfico 1, na 

página a seguir), variou bastante, chegando a 17 (OLIVEIRA; JEAGGER 2005) e atualmente 

de acordo com o Portal ―O Senado‖, conta com 14 bibliotecas cooperantes, sendo elas: 

 Advocacia Geral da União – AGU,  

 Câmara dos Deputados – CD,  

 Câmara Legislativa do Distrito Federal,  

 Ministério da Justiça – MJ,  

 Ministério do Trabalho e Emprego – TEM,  

 Procuradoria Geral da República – PGR,  

 Secretaria Especial de Informática do Senado Federal – PRODASEN,  

 Senado Federal – SF,  

 Superior Tribunal de Justiça – STJ,  

 Superior Tribunal Militar – STM,  

 Supremo Tribunal Federal – STF,  

 Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF,  

 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDF,  

 Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
 

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BIBLIOTECAS NA REDE 

 

FONTE: OLIVEIRA; JEAGGER, 2005 

Segundo Passos e Chamarelli (1993), a variação no número de bibliotecas que compõe 

a rede deveu-se às reformas administrativas instituídas pelos governos Collor e Itamar, que 

fundiram, extinguiram órgãos e outras vezes recriaram órgãos por eles mesmos extintos. 
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2.3.1.2 Acervo da RVBI 

 

A descrição física e de conteúdo dos documentos incluídos nas bases de dados 

bibliográficas da Biblioteca seguem padrões internacionais tais como: Código de Catalogação 

Anglo-Americano 2. ed. (AACR2) e o formato bibliográfico Catalogação Legível por 

Computador, Marc 21. 

O acervo registrado na base de dados bibliográfica da RVBI tem como prioridade 

temática a área do Direito, especificamente doutrina, mas abrange, também, outras áreas das 

Ciências Humanas e Sociais. Cada biblioteca da Rede possui uma base administrativa com os 

dados particulares de sua coleção, usuários, fornecedores, etc. 

Essa base, por sua vez, se compõe de vários registros inter-relacionados e organizados 

de forma a atender às necessidades de informação dos usuários e a promover o intercâmbio e 

a interação dessas informações. 

Segundo dados levantados por Oliveira; Jeagger (2005), a base de dados bibliográfico, 

alimentada por todas as bibliotecas acima citadas, reúne registros bibliográficos referentes ás 

coleções de livros, obras raras, revistas e jornais, artigos de revistas e jornais e documentos 

digitais. Para nosso estudo, nos interessa destacar e analisar os artigos de revistas (periódicos 

da área do Direito).  As autoras apontam que esses diferentes tipos de materiais (Gráfico 2) 

são classificados internamente, em campos específicos, possibilitando a formação de ―bases 

virtuais‖, para delimitar o universo das pesquisas, quando necessário. 

GRÁFICO 3 - TOTAL DE REGISTROS POR FORMATOS CONTIDOS NA BASE RVBI (2005) 

 

FONTE: OLIVEIRA; JEAGGER, 2005 

A RVBI é uma base de dados formada pela reunião virtual de acervos de bibliotecas 

especializadas em Direito. Nos textos lidos e nas páginas eletrônicas não ficam claramente 

delimitados os critérios de inclusão de certos tipos de materiais como artigos de jornais e 
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artigos de revistas semanais como Veja, por exemplo. Para essa dissertação excluímos os 

jornais do nosso foco de análises, por se tratar de  publicações (chamadas hebdomadários) de 

grande circulação e não serem de caráter científico. Observe-se que Oliveira; Jeagger (2005), 

bibliotecárias atuantes na base RVBI, assumem a terminologia ―artigo de revistas‖e não 

―periódicos científicos‖. Lima (2006) descreveu essa questão como um dos resultados de sua 

tese: uma espécie de trânsito entre as formas de comunicação científica (para os pares) e para 

a opinião pública (que chamou de ―doxa‖) (LIMA, 2006, p. 259-261). 

Hoje, a base de dados está muito maior. Uma busca exemplificativa totalizou 821.341 

documentos entre o ano de 1500
44

 e 2010.  Somente os dados levantados de 1988 a 2010 

totalizam 526.942 documentos. Os dados do gráfico 4 seguir, foram retirados a partir do 

quadro 10, p 19. 

GRÁFICO 4 – DEMOSTRAÇÃO DO TOTAL DE REGISTROS INSERIDOS NA BASE RVBI POR 

ANO DE PUBLICAÇÃO (1988-2010) 
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Fonte: Base de dados RVBI, dados compilados pela autora em 22 de junho de 2012. 

 

2.4 RECORTE TEMPORAL 

 

O ano de 1988 foi escolhido como limite temporal mais antigo da pesquisa 

retrospectiva devido à publicação da Constituição Federal em 4 de outubro daquele ano. 

Utilizamos este procedimento devido a toda uma justificativa em torno da teoria das normas 

                                                             
44

 A busca foi exemplificativa e localizou documentos constituintes dos diversos acervos com esta data de 

publicação. 
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constitucionais segundo a qual só é válido o direito legislado (e a doutrina e a jurisprudência 

que lhe dão suporte ou lhe são consequência) quando este é recepcionado pela Constituição 

vigente. segundo Lima: 

Há toda uma teoria sobre uma hierarquia das normas, mas limitamo-nos a 

sinalizar que uma norma infraconstitucional existente antes da promulgação 

de uma Constituição que conflite com a mesma, não é recepcionada no 

ordenamento jurídico de um país. Daí decorre que toda a legislação e toda a 

jurisprudência produzidas fora de um contexto constitucional só obtêm 

validade na medida em que possam ser ―recepcionadas‖ pela nova ordem 

constitucional. Quer dizer: uma norma produzida em um contexto 

constitucional anterior, se invocada como protetora de direitos, deve ser 

analisada e compreendida por especialistas constitucionalmente autorizados 

– no caso brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal - como não conflitante 

com o ordenamento constitucional vigente (LIMA, 2006, p. 209). 

Encerramos o nosso recorte no ano de 2010 para que pudéssemos analisar uma 

amostra temporal relativamente estabilizada – espera-se que grande parte dos artigos 

publicados até 2010 já estejam presentes na base no momento em que encerramos o 

levantamento
45

 isto é, espera-se que a alimentação da base de dados esteja o mais completa 

possível. 

Adicionalmente, fizemos um ensaio realizando buscas limitadas pelas datas de 

publicação e confirmamos que o período de 1988 em diante vem sendo o intervalo 

preferencial de alimentação da base pelas diversas bibliotecas componentes. No quadro a 

seguir, estabelecemos uma periodização sob critérios absolutamente arbitrários em torno de 

datas marcantes de eventos significativos da história política brasileira – do ―descobrimento‖ 

até a Inconfidência Mineira; de um ano após até o ano da Independência; de um ano após, até 

a Proclamação da Republica; de um ano após, até o Estado Novo; de um ano após, até a 

Constituição de 1946; de um ano após, até 1963; de 1964 (Golpe Militar) até um ano antes da 

Constituição de 1988 e, desta, até o ano de fechamento do nosso levantamento. Realizamos, 

então, buscas especialmente sobre a temática do Direito à Informação em cada período 

arbitrado. 

Este quadro, reproduzido a seguir, demonstra que a escolha do recorte temporal feita, 

primeiro, sobre bases teóricas e, em seguida, verificada como esta tabela arbitral, foi acertada 

porque, de fato, as práticas de seleção e inclusão na base também atuam sob os ditames 

daquele pressuposto sobre a teoria da recepção das normas, citada por Lima (2006). 

                                                             
45

 Iniciamos a extração dos dados na base RVBI no mês de junho de 2010, levamos três meses realizando esta 

tarefa e terminamos durante o mês de outubro de 2010. Foi construída uma tabela usando o programa da 

Microsoft Excel, para fixar os dados extraídos e poder estudá-los. Em junho de 2012 retomamos o levantamento 

e refizemos o ano de 2010. O resultado dos itens de informação recuperados da base estará como apêndice no 

final dessa dissertação, gravado em Cd, localizado  na página 155. 
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Quadro 2 PERIODIZAÇÃO DA BASE RVBI – DATAS MARCANTES (1500-2010) 

Período Total documentos 
Total de documentos 

sobre DI 

1500-1789 388 0 

1790-1822 349 0 

1823-1889 8319 0 

1890-1930 22390 0 

1931-1945 16897 0 

1946-1963 36836 1 

1964-1987 209161 27 

1988-2010 526942 766 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

O período da coleta de dados foi uma etapa importante da pesquisa, ressaltando a 

necessidade de se ter acesso à Base, ter os dados extraídos e organizá-los para posterior 

análise. 

A primeira seleção de material para análise foi feita a partir da busca na base de dados 

RVBI, disponível na página do Senado Federal pelo link www.senado.gov.br. Neste site 

selecionamos o link ―Biblioteca‖, na página seguinte, selecionando o campo ―pesquisa‖ e 

somos direcionados a base RVBI.  

Como explicado em item anterior, a base de dados que compõe a RVBI é resultado, 

hoje, de trabalho cooperativo de 14 bibliotecas jurídicas
46

 dos principais órgãos da 

Administração Pública Brasileira e indexa periódicos brasileiros da área, bem como livros, 

folhetos e matérias do Caderno Direito e Justiça do Jornal Correio Braziliense
47

. 

Uma vez dentro da Base RVBI, o pesquisador pode efetuar o login, para ficar 

registrado como usuário. A base possibilita várias maneiras de se efetuar buscas (busca 

simples, busca multi campo, busca multi-base, busca avançada e busca CCL- Linguagem 

Comum de Comandos). 

                                                             
46

 O apêndice 2 no final desta dissertação (p. 156) apresenta a lista das bibliotecas cooperantes para a construção 

da RVBI, seus endereços, seus responsáveis, assim como seus canais de comunicação.  

47
 Informações retiradas do Guia do Parlamentar: Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho e do trabalho de 

pesquisa de Oliveira (2005). Disponíveis em:  

<http://www.senado.gov.br/biblioteca/documentos/gerenciamento_da_rvbi.pdf>,  

<http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/possesenadores2011/upload/documentos/Guia_Biblioteca.pdf> 
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As buscas podem ser por autor, título e assunto ou por qualquer palavra constante do 

registro do item de informação na base
48

. Há possibilidade de combinação de palavras e 

refinamento de busca por lógica booleana (and, or, not), por ano de publicação e outros 

mecanismos de refinamento de busca. 

Abordamos metodologicamente a coleta e combinação dos dados em função dos 

objetivos. O primeiro grupo de objetivos específicos disse respeito à presença da temática do 

Direito à Informação na Base RVBI. 

Para atender ao objetivo ―a‖ de nossa dissertação – ―detectar o percentual relativo da 

produção documentária sobre direito à informação indexada na base de dados RVBI (1988-

2010)‖, utilizamos o recurso de ―Busca Avançada‖ com os seguintes parâmetros: 

 Assunto – direito à informação (expressão exata? Sim)  

 Tipo de material - Todos 

 Intervalo de ano - 1988-2010. 

Para atendermos ao objetivo específico ―b‖, ―detectar o percentual relativo da 

produção sobre direito à informação em português indexada na base de dados RVBI (1988-

2010)‖ refizemos a busca utilizando a  ―Busca Avançada‖ com os seguintes parâmetros: 

 Assunto – direito à informação (Expressão exata? Sim) 

 Tipo de material - Todos 

 Idioma- Português 

 Intervalo de ano - 1988-2010 

Para atender o objetivo ―c‖- detectar, através das palavras significativas mais 

utilizadas nos títulos em português dos itens de informação sobre direito à informação 

publicados no Brasil, recuperados na base de dados RVBI, as temáticas conexas ao DI de 

1988 a 2010 publicados no Brasil, utilizamos os títulos dos artigos de periódicos obtidos com 

a utilização dos seguintes parâmetros: 

 Assunto – direito à informação (Expressão exata? Sim) 

 Tipo de material – Artigo de revista 

 Idioma- Português 

 Intervalo de ano - 1988-2010 

                                                             
48

 O anexo 1 no  final desta dissertação (p. 135) apresenta a cópia de um registro recuperado na base de dados 

RVBI sobre direito à informação. 
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A seguir produzimos uma tabela com os títulos recortados dos resultados e utilizamos 

um software contador de frequência de palavras, que nos forneceu uma listagem de todas as 

palavras que consta nos títulos dos artigos. Mais adiante falaremos sobre este software. 

Para atender o objetivo ―d‖- detectar o percentual relativo da produção de artigos de 

periódicos sobre direito à informação em português na base RVBI (1988-2010): 

 Assunto – direito à informação (Expressão exata? Sim) 

 Tipo de material – Artigo de revista
49

 

 Idioma- Português 

 Intervalo de ano - 1988-2010 

O segundo grupo de objetivos específicos diz respeito à configuração do tema direito à 

informação nos periódicos especializados em Direito. 

Ainda quanto ao objetivo ―d‖, que trata da produção de periódicos, a delimitação para 

o idioma português deve ser justificada. Por um lado, esse recorte pode falsear os resultados, 

uma vez que podem existir artigos publicados no Brasil em outros idiomas. Por outro lado, esse 

procedimento viabiliza uma recuperação mais próxima de retratar a realidade. Isso, porque, o 

campo ―Local‖ recupera a cidade de publicação e isso significa que teríamos que realizar buscas 

pelos 5565 municípios brasileiros (dados do último censo do IBGE), todos potenciais locais de 

publicação. Assim optamos por analisar os documentos sobre o direito à informação (assunto) 

em português (idioma) de 1988 a 2010 (intervalo de anos). 

Ao recortarmos todos os resultados possíveis para atendermos aos objetivos, observamos 

que a recuperação na RVBI não nos mostrava um quadro que, com segurança, pudéssemos 

afirmar ser a produção brasileira sobre direito à informação. Então, repetimos todas as 

combinações em um módulo de tela que nos remeteu à Bibliografia Brasileira de Direito e 

repetimos toda a pesquisa. 

As diferenças dos resultados obtidos serão descritas no capítulo 4 - resultados. 

Para atender ao objetivo ―e‖ - detectar os autores dos artigos de periódicos sobre o 

tema direito à informação em português na base de dados RVBI (de 1988-2010), utilizamos 

os mesmos itens de informação obtidos para alcançar os objetivo ―d‖. 

Para analisarmos os autores produzimos uma nova listagem com os nomes dos autores 

e analisamos, dentre aqueles, quem mais produziu sobre a temática direito à informação no 

Brasil, dentro do nosso recorte temporal. No final desta dissertação, apresentamos em nossos 

anexos, esta listagem. 

                                                             
49

 Do mesmo modo que, em nota anterior, as bibliotecárias atuantes na base, autoras do artigo citado, assumem o 

termo ―revista‖, a base utiliza a expressão ―Artigo de revista‖ e, não, artigo de periódico. 
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Para atender ao objetivo ―f‖ - detectar os periódicos especializados em Direito mais 

produtivos sobre o tema direito à informação no Brasil presentes na base de dados RVBI (de 

1988-2010), igualmente, utilizamos os mesmos itens de informação obtidos para alcançar os 

objetivo ―d‖. 

Os resultados das diferentes fases de busca foram lançados em um grande quadro com 

a utilização do software Excel, contendo as referências de 766 itens de informação 

recuperados na base RVBI sob o descritor direito à informação dentro do nosso recorte 

temporal. Esse levantamento gerou aproximadamente 29 páginas que são apresentadas como 

anexo em formato de CD. 

 

2.5.1 PROCEDIMENTOS DE FORMATAÇÃO DOS DADOS 

 

Os registros bibliográficos coletados apresentavam a seguinte estrutura na base: Autor, 

Tipo de material, Titulo, Data, Ordem, Bib. RVBI, Mais informações e Externo.  

A partir da visualização de tais elementos em cada registro recuperado da base, com o 

objetivo de garantir maior rigor ao trabalho de análise dos elementos descritivos dos registros, 

identificou-se a necessidade de (re)arrumá-los de acordo com a nossa necessidade. Para este fim 

foi desenvolvida uma metodologia para visualização conjunta dos elementos nos registros 

bibliográficos, através de um trabalho de (re)formatação e padronização, constituindo uma base 

ad hoc concebida com o uso de planilha EXCEL, cujas colunas foram delimitadas como o 

quadro abaixo,:  

QUADRO 3  MODELO DE QUADRO UTILIZADO PARA REFORMATAR OS DADOS 

PARA PLANILHA EXCEL 

Artigo Título Autor Tipo do 

Formato 

Título do 

Formato 

Referência Ano 

1 Garantia da 

liberdade de 

expressão com 

a fusão de 

varias emendas 

1988 

Tavola, 

Artur da. 

Artigo de 

Jornal 

Jornal O 

Estado de São 

Paulo 

TÁVOLA, Artur da. Garantida 

liberdade de expressão com a 

fusão de várias emendas In: O 

Estado de São Paulo, São Paulo, 

n. 34645, 05/02/ 1988, p. 4. 

1988 

 

Tal metodologia estabeleceu a criação de alguns campos considerados essenciais para 

padronização dos dados:  

 Número de artigo - equivale ao número de ordem de arranjo na nova tabela, 

atribuído por esta autora; 

 Titulo - do artigo extraído do registro bibliográfico; 

  Autor - responsável pela produção do artigo; 
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  Tipo de formato - indicativo do formato (de artigo de jornal, periódico, livro, cd, 

panfleto, vídeo, etc); 

 Título do formato - Nome do jornal, periódico, livro, etc;  

 Referência bibliográfica - dados bibliográficos do registro; 

  Ano - referência temporal da publicação. 

 

Daquele grande quadro recortado da base que fizemos e  que se encontra em apêndice, 

(de aproximadamente 29 páginas), retiramos várias outros menores, através de procedimentos 

de exclusão de sucessivos parâmetros e recortes: separamos o idioma de publicação, 

separamos os artigos dos demais formatos, separamos os artigos que apresentavam nota de 

republicação, e também os artigos publicados em outros idiomas que não fossem português.  

Um dos quadros gerados a partir do primeiro, foi o Quadro 10, apresentado na seção 

―Resultados‖, convertido para apresentação nesta dissertação em Word,  sob os diversos 

parâmetros aqui analisados. 

O processo de coleta e padronização dos dados confirmou a necessidade da pesquisa, 

enquanto atividade sistemática, assegurar a preservação de padrões. 

 

 

2.5.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta e padronização dos dados, realizamos um estudo comparativo que nos 

permitiu analisar, medir, diagnosticar o que, como e quem escreve sobre Direito à Informação 

no Brasil, bem como comparar os dados extraídos da base de dados com a análise anterior de 

Lima (2006), através da aplicação de métodos bibliométricos. Para tanto, foram utilizados os 

seguintes softwares: 

 Excel - programa da Microsoft que foi utilizado na geração de planilhas e 

gráficos. A partir das análises cientométricas, os resultados foram analisados 

com o objetivo de verificar a permanência do estatuto de publicação da 

temática do direito à informação no Direito (ou pelo menos da sua face 

publicada e visível no Brasil) - ou não-, ente os dados encontrados por Lima 

(2006) e a atual pesquisa.  

 Word List Expert - Programa que ―escaneia‖ arquivos ou textos na área de 

transferência e conta o número de ocorrências de palavras diferentes. O texto 

pode ser escrito em qualquer língua (inclusive em português!) ou código de 
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programação. As palavras encontradas são exibidas e ordenadas 

alfabeticamente ou por freqüência. Não há limites no tamanho do arquivo de 

entrada. A maneira pela qual as palavras são contadas pode ser personalizada. 

A análise de palavras dos títulos, de início, nos pareceu bastante complicada, se 

levarmos em conta o número de palavras a serem analisadas. Desejávamos realizar a 

contagem das palavras retiradas de todos os títulos dos artigos que extraímos da base, para 

que pudéssemos obter um indicativo da linha temática, dentro do domínio do Direito acerca 

do direito à informação. Recorremos, então, a alguns recursos que nos foram sugeridos por 

colegas da área de pesquisa. Sob concordância da nossa orientadora utilizamos Word List 

Expert - CNET
50

, versão gratuita, disponível em www.baixaki.com e remetemos a ele a lista 

dos títulos que queríamos analisar.  

Para empreender esta análise (que sempre deve ser considerada como indicial – 

indicativa de uma temática), estabelecemos alguns critérios para a computação das palavras, 

retirados de Lima (2006). Esses critérios foram aplicados às palavras antes de submetê-las à 

contagem pelo software escolhido:  

 palavra é uma seqüência qualquer de caracteres entre espaços em branco ou 

entre pontuações; 

 palavras com hífen são consideradas como uma única palavra; 

 diferentes flexões de uma palavra são consideradas como palavras distintas. 

 

Foram consideradas palavras, também: 

 nomes de repartições, agremiações, estabelecimentos públicos ou particulares, 

nacionais ou estrangeiros (por extenso, parcialmente ou em siglas); 

 nomes de atos públicos, tais como exposições, congressos, simpósios etc.; 

 os nomes próprios personativos ou locativos; 

 as expressões latinas. 

 

Este software nos proporcionou o rank e a freqüência em que as palavras apareciam 

nesta listagem. Em posse da listagem com a freqüência decrescente de ocorrências das 

palavras, pudemos perceber já neste momento alguns indícios de os primeiros resultados que 

serão posteriormente apresentados, os quais apresentaremos no capítulo 4.  

 

2.5.3 UMA QUESTÃO METODOLÓGICA: A REPUBLICAÇÃO, PRÁTICA DO DIREITO 

                                                             
50

Word List Expert - CNET: O Software foi utilizado no período de março de 2012. Disponível em 

¸<http://download.cnet.com/Word-List-Expert/3000-2279_4-10909565.html#ixzz1zPyVPPK0>. Acessado em 

26 mar 2012. 
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Reconhecemos a relevância e a importância da comunicação cientifica de determinada 

área do conhecimento e as diversas etapas que fazem parte de uma pesquisa cientifica, e que o 

pesquisador precisa apresentar seus avanços aos pares, utilizando para tanto um sistema de 

comunicação.  Partindo do pressuposto que no campo do Direito existiriam regras de envio de 

artigos para a publicação, tal qual é comum em periódicos de outros do conhecimento, 

apontamos que na área jurídica brasileira, atualmente, ocorre a aceitação de republicações de 

artigos
51

 nas principais revistas da área, pelo menos no recorte que analisamos sobre direito à 

informação, o que nos faz supor ser esta uma prática comum neste domínio do conhecimento, 

pelo menos no Brasil.  

[...] a republicação continua sendo uma prática normal e aceita na área 

jurídica, que, no geral, tal prática não se verifica em outros domínios 

disciplinares, visto que um dos requisitos mais comuns para submissão de 

um artigo para publicação é a originalidade
52

. (LIMA, 2006, p.255) 
 

Detectamos que, dentre todos os formatos de documentos encontrados nos 

levantamentos realizados na base de dados RVBI, a publicação em artigos periódicos tem 

crescido bastante em relação a outras formas de apresentação do conhecimento, tendo o 

periódico como uma das principais fontes de transmissão do conhecimento dentro da área 

jurídica brasileira. 

Mas, estas observações estão aqui como questão metodológica, porque não foi nosso 

objetivo de pesquisa. O nosso objeto de estudo foi de início, todo o universo de documentos 

indexados sob o descritor “direito à informação‖, encontrado na base RVBI de 1988-2010. 

Porém, após o levantamento inicial, já observamos que vários dos artigos de periódicos 

apresentavam nota de republicação – nota esta provida pelos próprios indexadores - em outros 

periódicos diferentes, na maior parte das vezes, no mesmo ano em que estes artigos foram 

editados pela primeira vez.  Observe-se que esse fenômeno é específico nos artigos de 

periódicos e jornais. Tal qual procedeu Lima (2006, p. 210), ―a abordagem quantitativa, 

assim, por enumerativa que fosse, precedeu e sucedeu a abordagem qualitativa em um 

movimento de olhar reflexivo sobre o corpus documentário reunido‖. 

                                                             
51

 Apresentamos uma cópia de registro contendo  republicações, em anexo 2, no final dessa dissertação (p. 136). 

  
52

 Ao usuário da INTERNET é possível verificar rapidamente um exemplo deste dado: a Revista SENATUS, 

publicação do Senado Federal, em suas instruções para publicação traz a nota de que, ―eventualmente‖ aceitará 

artigos já publicados em outro periódico com a devida nota de republicação (meu, o grifo) 

http://www.senado.gov.br. 

http://www.senadofederal.gov.br/
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A questão da republicação foi amplamente discutida em nosso exame de qualificação 

e, para não perdê-la, por interessante que nos parece ser este assunto, mantivemos este item 

em formato de artigo como um apêndice em nossa dissertação. 

Para fins de realização de nossa dissertação de mestrado, levantamos 766 documentos 

sobre DI que foram utilizados como material empírico. Ao detectarmos a republicação como 

prática em nosso universo de análise para a aplicação das leis de LOTKA, BRADFORD e 

ZIPF, este universo foi rearranjado e realizamos exclusões das repetições dos artigos. Assim, 

obtivemos subtotais diferentes: 766 documentos diferentes sobre direito à informação, dentre 

os quais, 623 artigos de periódicos, e dos quais 401 publicados em português (somente três 

destes 401, não publicados no Brasil, mas em Portugal). 

Com a intenção de compreender os conceitos de Informação, Direitos Fundamentais e 

Direito à Informação e suas correlações passaremos ao item seguinte do nosso trabalho, que 

tratará dos marcos conceituais que delimitaram nosso olhar. 
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3 MARCO CONCEITUAL 

 

Na linguagem comum, o conceito de informação está sempre ligado ao significado e é 

usado como sinônimo de mensagem, notícia, fatos e idéias que são adquiridos e passados 

adiante. 

De acordo com Souza (2009, p.160), em termos etimológicos, a palavra informação – 

que vem do latim „informare‟ – significa “dar forma”, “colocar em forma”, o que remete aos 

sentidos de criação, apresentação e representação, construir uma idéia ou uma noção.  

Capurro (1985, p.2), respalda-se em Tomás de Aquino para buscar as origens epistemológicas 

do conceito de informação: „informatio‟, denotando os aspectos ontológico, epistemológico, 

pedagógico e lingüístico. Informação, nestes termos, apontaria para os aspectos de mediação 

entre mente e objetos, uma vez que é percebida pelos nossos sentidos. 

Com a intenção de compreender os conceitos de Informação, Direitos Fundamentais e 

Direito à Informação e suas correlações passaremos ao item seguinte do nosso trabalho, que 

tratará dos marcos conceituais que delimitaram nosso olhar. 

 

3.1 O QUE É INFORMAÇÃO? 

 

Considerando que a informação é um tema de interesse de diferentes áreas ou 

domínios do conhecimento como, por exemplo, a Ciência da Informação, a Ciência da 

Computação, a Administração, o Direito, a Comunicação, a Economia entre outras, diversas 

são suas definições, portanto, seu caráter polissêmico. Exemplificamos abaixo algumas 

destas. 

De acordo com o Glossário de Terminologia Arquivística da Instituição FIOCRUZ 

(Fundação Instituto Oswaldo Cruz), Informação é ―Todo e qualquer elemento referencial 

contido num documento‖. 

De acordo com a Wikibolsa, site da área financeira, Informação é ―um conjunto de 

dados com um significado, ou seja, que reduz a incerteza a respeito de algo ou que aumenta o 

conhecimento a respeito de algo‖. 

Conforme o Glossário do Setor de Tecnologia da Informação da Universidade Federal 

de São Paulo, Informação é: ―Mensagem suscetível de ser tratada pelos meios informáticos; 

conteúdo dessa mensagem; interpretação ou significado dos dados; produto do processamento 

de dados‖. 

http://www.dgz.org.br/dez09/Art_06.htm#R1
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A palavra informação vem sendo usada de forma avassaladora nas arenas 

contemporâneas, seja no vocabulário técnico-científico, seja como discurso de uma boa parte 

das pessoas comuns. Expressões como ―Sociedade da Informação‖, ―Era da Informação‖, 

entre outras indicam o quanto esta (a informação) tem um papel importante no atual contexto 

político, social e econômico mundial. 

De acordo com Capurro (2003), não existe uma definição sucinta e única do que é 

informação. O autor não cria ou escolhe uma definição assertiva de informação, mas busca 

discutir aspectos que devem ser considerados nos estudos da Ciência da Informação, como o 

conteúdo da informação e o seu impacto social. A abordagem hermenêutica proposta por ele é 

capaz de identificar questões essenciais em relação à informação, como a necessidade de 

análise de seu impacto social, a informação e a desinformação e a existência de diferentes 

discursos e interesses pessoais e sociais. Mais especificamente, de forma resumida, Capurro 

procura destacar as seguintes características essenciais: 

 necessidade de interpretar a informação (hermenêutica); 

 necessidade de contexto para permitir a interpretação da informação; 

 informação como um conceito interdisciplinar; 

 a informação tem significados diferentes para sujeitos diferentes, que têm 

diferentes interesses. 

Ao considerar tais características essenciais da informação, e não apenas a informação 

como coisa (materializada), é possível avaliar os aspectos pragmáticos, ou resultados e 

interesses sociais, envolvidos no uso, geração e disseminação da mesma. 

Ao afirmarem que ―informação é aquilo que é capaz de alterar uma estrutura‖, Belkim 

e Robertson (1976, p.197) procuraram situar que a transferência da informação somente 

acontece efetivamente a partir de uma fonte geradora (o emissor) para uma receptora (o 

usuário), ou seja, quando se estabelece uma comunicação. Belkin (1980), como os 

cognitivistas, aponta que as necessidades de informação nascem do reconhecimento de uma 

anomalia no estado de conhecimento da pessoa com respeito a um tópico ou situação. Sendo 

reconhecida como um estado anômalo do conhecimento, um processo que se modifica de 

acordo com a redução da incerteza no processo de aquisição de informações sobre o problema 

a ser solucionado. 

Na perspectiva de Buckland (1991, p. 352) e sua categoria de “informação-como-

coisa”, identificada pelo autor no interior de uma caracterização acerca das diversas 

definições de informação encontradas na literatura, elas estariam subdivididas em três grupos, 

a saber: 
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 “Informação-como-processo”: referem-se às mudanças ocorridas através do ato de 

informar; 

 “Informação-como-conhecimento”: relacionam-se ao aspecto intangível da 

informação, associando-a diretamente ao conhecimento; 

 “Informação-como-coisa”: referentes a um grupo de definições que, embora 

considerem a necessidade da representação física da informação para fins de 

compreensão e manipulação, da mesma forma, reconhecem que essas 

representações tangíveis diriam respeito tanto à informação de natureza concreta/ 

material como intangível/ simbólica. 

De acordo com a análise de Hjoland, dos três aspectos analisados por Buckland 

(1991), o mais importante é aquele que equipara informação a objeto ou coisa, reintroduzindo 

a discussão sobre o conceito de documento e realçando a subjetividade da informação, visão 

que, por sua vez, requer a interpretação de um sujeito cognitivo. 

Entende-se que, a diversidade de conceituação do termo informação deriva da 

característica polissêmica de informação e poliepistêmica das ciências sociais e é plausível 

levantar pelo menos duas questões sobre sua conceituação: 

1) os sentidos e conceitos que o termo apresenta estão vinculados com a área do 

conhecimento à qual está relacionada, mantendo conexão com as outras áreas 

interdisciplinares; 

2) existem diversas formas de pensar a informação – uma destas, a qual como 

Fernandes (1994), provisoriamente chamamos de visão cognitivista e está relacionado com a 

capacidade de gerar conhecimento nos indivíduos. 

Lima (2006) cita as palavras de Fernandes (1994) que considera a informação como 

um artefato recontextualizado, cujo sentido vem sendo historicamente construído. 

De acordo com Fernandes (1994), o fenômeno informação, na contemporaneidade viu-

se transformado em algo que merece estudos - a configuração do campo de pesquisa da 

Ciência da Informação é indicativo desse interesse. Sobre a mutação histórica do sentido de 

informação, a autora chama a atenção para a declaração do filósofo Teodhore Roszak: 

Quando eu ainda era um adolescente, nos anos que antecederam a Segunda 

Guerra Mundial, a informação não era ainda um conceito estimulante. Como 

categoria intelectual apresentava uma posição modesta e marginal. Poucas 

pessoas a concebiam como tema de uma teoria ou de uma ciência (...). O uso 

público mais comum da palavra era associado, provavelmente à frase 

―Information, please‖ (ROSZAK, 1988, p. 17).  
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Segundo esta autora, um novo entendimento do que seja informação surgiu do seu 

deslocamento de algo na vida cotidiana usual para um patamar de exames e investigações, um 

deslocamento do âmbito do senso comum para o do experimento científico. 

Esta nova conotação, de acordo com Fernandes (1994), este novo significado de 

informação na sociedade moderna estaria atrelado não ao fluxo de saberes oriundos da 

comunicação interpessoal dos homens na sociedade, mas à informação da informação, a 

informação que sofreu a ação da gestão institucional ou uma ação de informação 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999). 

Apresentamos a seguir, um quadro em que os três paradigmas epistemológicos de 

Capurro (2003), as posições filosóficas na área vistas por Hjorland, as diferentes visões 

segundo Fernandes (1994, 2009) e as visões de Buckland (1991) sob as quais a informação 

vem sendo tratada na literatura da área de Ciência da Informação. Essas diferenças nas formas 

de abordar a questão informacional nos dão conta de uma diversidade ampla do escopo de 

ação e atuação do fenômeno informacional.  

QUADRO 4- ABORDAGENS SOBRE INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO EM DIFERENTES 

AUTORES 

Hjorland 1998 Capurro 2003 Buckland 1991 Fernandes 1994,2009 Representantes 

Filosofia 

Empirista 

Paradigma 

Físico  

 

Teoria matemática 

(Shannon), Teoria 

dos sistemas (Von 

Bertalanfy), a 

Cibernética 

(Winner)  

Informação-como-

conhecimento 

O

B

J

E

T

I

V

I

S

M

O 

Visão 

Documentalista 

-Ranganathan- 1933 

-Paul Otlet-1934-  

-Mevil Dewey- 1876- 

-Suzanne Briett-1951 

-Borko-1968 

Filosofia 

Racionalista 

Informação-como-

coisa 

Visão Matemática -Brookes- 1977-1980-  

-Belkin-1980 - 

Ingwersen-1999-

Vakkari- 2003 

Paradigma 

Cognitivo 

Informação-como-

processo  

S

U

B

J

E

T

I

V

I

S

M 

O 

Visão cognitiva -Brookes- 1977-1980  

-Belkin-1980 

 -Ingwersen-1999 

-Vakkari- 2003 

Historicismo Paradigma 

Social-

pragmático 

Shera e Egan 

Visão constutivista 

social 

-Bernd Frohmann 

-Birger Hjørland- 1995  

-Søren Brier 

-González de 

Gómez-  

-Freitas 

-Marteleto 

   * Visão 

Hermenêutica 

-Rafael Capurro  

*A Hermenêutica nega separação entre sujeito e objeto 

Fonte : Lima (2012) Quadro didático sobre diferentes abordagens da CI e textos HJORLAND, CAPURRO, 

BUCKLAND e FERNANDES apresentado na disciplina Trajetos Epistemológicos da Ciência da Informação, 

primeiro semestre de 2012. 
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Segundo Fernandes (1994), na visão documentalista: 

A informação é um fragmento, uma parte do conhecimento. Como parte, ou 

representação de uma parte, a informação não se confunde nem com os 

documentos, nem com o conhecimento, sendo, antes, aquilo que neles é a 

parcela que adiciona algo novo ao já conhecido [p.11]. 

 

Ainda segundo a autora, daí a importância da gestão documental (filtrar, organizar, 

rearranjar, disseminar, etc) para que esta possa ser dinamizada e gerar o conhecimento. 

Para Capurro (2003), nesta teoria, informação, deve ser compreendida como sinal que 

é transmitido de um lado a outro em um sistema. O paradigma físico baseia-se na existência 

de um objeto físico que é transferido, do emissor para o receptor, por meio de um canal. A 

informação é coisa (tangível) que pode ser medida e quantificada. A fundamentação desse 

paradigma está alicerçada nas obras de Wiener e Shannon, e o período compreendido neste 

paradigma, é de 1945 a 1960. É nesse paradigma que se inserem o conceito e as práticas da 

recuperação da informação. Ainda segundo Capurro (2003) uma conseqüência da teoria de 

Shannon foi que a palavra informação tornou-se extremamente influente em todas as áreas da 

sociedade e um modismo, tanto em inglês como em outros idiomas. 

Na visão cognitiva considera-se a informação como entidade separada do usuário e 

este como deslocado do contexto de criação de significado, não se referindo aos sistemas 

social e material essenciais para a existência humana. 

De acordo com Almeida; Bastos; Bittencourt (2007) a visão cognitiva sofre críticas ao 

modelo de transferência e assimilação da informação. Uma destas críticas é que o sujeito 

(usuário), nesta visão, seria percebido pelo sistema, entretanto têm-se como prioridades seus 

modelos mentais, reduzindo o estudo da manifestação do fenômeno global à categorização 

psicológica. O conhecimento é abordado sem considerar as conexões sociais do sujeito e de 

seu grupo. Trata-se do sujeito do processo como destituído de razões situacionais e 

contextuais que influenciam e determinam a busca da informação, ou do conhecimento. 

Araújo (2009) cita as palavras de Frohmann (2008) quando este critica a abordagem 

cognitivista, tida por ele como uma abordagem cujo conceito de informação é essencialmente 

mentalista, que vê o ser humano apenas como um ser cognoscente, desprezando todos os 

condicionantes sociais e materiais do existir humano. 

A visão construtivista social, segundo Fernandes (1994) é subjetivista e tida como uma 

crítica à percepção individualista da interpretação da visão cognitiva e perceber o sujeito 

cognitivo como um sujeito construído socialmente. Fundamenta-se no campo das ciências 

sociais e na filosofia da linguagem. Sendo a Ciência da Informação uma Ciência Social com 
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caráter interdisciplinar, lida com sentidos e trocas sociais de informação, já que se apropria de 

teorias e métodos de outros campos do conhecimento para refazê-los à feição de seu próprio 

campo e objeto. 

Admitindo que o fenômeno da informação não seja passível de modelização em seu 

processo de construção, mas sim que há “ações de informação” que passam por diversos 

discursos e negociações de significados no âmbito social (González de Gómez, 1990, p. 118), 

conseqüentemente devemos admitir a existência de diferentes “necessidades de informação” 

– “qual o caso em que a informação é o caso”. E da mesma maneira, haveria todo um 

sistema de informação ao qual caberia a atribuição dos ―valores de informação‖, pautados nos 

critério de pertinência e relevância segundo as relações estabelecidas nos processos 

discursivos no quadro social. 

A seguir, no próximo item, passamos às reflexões sobre os direitos humanos  a fim de 

chegar ao direito à informação. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A história dos direitos humanos é marcada por avanços – e também por retrocessos 

que constituem-se em resultado de lutas Os direitos humanos não são reconhecidos ou 

construídos todos de uma vez, mas sim em virtude de lutas e correlação de forças históricas – 

em cada lugar e em cada extrato de tempo
53

 -, por essa razão, é de extrema importância, para 

entender seu significado atual, compreender como eles foram construídos, principalmente se 

almejamos eliminar os erros e aperfeiçoar os acertos. 

Para designar os direitos a que faz jus o homem ―enquanto homem‖ (homem genérico 

ou abstrato) ou enquanto ―homem especifico‖ (homem diferenciado ou categorizado), direitos 

já - ou a serem - declarados, reconhecidos, definidos, atribuídos a esse homem através de 

normas jurídicas, diversas expressões ou termos têm sido e continuam sendo empregados. 

Segundo Ferreira, essa diversidade não se dá por acaso, mas refletem a consideração de quais 

bens são merecedores de tutela, seja a ênfase a este ou aquele ângulo ou perfil pelo qual são 

os homens apreciados (FERREIRA, 1997, p.22). 

                                                             
53 1789 na França, 1945 na Europa do pós-Segunda Guerra, 1955 nos EUA (ano em que a costureira negra Rosa 

Parks, a americana que foi retirada do ônibus pela polícia e presa por se recusar a ceder o lugar a um homem 

branco, no Alabama). Este fato é apontado como um dos momentos chave do movimento que provocou um 

boicote popular à empresa de transportes e à organização de diferentes coletivos em torno de Martin Luther 

King, impulsionando a luta pelos direitos civis em vários estados do sul dos Estados Unidos. A movimentação 

resultou na assinatura da lei de Direitos Civis de 1964 e da lei de Direito ao Voto, um ano depois. Na África do 

Sul o apartheid foi oficializado como política de Estado após as eleições de 1948 e durou até 1994. 
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Falando da dificuldade de se chegar a um conceito preciso acerca dos direitos 

fundamentais, Silva (1990, p. 157 apud FERREIRA 1997, p. 23)
54

 afirma que ―a ampliação e 

transformação dos direitos fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhe 

um conceito sintético e preciso‖, dificuldade essa que é aumentada pela ―... circunstância de 

se empregarem várias expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos 

humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades 

fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem‖. É provável que a 

discussão terminológica denuncie um rol de posições discursivas (e, portanto, ideológicas) 

acerca dos direitos. 

Nota-se que na literatura denomina-se ―direitos‖, no plural, e estes, têm um titular: o 

homem; e é bom notar também, que esse titular é mencionado no singular. Não é usual a 

expressão direitos ‗dos homens‘, mas ‗do homem‘. E o é declarado no masculino por que se 

refere ao ser humano, homem ou mulher. Isto significa que os supostos direitos têm como 

sujeito o homem enquanto ele é homem, enquanto pertencente à espécie humana. 

Siqueira e Piccirillo (2009), comentando a questão da diferenciação terminológica 

para designar os direitos essenciais à pessoa humana, afirmam que, de fato, seria necessário 

um estudo histórico a respeito dos direitos essenciais à pessoa humana para entender como, 

quando, e em que contexto eles surgiram para a humanidade. Dentro da área do direito fala-

se, como exemplo em, ―direitos naturais‖, ―direitos públicos subjetivos‖, ―direitos dos povos‖, 

―liberdades públicas‖, ―direitos humanos‖ e ―direitos fundamentais‖. Os referidos autores 

afirmam ainda, que as duas últimas expressões representam melhor os direitos essenciais à 

pessoa humana por acreditar que: - a primeira designa tais direitos antes de sua positivação 

pelas constituições e - a segunda por identificar o seu reconhecimento dentro de um 

ordenamento jurídico específico, sendo necessário, entretanto um breve conceito das demais 

expressões e a explicitação dos motivos de sua não utilização. 

Martínez (1999, p. 25, apud SIQUEIRA; PICCIRILLO 2009) problematizando o uso 

da expressão ―direitos naturais‖, ou o jus-naturalismo, afirma que tal terminologia dá a ideia 

de que os direitos fossem frutos de uma revelação, não levando em conta a sua construção 

histórica. Essa expressão esta situada em momentos históricos anteriores às primeiras 

Declarações do Século XVIII. Utilizavam-nas para identificar os direitos essenciais à pessoa 

humana. Percebe-se que a expressão ―direitos naturais‖ na área do Direito é antiquada e está 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990.  p. 157 apud FERREIRA, Aluizio. Direito à informação, direito à comunicação: direitos fundamentais 

na Constituição brasileira. São Paulo: C. Bastos, 1997. p. 23. 
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praticamente em desuso, sendo utilizada apenas para demarcar os estudos sobre o tema 

vinculados à visão jusnaturalista.  

Segundo Martínez (1999, p. 28)  a expressão ―direitos públicos subjetivos‖ refere-se à 

concepção individualista da pessoa humana, no Estado liberal, exprimindo a situação jurídica 

subjetiva do indivíduo em relação ao Estado, sendo geralmente empregada para denominar 

uma parte dos direitos fundamentais, qual seja, a dos direitos civis concernentes à vida, à 

liberdade, à segurança e à propriedade, por isso não são suficientes para traduzir a amplitude 

dos diretos humanos (MARTÍNEZ, 1999, p. 28  apud SIQUEIRA; PICCIRILLO 2009). 

As expressões ―liberdades fundamentais‖ e ―liberdades públicas‖ igualmente carregam 

estreitas ligações com as concepções de tradição individualista dos direitos individuais e dos 

direitos públicos subjetivos. Referem-se, geralmente, apenas às liberdades individuais 

clássicas – direitos civis - e às denominadas liberdades políticas – os direitos políticos -, 

sendo, portanto, limitantes e insuficientes para indicar o abrangente conteúdo dos direitos 

humanos, nos quais estão também contidos os direitos sociais, econômicos, culturais e 

ambientais. 

Segundo Ferreira (1997), para justificar a expressão ―direitos fundamentais do 

homem‖, José Afonso da Silva, jurista especialista em Direito Constitucional faz as seguintes 

afirmações: 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada..., 

porque, além de referir-se a principios que resumem a concepção do mundo 

e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 

para designar, no nivel do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que ele concretiza em garantias de uma convivencia digna, livre 

e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a 

indicação de que se trata de situações jurídicas  sem as quais a pessoa 

humana não  se realiza, não convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive; 

fundamentais do homem no sentido de que todos, por igual, devem ser, não 

apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 

Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa 

humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da 

pessoa humana ou direitos humanos fundamentais ( SILVA, 1990 p. 159). 

 

Weis (2011, p. 24) faz menção à já tradicional distinção entre direitos humanos e 

direitos fundamentais. Cita as palavras de Oscar Vilhena Vieira (2006, p. 36), que designa 

direitos humanos como sendo ―o conjunto de direitos da pessoa humana expressa ou 

implicitamente reconhecidos por uma ordem constitucional‖. 

Em contrapartida, Weis cita também Fabio Konder Comparato, que ao tratar das 

obrigações dos direitos fundamentais expressa: 

 É aí que se dispõe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica, 

entre direitos humanos e direitos fundamentais (Grundrechte). Estes últimos 
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são os direitos humanos reconhecidos como tal pelas autoridades às quais se 

atribui o poder político de ditar normas, tanto no interior dos Estados quanto 

no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis, nos tratados internacionais (COMPARATO,1999, p. 

46 apud WEIS, 2011, p. 24). 

  

Daí, podemos perceber o porquê de tanto autores e, mesmo a Constituição Federal de 

1988, empregarem ―direitos fundamentais‖ em lugar de ―direitos humanos‖, sendo certo que 

ambas as denominações, embora referentes a um conjunto de direitos com conteúdo 

semelhante, designam universos distintos. A expressão direitos humanos tem sido utilizada 

pela doutrina para identificar os direitos inerentes à pessoa humana na ordem internacional, 

enquanto que a expressão ―direitos fundamentais‖ refere-se a ordenamentos jurídicos 

específicos, ao reconhecimento de tais direitos frente a um poder político, geralmente 

reconhecidos por uma Constituição, portanto como direitos de sujeitos que têm a qualidade de 

cidadãos de um país. 

Nestes termos nos parece redundante a expressão ―direitos humanos‖, pois 

tradicionalmente não se costuma reconhecer direito cujo titular não seja humano, individual 

ou coletivamente. Neste caso, como já referido anteriormente, não haveria direito que não 

fosse, por definição, humano
55

. Entretanto, tais direitos são denominados de humanos não em 

razão de sua titularidade, mas por seu caráter referencial para a vida digna, ou seja, por terem 

em foco a definição e proteção de valores e bens essenciais para que cada ser humano tenha a 

possibilidade de desenvolver as suas capacidades potenciais. Acreditamos residir aí, a 

fundamentação da importância do direito à informação, uma vez que o mesmo está inserido 

nitidamente neste contexto de qualificação da vida humana.  

Norberto Bobbio exerce grande influência no Brasil para uma corrente de 

doutrinadores. Não podemos deixar de considerar que esse autor, fundamental para a reflexão 

                                                             
55 Lembramos, entretanto que a presença do qualificativo ―humanos‖ pode não ser uma tautologia. Bobbio, 

(1999, p. 31) em A era dos Direitos já fala em direitos dos animais. 

 ―Com relação ao primeiro processo, ocorreu à passagem dos direitos de liberdade - 

das chamadas liberdades negativas, de religião, de opinião, de imprensa, etc. - para 

os direitos políticos e sociais, que requerem uma intervenção direta do Estado. Com 

relação ao segundo, ocorreu a passagem da consideração do indivíduo humano uti 

singulus, que foi o primeiro sujeito ao qual se atribuíram direitos naturais (ou 

morais) - em outras palavras, da "pessoa" para sujeitos diferentes do indivíduo,como 

a família, as minorias étnicas e religiosas, toda a humanidade em seu conjunto 

(como no atual debate, entre filósofos da moral, sobre o direito dos pósteros à 

sobrevivência); e, além dos indivíduos humanos considerados singularmente ou nas 

diversas comunidades reais ou ideais que os representam, até mesmo para sujeitos 

diferentes dos homens, como os animais. Nos movimentos ecológicos, está 

emergindo quase que um direito da natureza a ser respeitada ou não explorada, onde 

as palavras "respeito" e "exploração" são exatamente as mesmas usadas 

tradicionalmente na definição e justificação dos direitos do homem.‖ 
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em torno dos direitos, é representante de uma corrente – a positivista – que enuncia que 

direitos verdadeiros são aqueles inscritos em um ordenamento. No Brasil, entretanto, é forte a 

presença de doutrinadores que raciocinam as questões jurídicas em termos principiológicos, 

sendo a Constituição de 1988, um dos exemplos importantes de ―Constituição 

principiológica‖ – construída em torno de princípios que o juiz poderia utilizar para julgar as 

demandas
56

. 

 

3.2.1 UM HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não-

escritas, perenes, dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são de 

ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando 

surgiram.(Antígona de Sófocles) 

 

Para compreender a teoria dos Direitos Fundamentais, é necessário demonstrar a 

transformação dos direitos fundamentais através dos tempos. A ligação primordial dos 

direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, nos seus teores históricos e 

filosóficos, demonstraria, segundo alguns autores, a pertinência desses direitos, ao qual são 

faculdades de toda pessoa humana. O caráter universalista dessa afirmação deve, contudo, ser 

relativizado em função do consenso possível obtido em torno das declarações ocidentais – 

francesa –, primeiro e em 1948, pelos países signatários da Declaração do pós-guerra. 

O tema dos direitos humanos é central para a compreensão do fenômeno do Estado 

Democrático, cujo surgimento e concepção sempre estiveram relacionados ao limite da 

intervenção estatal na esfera individual.  Sendo assim, neste momento apresentaremos um 

breve histórico da transformação dos direitos fundamentais através dos tempos, de acordo 

com a linha de pensamento de Siqueira e Piccirillo (2009). 

 

3.2.1.1 Direitos na Antiguidade Clássica 

 

Segundo Siqueira e Piccirillo (2009), os direitos fundamentais vêm sofrendo 

transformações e, de acordo com os autores, em diversos momentos históricos podemos 

perceber essas transformações. 

De acordo com os referidos autores, a primeira manifestação de limitação do poder 

político deu-se no século X a.C. no reino de Israel, sob o reinado de Davi, quando se 

                                                             
56 Conversa com nossa orientadora em 12.04.2012. 
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proclamou um delegado de Deus, responsável pela aplicação da lei divina e não como faziam 

os monarcas de sua época proclamando-se ora como o próprio deus ora como um legislador 

que poderia dizer o que é justo e o que é injusto (COMPARATO, 2003, p. 40 apud 

SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

Os autores percebem vestígios históricos para o reconhecimento dos direitos humanos 

também na Grécia antiga, quando, do ponto de vista da Filosofia, a pessoa humana foi 

colocada como centro do universo, ou seja, passou-se de uma explicação mitológica da 

realidade para uma explicação antropocêntrica
57

, possibilitando então refletir sobre a vida 

humana (MARTINS, 2003, p. 21 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). O homem era visto 

por Aristóteles, com um ―animal político‖ e, desta forma, se relacionava com os demais, 

integrando uma comunidade, participando do governo da cidade, sendo esta outra 

contribuição dos gregos – a concepção de uma noção de cidadania – ainda excludente. Surgia 

daí o poder através da democracia que se fortalecia com a participação do cidadão nas funções 

do governo e na superioridade da lei. Ainda na Grécia, Segundo Lafer (1998, p. 35) começou 

a surgir a idéia de um direito natural superior ao direito positivo, pela distinção entre uma lei 

particular (aquela que cada povo dá a si mesmo) e uma lei comum (que consiste na 

possibilidade de distinguir entre o que é justo e o que é injusto com base em uma natureza 

humana comum a todos). Citando a criação de Aristóteles, Sófocles na peça Antígona
58

 usa a 

fala da personagem principal para invocar leis imutáveis – superiores –  contra uma lei 

particular – menor, portanto  – que impedia o enterro de seu irmão. 

Quanto à Roma Antiga, Siqueira e Piccirillo (2009) indicam que nesta época a 

principal limitação ao exercício do poder político seria a possibilidade de participação do 

povo nos assuntos da cidade (COMPARATO, 2003, p. 43 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 

2009) e outros autores consideram que o próprio ius gentium - que atribuía alguns direitos aos 

estrangeiros, embora em quantidade inferior aos dos romanos (MIRANDA, 2000, p. 16 apud 

HUMENHUK, 2002) – seria uma limitação também. 
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 Antropocentrismo é uma concepção genérica que, em síntese, faz do Homem o centro do Universo, ou seja, a 

referência máxima e absoluta de valores (verdade, bem, destino último, norma última e definitiva etc.), de modo 

que ao redor desse ―centro‖ gravitem todos os demais seres por força de um determinismo fatal (MILARÈ e  

COIMBRA, 2004, p. 9-42). 
58

 Nessa peça Antígona desafia determinações de Creonte, o chefe de Tebas, presta honras fúnebres a Polinices, 

seu irmão, morto em combate com Etéocles, em disputa pelo poder na cidade. A jovem princesa justifica seu ato 

alegando obediência a normas divinas, eternas e intocáveis, superiores, em seu valor imperativo, à proclamação 

do rei. A questão do binômio direito natural e direito positivo bem evidenciado, na obra Antígona, do clássico 

escritor grego Sófocles. O direito natural, embora abrangesse muitos direitos hoje positivados como direitos 

fundamentais não acomodavam muitas outras categorias, como direitos sociais, culturais, econômicos etc. 
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O Cristianismo também lançou bases para o surgimento dos direitos humanos via ideia 

da salvação através de Jesus Cristo ser possível a todas as pessoas de todos os povos e o 

reconhecimentos dos direitos humanos ao limitar o poder político, através da distinção entre o 

que é de ―César‖ e o que é de ―Deus‖. Segundo Jorge Miranda (2000, p. 17, citado por 

SIQUEIRA; PICCIRILLO 2009)
59

, é através do Cristianismo que todos os seres humanos, 

independente de condições e raças, são dotados de igual valor, visto que todos os homens e 

mulheres, criados a imagem de Deus, sendo considerados semelhantes a Ele, e são chamados 

à salvação através de um Salvador que veio para toda a humanidade. Se em um primeiro 

momento, esta encarnação do bem veio para um povo específico – monoteísta -, a seguir é o 

próprio Cristo que determina a extensão universalizante de sua mensagem para os gentios 

(estrangeiros) através de Paulo. O Cristianismo prega que todos têm uma liberdade 

irrenunciável que nenhum poder político ou social, pode destruir. 

Através de inúmeras contribuições ao reconhecimento de direitos relativos à pessoa 

humana na Antiguidade, conhecemos através da história, que mesmo durante este período, 

havia práticas como a escravidão, diferenciação por sexo, classe social e que este fato não 

diminui o mérito dessas contribuições, pois como já afirmado, tais direitos não nascem como 

uma revelação, mas são construídos em contextos, locais e históricos em função de lutas 

específicas. 

 

3.2.1.2 Direitos na Idade Medieval. 

 

Na Idade Média, pela influência do cristianismo e do feudalismo e pelas dificuldades 

de praticar a atividade comercial, a sociedade medieval foi caracterizada pela descentralização 

política, ou seja, a existência de vários centros de poder (feudos). Neste momento histórico a 

sociedade era dividida em três estamentos: clero, nobreza e servos de gleba. O clero, com a 

função de oração e pregação, os nobres com o objetivo de vigiar e proteger (na verdade, de 

fazer a guerra) e os servos (que eram considerados parte da terra) com a obrigação de 

trabalhar para o sustento de todos. 

                                                             
59 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3 ed. Coimbra: Coimbra editora, 2000. v. 4 apud  

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos fundamentais: a evolução histórica dos 

direitos humanos, um longo caminho. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 12, n. 61, fev 2009. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414>. Acesso 

em 19 maio 2012. 
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A partir da segunda metade da Idade Média começa-se a difundir documentos escritos 

reconhecendo direitos a determinados estamentos, a determinadas comunidades, nunca a 

todas as pessoas. (FERREIRA FILHO, 1998, p. 11 apud SIQUEIRA e PICCIRILLO, 2009). 

Alguns estudiosos hoje consideram que o primeiro documento que deu origem aos 

direitos fundamentais foi à famosa Magna Carta Libertatum de 1215, em plena Baixa Idade 

Média, promulgada pelo rei João Sem-Terra, em decorrência das pressões exercidas pelos 

altos barões à época e da própria Igreja Católica. Esse documento já determinava diversas 

liberdades e cláusulas de limitação do poder que hoje são tidas como direitos fundamentais 

(COMPARATO 2003, p. 71-72 apud SIQUEIRA e PICCIRILLO, 2009). Tal documento 

serviu verdadeiramente para beneficiar um limitado grupo de pessoas, o que não diminui o 

mérito de ter sido um instrumento que serviu de baliza para os direitos e garantias 

fundamentais positivados nas constituições que viriam a surgir mais tardiamente. 

(COMPARATO 2003, p. 79-80 apud SIQUEIRA E PICCIRILLO, 2009). 

Siqueira e Piccirillo (2009) enfatizam a colaboração fundamental de S. Tomás de 

Aquino. De acordo com os autores, em seus estudos, S. Tomás desenvolve a Teoria da Pessoa 

segundo a qual o ser humano é uma réplica de Deus, ou seja, construído à imagem e 

semelhança Daquele. Concebe, em termos filosóficos, essa pessoa como substância de 

natureza individual. No campo teórico, foram de fundamental importância os escritos (no 

final da Idade Média) de São Tomás de Aquino, que, desenvolvendo seus estudos com 

suporte doutrinário teológico, deixou um grande legado que iria, via lastro de seus conceitos, 

já na Modernidade, dar substancial contribuição à reflexão, construção e afirmação das 

garantias dos direitos do homem. Os referidos autores enfatizam, citando as palavras de Rubio 

(1998, p. 72)
60

, que a prática jurídica, demonstrou uma prevalência do grupo sobre o 

indivíduo, não existindo direitos humanos universais, ou seja, reconhecidos para toda e 

qualquer pessoa, mas sim direitos dirigidos a determinados estamentos aliados a uma 

limitação territorial. 

 

3.2.1.3 Direitos humanos na Idade Moderna 

 

                                                             
60 RUBIO, Valle Labrada. Introduccion a la teoria de los derechos humanos: fundamento, historia, 

declaracion universal de 10 de diciembre de 1948. Madrid: Civitas, 1998 apud  SIQUEIRA, Dirceu Pereira; 

PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos fundamentais: a evolução histórica dos direitos humanos, um longo 

caminho. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 12, n. 61, fev 2009. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414>. Acesso em 19 maio 2012. 
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Ainda de acordo com Siqueira e Piccirillo (2009), alguns fatos colaboraram para a 

criação de uma nova sociedade, a moderna. A descentralização política, o predomínio do 

magistério da Igreja Católica, o estilo de vida feudal, que caracterizaram a Idade Média, 

deixam progressivamente de existir fazendo surgir uma mudança comportamental. Essas 

mudanças surgem decorrentes de alguns fatores importantes tais como: 

 o desenvolvimento do comércio que criou uma nova classe, a burguesia, que 

não tinha o direito de participação na sociedade feudal; 

 a aparição do Estado Moderno, que instituiu a centralização do poder político, 

ou seja, a lei passa a ser a mesma para todos dentro do reino, sem as inúmeras 

fontes e cadeias de comando que caracterizavam o feudo; 

 uma mudança de mentalidade, os fenômenos passam a ser explicados 

cientificamente, através da razão e não apenas através de uma visão religiosa. 

(MARTINÉZ, 1999, p. 115-127 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO , 2009). 

Segundo as afirmações de Siqueira e Piccirillo (2009), com a paulatina eliminação da 

sociedade estamental, surge a concepção sobre um indivíduo – dantes inexistente – que, além 

da existência, é dotado de uma razão – ―pensa, logo existe‖ – que, ontologicamente começa a 

ter prevalência sobre o grupo. Nasce neste momento o Estado Moderno, aliado à nova classe 

burguesa, que necessitava em sua origem, de um poder absoluto, único, para poder 

desenvolver sua atividade com segurança. 

Outro ponto importante sinalizado pelos referidos autores, como fundamental para o 

reconhecimento de direitos inerentes à pessoa humana foi a Reforma Protestante do século 

XVI que contestou a interpretação da Igreja Católica, dando importância à leitura em língua 

nacional (não mais em latim) e à consequente interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, 

através da razão (LALAGUNA, 1993, p. 15 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009)
61

. A 

Reforma Protestante também colabora para o fortalecimento da autoridade monárquica, pois 

enfraquece o poder papal e coloca as igrejas nacionais sob o controle do soberano. 

                                                             
61 LALAGUNA, Paloma Durán. Manual de Derechos Humanos. Granada: Comares, 1993 apud  SIQUEIRA, 

Dirceu Pereira; PICCIRILLO, Miguel Belinati. Direitos fundamentais: a evolução histórica dos direitos 

humanos, um longo caminho. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 12, n. 61, fev 2009. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5414>. Acesso 

em 19 maio 2012. 
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Ressalta ainda o referido autor, o Édito de Nantes
62

 onde o Rei Enrique IV da França 

proclamou a liberdade religiosa, concedendo a cada pessoa o direito de participar, de acreditar 

em uma religião, ou também de não acreditar ou não participar de nenhuma. Embora este 

documento tenha trazido algum avanço, este direito era uma mera concessão real, tanto que 

foi revogado por Luis XIV (RUBIO, 1998, p. 73 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

 

3.2.1.3.1 Contribuições na construção dos direitos humanos na Inglaterra 

 

A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do 

sistema da época moderna, identificado com o absolutismo. O poder monárquico, 

severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao Parlamento e instaurou-se 

o regime parlamentarista que permanece até hoje. O processo começou com a Revolução 

Puritana de 1640 e terminou com a Revolução Gloriosa de 1688. As duas fazem parte de um 

mesmo processo revolucionário, daí a denominação de Revolução Inglesa do século XVII e 

não Revoluções Inglesas. 

Essas lutas foram primordiais para o surgimento dos direitos humanos na Inglaterra, 

originando alguns documentos que foram elaborados, desde a Idade Média, "cartas e estatutos 

assecuratórios‖ de direitos fundamentais, como a Magna Carta, a Petition of Rights, a Bill of 

Rights e o Habeas Corpus Amendment Act. 

A Magna Carta (1215-1225), que significa "Grande Carta" em latim e cujo nome 

completo é Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro 

concessione libertatum ecclesiae et regni angliae (Grande Carta das liberdades, ou Concórdia 

entre o rei João e os Barões para a outorga das liberdades da Igreja e do rei Inglês) é um 

documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o do Rei 

João, que a assinou, impedindo, assim, o exercício do poder absoluto, e que protegia, 

essencialmente, apenas os homens livres. Entretanto, sua importância para o estudo dos 

Direitos Fundamentais consiste no fato de que foi o primeiro vestígio de limitação do poder 

soberano do monarca. Pela primeira vez na história medieval, o rei se acha limitado pelas leis 

que ele próprio edita. 

A versão de 1225 da Magna Carta é o primeiro estatuto inglês e a pedra angular da 

constituição britânica. Tornou-se especialmente importante no século XVII, com o 
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recrudescimento do conflito entre a coroa e o Parlamento. Foi revisada diversas vezes, de 

maneira a garantir mais amplos direitos a um número maior de pessoas e preparando o terreno 

para o surgimento da monarquia constitucional britânica. Entretanto, a Magna Carta não tinha 

natureza constitucional, longe de ser a Carta das liberdades nacionais, é, sobretudo, uma carta 

feudal, feita para proteger os privilégios dos barões. 

A Petition of Rights (1628) foi um importante documento constitucional inglês 

aprovado em 07 de junho de 1628, que requeria o reconhecimento de direitos e liberdades 

para os súditos do Rei. 

O Habeas Corpus Amendment Act
63

 foi uma lei do Parlamento da Inglaterra criada 

durante o reinado do Rei Charles II em 1679, que buscava definir e reforçar o antigo e já 

existente instituto do habeas corpus, como garantia da liberdade individual (dos nobres) 

contra a prisão ilegal, abusiva ou arbitrária. O habeas corpus já existia na Inglaterra bem antes 

da Magna Carta, como mandado judicial em caso de prisão arbitrária, mas sem muita eficácia, 

em virtude da falta de normas adequadas. A Lei de 1679, cuja denominação oficial foi "uma 

lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para prevenção das pressões no ultramar", 

trouxe as garantias processuais que criam os direitos. Assim também pensa Fábio Konder 

Comparato (2001): 

 A importância histórica do habeas corpus, tal como regulado pela lei 

inglesa de 1679, consistiu no fato de que essa garantia judicial, criada para 

proteger a liberdade de locomoção tornou-se a matriz de todas as que vieram 

a ser criadas posteriormente, para a proteção de outras liberdades 

fundamentais (COMPARATO, 2001, p. 84). 

 

A Bill of Rights de 1688 foi um documento consequente da Revolução Gloriosa. 

Guilherme de Orange chegou com seu exército à Inglaterra em 5 de novembro de 1688. O 

então rei, Jaime II, tentou resistir à invasão de Guilherme e mandou representantes para 

negociar, mas acabou fugindo em 23 de dezembro de 1688. 

Segundo Carmo (2004), o processo de extinção do absolutismo na Europa começa 

com a Revolução Gloriosa (1688) na Inglaterra. Esse conflito sem batalhas é também 

conhecido como Revolução sem Sangue. Guilherme III e sua mulher, Maria II só foram  

coroados monarcas conjuntos do trono inglês, depois da assinatura da Bill of Rights 

(Declaração de Direitos) elaborada pelo Parlamento Inglês em 16 de dezembro de 1689, que 

institui o governo parlamentar inglês. Na declaração estão os limites de atuação do monarca. 

Ele é obrigado a submeter ao Parlamento a aprovação de qualquer aumento de impostos e 
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deve garantir a liberdade de imprensa, a liberdade individual e da propriedade privada. A Bill 

of Rights foi anexada em um Ato do Parlamento em 16 de dezembro de 1689, atualmente 

conhecida como ―A Declaração de Direito de 1689‖. 

A ―Bill os Rights‖ é considerada o mais importante documentos gerados nesta fase, 

pois com ela extingue-se o regime de monarquia absoluta, retornando-se à ideia de governo 

representativo através dos poderes atribuídos ao Parlamento, o qual possuía garantias 

especiais de modo a preservar sua liberdade diante do chefe de Estado, gerando já uma noção 

de separação de poderes. 

A Bill of Rights criava, com a divisão de poderes, aquilo que a doutrina 

constitucionalista alemã do século XX viria denominar, sugestivamente, uma 

garantia institucional, isto é, uma forma de organização do Estado cuja 

função [...] é proteger os Direitos Fundamentais da pessoa humana. 

(COMPARATO 2001, p. 88-89). 
 

A Bill of Rights foi também importante porque determinou, entre outras coisas, a 

liberdade, a vida e a propriedade privada, assegurando o poder da burguesia na Inglaterra 

(ARAGÃO, 2001, p. 32 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009)
64

. Observe-se que este, como 

os demais documentos aqui mencionados, foi objeto de lutas históricas (não simbólicas, 

somente) em torno da questão do poder e dos interesses de um estamento específico. Veja-se 

que a demarcação dos direitos de propriedade tão contestáveis pela sua necessária 

relativização contemporânea (vide questões ecológicas e fundiárias) é um valor fundamental 

para as diferentes classes na Inglaterra. Em um momento são os nobres lutando para diminuir 

o poder real e no seguinte, a burguesia para conviver com o poder aristocrático, como 

veremos adiante. 
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3.2.1.3.2 Contribuições da construção dos direitos humanos na França 

 

Carmo (2004) afirma que o Estado absolutista típico é a França de Luís XIV (1638-

1715). Conhecido como o Rei Sol, a ele é atribuído a frase que se torna o emblema do poder 

absoluto: ―L´Etat c´est moi‖ ou "O Estado sou eu". Atraindo a nobreza para o Palácio de 

Versalhes, perto de Paris, Luís XIV viveu em clima de luxo inédito na história do Ocidente. 

Na França, o absolutismo termina com a Revolução Francesa em 1789.  A Revolução 

Francesa teve sua origem no Iluminismo, teoria filosófica que, entre outros objetivos, 

invocava a razão para debilitar a autoridade da igreja e os fundamentos da monarquia. 

De acordo com Carmo (2004), o Iluminismo representava a visão de mundo da 

burguesia intelectual da época e tem suas primeiras manifestações na Inglaterra e na Holanda 

e seus principais idealizadores foram: John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), 

Voltaire (1694-1778) e Rousseau (1712-1778). O Iluminismo alcança especial repercussão na 

França, onde se opõe às injustiças sociais, à intolerância religiosa e aos privilégios do 

absolutismo em decadência. Os pensadores do Iluminismo influenciaram não apenas o 

movimento, mas também a ―Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão‖, que 

influenciou a criação de uma doutrina dos direitos e garantias fundamentais, veio também a 

influenciar a Revolução Francesa, fornecendo-lhe, inclusive, o lema Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 

Foi a partir da Revolução Francesa que se consolidou a base dos direitos humanos 

garantidos ao homem e ao cidadão, que hoje são debatidos em prol da consolidação da 

cidadania. 

A partir da Declaração Francesa, notou-se que esta sim, tinha um grau de abrangência 

muito mais significativa do que as declarações inglesas e americanas, de acordo com 

Bonavides: 

[...] se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais), 

quando muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, 

conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a 

Declaração Francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano. 

(BONAVIDES, 2002, p. 516.) 

 

Como podemos notar, segundo Humenhuk (2002), a Declaração francesa institui um 

caráter humano de grande valia, assumindo sua universalidade. Já a Carta, demonstrava o 

reflexo do pensamento político europeu e internacional do século XVIII, ao qual descreve 

José Afonso da Silva em sua obra que diz: ―... dessa corrente da filosofia humanitária cujo 

objetivo era a liberação do homem esmagado pelas regras caducas do absolutismo e do 
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regime feudal‖. Lembremos com Foucault que o sujeito, o ser humano como objeto de 

reflexão acabara de ser criado, em plena Modernidade. 

De acordo com Bonavides, (2000 citado por HUMENHUK 2002), ―a universalidade 

se manifestou pela vez primeira, com a descoberta do racionalismo francês da Revolução, por 

razão da célebre Declaração dos Direitos do Homem de 1789‖. Esse racionalismo seria visto 

como universal porque todos os homens seriam dotados de racionalidade. Todos pensariam, 

logo existiram. É impossível esquecer que essa universalidade tão propagada pelos autores do 

Direito termina nas fronteiras da tribo Ocidental. Uma crítica antropológica não sustentaria os 

critérios de universalidade, mas muitos autores no Direito desconsideram esse ―detalhe‖. 

 

3.2.1.3.3. Contribuições da construção dos direitos humanos nos Estados Unidos 

 

Muitos ingleses, temerosos pela perseguição contra aqueles que não comungavam da 

religião oficial (imposta pelo soberano) acabaram fugindo para a colônia americana buscando 

ali um novo estilo de vida baseado na liberdade e na tolerância, carregando consigo a idéia de 

que existem alguns direitos que poderiam ser desfrutados por seres humanos (ou aqueles que 

assim eram considerados), os quais o poder político deveria respeitar (RUBIO, 1998, p. 82 

apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

Nas Américas estas colônias prosperaram imensamente em força econômica e 

desenvolvimento cultural, tudo devido aos longos períodos de governos autônomos (e à 

escravidão, diga-se de passagem). Até que em 1765 os colonos americanos rebelam-se contra 

várias imposições fiscais impostas pela metrópole, reuniram-se tentando impugná-las, com 

nítida influência da no taxation without representation (o princípio segundo o qual não se 

deve pagar taxas ao Estado sem direito à representação), reivindicando o mesmo direito que 

os súditos da matriz possuíam, procurando criar uma confederação com uma assembléia 

representativa para cada unidade federada, ainda que inicialmente os colonos quisessem 

continuar sob a proteção inglesa, solução que não foi aceita, acirrando cada vez mais a relação 

entre a Inglaterra e a América (FIORAVANTI, 2003, p. 80 e 81 apud SIQUEIRA; 

PICCIRILLO, 2009). 

Na cidade de Boston, em 1773, um grupo de 300 pessoas lança ao mar caixas 

contendo chá em protesto pelos impostos instituídos pela Coroa britânica sobre produtos 

nativos. Em 1774 criou-se um exército comum entre as colônias demonstrando que o respeito 

à Metrópole estava cada vez mais frágil abrindo caminho para a Independência (RUBIO, 

1998, p. 83 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009)  
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Estes fatos acarretaram na elaboração, em 1776 na ―Declaração de Direitos do Bom 

Povo da Virgínia‖ afirmando que todos os seres humanos são livres e independentes, 

possuindo direitos inatos, tais como a vida, a liberdade, a propriedade, a felicidade e a 

segurança, registrando o início do nascimento dos direitos humanos na história 

(COMPARATO, 2003, p. 49 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

Art. I - Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e 

independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em 

estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus 

pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e 

de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. 

(DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO BOM POVO DA VIRGÍNIA,1776, 

art.I) 

O referido documento declara ainda que o governo tem de buscar a felicidade do povo, 

a separação de poderes, o direito à participação política, a liberdade de imprensa e o livre 

exercício da religião (RUBIO, 1998, p. 84 citado por SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009) de 

acordo com a consciência individual, corrigindo, segundo o autor, a maior falha da Bill of 

Rigths britânico. 

Artigo II - Que todo poder é inerente ao povo e, conseqüentemente, dele 

procede; que os magistrados são seus mandatários e seus servidores e, em 

qualquer momento, perante ele responsáveis. (Declaração de Direitos do 

Bom Povo da Virgínia,1776, art.II) 

 

Artigo V - Que os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado 

devem estar separados e que os membros dos dois primeiros poderes devem 

estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se 

de impor-lhes medidas opressoras; que, em períodos determinados devem 

voltar à sua condição particular, ao corpo social de onde procedem, e suas 

vagas se preencham mediante eleições periódicas, certas e regulares, nas 

quais possam voltar a se eleger todos ou parte dos antigos membros (dos 

mencionados poderes), segundo disponham as leis. (Declaração de Direitos 

do Bom Povo da Virgínia,1776, art.V) 

 

Artigo XII - Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da 

liberdade, não podendo ser restringida jamais, a não ser por governos 

despóticos. (Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia,1776, art.XII) 

 

Artigo XVI - Que a religião ou os deveres que temos para com o nosso 

Criador, e a maneira de cumpri-los, somente podem reger-se pela razão e 

pela convicção, não pela força ou pela violência; conseqüentemente, todos 

os homens têm igual direito ao livre exercício da religião, de acordo com o 

que dita sua consciência, e que é dever recíproco de todos praticar a 

paciência, o amor e a caridade cristã para com o próximo (Declaração de 

Direitos do Bom Povo da Virgínia,1776, art.XVI). 

 

Em quatro de julho de 1776, outro importante documento surge e contribui para 

assegurar os direitos da pessoa humana. A elaboração da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos ressalta que todos os homens são iguais perante Deus e que este lhes deu 
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direitos inalienáveis acima de qualquer poder político, citando a vida, a liberdade, a busca 

pela felicidade e relacionando uma série de abusos cometidos pelo Rei da Inglaterra, 

explicando os motivos da separação política. 

Segundo Siqueira e Piccirillo (2009) após tal separação o povo norte-americano 

passou a ser livre para seguir seu próprio destino, mas somente em 1787 a Constituição 

Federal dos Estados Unidos da América foi elaborada e estruturou o Estado Federal e 

distribuiu competências.  Entretanto este documento não fez qualquer menção a direitos 

humanos! Estes apenas se tornariam constitucionais em 1791 através da representação de dez 

Estados que contribuíram com dez emendas, consagrando a liberdade, a inviolabilidade do 

domicílio, a segurança, o devido processo legal, a proporcionalidade da pena, 

constitucionalizando assim os direitos inerentes à pessoa humana (RUBIO, 1998, p.85. apud  

SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009,). Já Pazeto e Goulart (2009) citado por Comparato 2001, 

afirmam que: 

[...] exatamente nisso que se encontra a importância histórica da Declaração 

de Independência para a afirmação histórica dos direitos humanos, pois é o 

primeiro documento a reconhecer [...] a existência de direitos inerentes a 

todo ser humano independente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura 

ou posição social. (COMPARATO, 2001 p. 101). 

Foi por meio das Revoluções liberais - Revolução Inglesa (1640-1688), Revolução 

Americana (1776) e Revolução Francesa (1789) - e em busca do direito à liberdade e da 

limitação do poder, que a burguesia pôde enfim materializar sua influência na sociedade 

moderna sob o móvel dos discursos liberais. A positivação dos direitos fundamentais passou a 

ser uma tendência relativa ao fenômeno da constitucionalização. Os direitos fundamentais 

passaram a assumir posição de centralidade no ordenamento jurídico de muitos países 

ocidentais, inclusive no nosso. 

 

3.2.2 APROFUNDAMENTOS E QUESTÕES SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

 

A medida que as condições sociais foram modificando-se (por força de lutas e 

concessões), novos bens passaram a ser contemplados com tutela jurídica. 

Mantendo sob suspeita essa universalidade etnocêntrica ocidental, pelo menos para 

este lado da Terra, os países que passaram a fazer acordos, começaram a incluir os direitos 

humanos nas suas respectivas constituições, por força mesmo dos acordos e pressões 

internacionais, das cortes de resolução de conflitos internacionais, das arbitragens para 

resolver conflitos interfronteiras. A partir da Segunda Guerra nota-se que os direitos do 
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homem ganharam força e legitimidade, até em função do choque causado pelos traumas da 

guerra. Externar-se-ão, então, dentro dos direitos fundamentais, a característica de serem 

estes, direitos próprios das sociedades democráticas. 

Complementando esta ideia, Bobbio citando a obra de Lafer (1988), ―A reconstrução 

dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt‖, sustenta que: 

[...] a afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de 

perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na representação 

da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou soberano/súditos: 

relação que é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos 

cidadãos não mais súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, 

em correspondência com a visão individualista da sociedade, segundo a qual, 

para compreender a sociedade, é preciso partir de baixo, ou seja, dos 

indivíduos que a compõem, em oposição à concepção orgânica tradicional, 

segundo a qual a sociedade como um todo vem antes dos indivíduos 

(BOBBIO, 2004, p.24). 

 

Bobbio afirma que, ―os direitos dos homens‖, por mais fundamentais que sejam, são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascido de modo gradual, não todos de 

uma vez e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 2004, p. 25). 

Segundo Lima
65

, baseada em suas leituras, a não linearidade dos direitos humanos é 

uma prova de seu caráter histórico marcado pelo recrudescimento dos sistemas autoritários – 

nazismo, fascismo, franquismo das décadas de 30 a 70, colonialismo e os regimes ditatoriais 

da América Latina nos anos 70 e 80. Neste sentido escreveu Lafer ao refletir sobre a produção 

escrita de sua professora Hannah Arendt, para quem os direitos humanos foram uma resposta 

ao totalitarismo ―gerado no bojo da própria Modernidade, como desdobramento inesperado e 

não razoável de seus valores‖ (LAFER, 1988, p. 19). 

Se os direitos são históricos, necessário é reconhecer que são as condições de 

possibilidade históricas que permitem sua enunciação, primeiro como “claims‖ (Bobbio, 

2004, p. 79) e após como direitos reconhecidos por leis. 

CAMPS (1997-1998) afirma que existem autores que contestam o caráter 

evolucionista que se atribui aos direitos humanos, bem como sua mera formalidade, seu 

caráter subsidiário ou subordinado ao poder econômico e ao fato de ser uma expressão, senão 

do imperialismo, pelo menos, do etnocentrismo ocidental (p. 20). Para a referida autora, sem 

dúvida, o marxismo foi à teoria que empreendeu a crítica mais radical aos direitos humanos, 

em especial ao direito de propriedade. As políticas atuais da diferença e da defesa do 
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multiculturalismo podem conduzir à negação de alguns direitos que querem ser universais e 

não próprios de uma determinada cultura (CAMPS [1997-1998], p. 21). 

Chama a atenção, ainda que os direitos podem evoluir, mas reconhece que também 

podem retroceder. Alguns pontos podem ser discutidos a partir do texto dessa autora. Para 

Camps, os direitos são individuais e remetem basicamente à ideia de liberdade. Provocados 

por essa afirmativa, permitimo-nos perguntar: os direitos são individuais ou coletivos? 

Em primeiro lugar, existem direitos que são usufruídos individualmente. ―Trata-se de 

garantir o livre desenvolvimento da pessoa e o direito de que ela possa escolher a forma de 

vida que quiser, tanto frente aos poderes políticos como sociais dominantes‖ (CAMPS, 

p.21)
66

. As intervenções possíveis são aquelas sem as quais a liberdade não é real: são 

intervenções para garantir a educação
67

, a proteção da saúde ou do meio ambiente. O próprio 

direito à autodeterminação dos povos está inscrito nesta necessária exigência. 

Essa insistência sobre a individualidade dos direitos diz respeito, nos parece, ao 

exercício dos mesmos e, também devido à época da Declaração Francesa em que o indivíduo 

começa a afirmar-se como entidade ontológica – o sujeito dos direitos inicial é o indivíduo – 

que acabara de ser ―inventado‖. Parece-nos, ademais, que a tutela judicial e a concessão legal 

ou fáctica dos direitos são figuras jurídicas diferentes. A tutela ou defesa, aliás, tende, pelo 

menos no sistema jurídico implantado em 1988 no Brasil, a ser cada vez mais coletiva, 

mesmo quando o exercício do direito é uma faculdade individual. 

Ainda seguindo as propostas de Camps (1997-1998), a seguir apresentaremos algumas 

questões sobre a universalidade, a perenidade e a melhoria dos direitos. 

Os direitos são universais ou são aplicáveis, no máximo ao modelo de Estado 

Democrático de Direito Ocidental? Para Camps (1997-1998, p. 21), ―há um consenso de que 

visam à incorporação em constituições de todos Estados de direito” 

É possível relativizar a aplicação ou interpretação de alguns direitos 

fundamentais, mas não negá-los ou rechaçá-los a pretexto de serem 

ocidentais e estabelecidos pela classe dominante. Eles são suficientemente 

abstratos para que possam ser subscritos por qualquer cultura: a liberdade, a 
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igualdade e a solidariedade (p. 21). [...] não se tratam de fundamentos, mas 

bases de relações humanas universais (CAMPS, [1997-1998], p. 22). 

Os direitos são direitos irreversíveis ou, ao contrário, que podem ser retirados? Camps 

(ibidem) argumenta que a democracia é uma forma de governo que se tem que cuidar manter 

e aperfeiçoar. O mesmo sucede com o estado de bem estar. Defender os direitos humanos 

implica em ser beligerante no sentido que não se deem passos atrás e se destrua o que se 

demorou séculos para construir. Não se pode eliminar o direito à saúde ou ao trabalho só 

porque eles nos custam convertê-los em direitos universais. No entanto, em nível mundial, 

sobretudo após a liderança ideológica (ou a representação desta) de Margareth Thatcher na 

Inglaterra, as conquistas do welfare state tão bem descritos por Marshall (1967), vem sendo 

objeto de disputa em várias partes do Ocidente. 

No Brasil, uma onda neoliberal, contudo, parece estar refreada e nós observamos 

alguns avanços nos direitos sociais: por exemplo, o incentivo fiscal dado aos patrões de 

empregadas domésticas para recolhimento previdenciário via imposto de renda; a inclusão do 

direito de amamentar por seis meses (de forma voluntária para as empresas, com incentivo 

fiscal); o reconhecimento da união estável entre parceiros do mesmo sexo, com possibilidade 

de benefícios previdenciários e direito à inclusão de parceiros como dependentes em planos 

de saúde e adoção de crianças em uniões homoafetivas. 

―São direitos ‗melhoráveis‘‖, ou podem retroceder?  Melhorar os direitos significa 

prestar atenção àquelas situações novas que põem em perigo direitos que já deveriam ser 

indiscutíveis. 

A melhoria dos direitos há de ir pela via dos direitos setoriais. Hoje temos 

problemas que não eram contemplados há um século. O problema da 

cidadania, por exemplo, é um direito muito confuso em épocas de 

grandes movimentos migratório. Melhorar os direitos, em definitivo, é 

mostrar quem sofre mais a falta do direito, onde os direitos são mais 

violados, onde são menos respeitados (CAMPS, [1997-1998], p. 22). 

Observe-se que toda tentativa de definir ―qual é o caso em que os direitos humanos 

são o caso‖ (parafraseando GONZÁLEZ DE GÓMEZ sobre informação - 1999, p. 9), 

também vai estar subsumida pelo sujeito enunciador do discurso sobre os mesmos. Estamos 

falando de direitos aqui no Ocidente, onde o ideário da Revolução Francesa parece fazer 

sentido. 

As contradições da autora são visíveis, pois fala de uma posição espanhola em uma 

época de recessão e confrontos xenofóbicos típicas da complexa ―unificação‖ espanhola. 

Observe-se que o próprio seminário foi organizado na Catalunya, região marcada por grandes 

conflitos sobre a questão do pertencimento ao Estado espanhol. 
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A própria unificação europeia – feita via mercado - realça a questão de uma agenda 

das ―reciprocidades‖ entre países de imigração e de emigração. Nos séculos passados, a 

América Latina recebeu grandes contingentes de migrantes de origem europeia. Já no marco 

da unificação foi verificado que os migrantes latinos não foram bem recebidos na 

economicamente promissora (agora não, tão, mais) Europa unificada. 

Bobbio, em certo momento do texto do livro A Era dos Direitos (2004)  parece 

assumir uma postura pragmática, desistindo de discutir a fundamentação e a justificativa dos 

direitos: ―o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de 

justificá-los, mas o de protegê-los‖ (2004, p. 43) e, mais adiante no mesmo texto reconhece 

sua natureza fundamentalmente política: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 

sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses 

direitos, qual é a sua natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou 

históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para 

garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados (BOBBIO, 2004, p. 45). 

 

Seclaender (1999), apresentado mais adiante nesta dissertação, afirma o caráter de 

acordo da Declaração da ONU. Como um acordo, a declaração é a enunciação política 

possível em um determinado momento. Bobbio afirma: 

Os direitos elencados na declaração não são os únicos e possíveis direitos do 

homem: são os direitos do homem histórico tal como este se configurava na 

mente dos redatores da Declaração após a tragédia da Segunda Guerra 

Mundial, em uma época que tivera início com a Revolução Francesa e 

desembocara na Revolução Soviética (BOBBIO, 2005, p. 53) 

 

Se, por um lado Bobbio (2004) afirma que direitos postulados são apenas claims 

(reivindicações - direitos que se quer ter), por outro, é relevante salientar que não basta a 

positivação de um direito. Não basta um direito formal, meramente declarado, principalmente 

quando cuidamos de um direito fundamental dos homens, cuja existência digna reclama a sua 

concretização e resguardo. 

Os direitos humanos têm se transformado ao longo do tempo, adequando-se às 

contingências históricas que possibilitaram a enunciação de necessidades clamadas por 

atendimento
68

.  

Primeiramente, surgiram como garantia em relação ao poder estatal (direito à 

liberdade, à igualdade). Em seguida, segundo a tipologia de Theodore Marshall (1967), foi-se 

ampliando seu prisma de atuação, abrangendo não só aqueles direitos tradicionalmente 
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denominados direitos individuais (próprios da personalidade), como também os direitos 

políticos sociais, econômicos, etc. E finalmente, segundo Bobbio (2004) foram proclamados 

os direitos sociais, que expressam o amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo 

dizer, de novos valores -, como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que 

poderíamos chamar de liberdade através e por meio do Estado. 

Os direitos humanos são indicativos como os direitos necessários a toda pessoa. Estes 

direitos estão constantemente ligados, e não existem se não estiverem reunidos. São 

dependentes um dos outros. 

Como já enunciado anteriormente, esses direitos se dividem em: 

 Direitos de Primeira Geração (Liberdade); 

 Direitos de Segunda Geração (Igualdade); 

 Direitos de Terceira Geração (Fraternidade); 

Essas gerações de direito completam o lema da Revolução Francesa: ―Liberté, 

Igualité, Fraternité‖. Há ainda, doutrinadores que defendem direitos de quarta e quinta 

geração. 

Direitos de Primeira Geração - São direitos oponíveis ao Estado que tem como titular 

o indivíduo, se caracterizam como direitos individuais e defendem do Estado seu titular. São 

classificados como tal os direitos à vida, à intimidade, à inviolabilidade do domicilio, entre 

outros. Surgiram com a idéia de Estado de Direito. 

Direitos de Segunda Geração - Esses direitos estão ligados diretamente com os direitos 

sociais. Exigem do Estado uma prestação de atividade. São classificados na segunda geração 

os direitos que objetivam a melhoria das condições de vida e de trabalho da população. São 

exemplos dessa geração: direitos econômicos, sociais, culturais, a assistência social, salário 

mínimo, entre outros. 

Direitos de Terceira Geração - São os direitos necessários e relativos à existência do 

ser humano. São claramente exemplificados pelos direitos de fraternidade: ao 

desenvolvimento, sobre o patrimônio, ao meio ambiente. 

Segundo Celso Lafer (1988), os direitos humanos estariam enunciados da seguinte 

forma: 

Os direitos humanos de primeira geração, que se baseiam numa clara 

demarcação entre Estado e não-Estado, com fundamentação no 

individualismo e no contratualismo vão ser positivados e declarados na 

Declaração da Virgínia e na Declaração Francesa de 1789. No plano do 

direito positivo o reconhecimento da importância dos direitos de Segunda 

geração já se encontra na Constituição Francesa de 1791, que no seu Título 

1º previa a instituição do secours publics para criar crianças abandonadas, 
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aliviar os pobres doentes e dar trabalho aos pobres inválidos que não o 

encontrassem. As primeiras constituições a assegurar os direitos de Segunda 

geração são a do México e a da Constituição de Weimar, sendo que no Brasil 

a primeira Constituição a garantir os direitos de Segunda geração foi a de 

1934 (LAFER, 1988, p. 126-127). 

 

Ainda segundo Lafer (1988), os direitos de terceira e de quarta geração, na linguagem 

da Organização das Nações Unidas (ONU), tem servido como ponto de apoio para a 

reivindicação dos desprivilegiados. A titularidade destes direitos seriam grupos humanos 

como a família, o povo, a nação, coletividades regionais ou étnicas e a própria humanidade, 

em detrimento do indivíduo em sua singularidade, podendo ser citado como exemplo, o 

direito de autodeterminação dos povos, expresso na Carta das Nações Unidas. 

Comentando sobre os direitos de quarta geração, Paulo Bonavides, (2000)  afirma que 

este segmento é também pautado pelo direito à democracia, à informação e ao pluralismo. 

Segundo ele, ―os direitos da quarta geração compreendem o futuro da cidadania e o porvir da 

liberdade de todos os povos‖. 

A quinta geração de direitos é defendida apenas por alguns autores, que tentam 

justificar os avanços tecnológicos, como as questões da internet. 

Essa classificação visa ensinar que os direitos surgem de acordo com o progresso da 

sociedade, criando novas necessidades para os indivíduos, e novos direitos e deveres para o 

Estado e o cidadão. 

Levantadas estas questões sobre os direitos humanos como uma boa ideia do Ocidente 

– questões que realçam o caráter concessivo e, para alguns, reformista do capitalismo, 

marcado pela contradição de uma sistemática falta de respeito aos direitos e de lutas ainda 

muito longe de serem respondidas – nosso olhar agora dirigir-se-á para o recorte do direito à 

informação, tema do próximo item desse capítulo. 

 

3.3 DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

O direito à informação visto como um dos direitos fundamentais é a base para a 

democracia, fixando seu fundamento na Constituição Federal. 

Santos (2009) considera que ―a história do direito à informação está, intrinsecamente, 

ligada à da evolução da democracia‖. Segundo este autor, o direito à informação é um produto 

da democracia representativa, de matriz ocidental, em vigência em muitos países do mundo. 

Cepik (2000, p. 46) afirmava, citando pesquisa de David Banisar datada de 2000, que o direito 
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à informação estava regulamentado em cerca de 40 países, enquanto que os parlamentos de 20 

outros ainda discutiam a respeito. 

Toby Mendeel em estudo preparado sob financiamento da Unesco (2009, p. 26) diz 

que as leis de direito a informação que efetivam, na prática, o direito de acesso a informação 

existem há mais de 200 anos, mas poucas têm mais de 20 anos. Contudo, hoje, segundo o 

autor, o mundo está sendo varrido por uma verdadeira onda de legislações de direito a 

informação e, nos últimos quinze anos, várias dessas leis foram aprovadas em países de todas 

as regiões do mundo, enquanto um número considerável de outros países assumiram o 

compromisso de adotar leis de direito a informação. Mendel (2009) comparando a primeira 

(1990) e a segunda edição (2009) deste estudo relata: 

Enquanto, em 1990, apenas 13 países haviam adotado leis nacionais de 

direito a informação, hoje mais de 70 dessas leis já foram adotadas em nível 

global, e estão sendo consideradas ativamente em outros 20 ou 30 países. 

Em 1990, nenhuma organização intergovernamental reconhecia o direito a 

informação. Agora, todos os bancos multilaterais de desenvolvimento e uma 

série de outras instituições financeiras internacionais adotaram políticas de 

divulgação de informações. Em 1990, havia uma visão predominante do 

direito à informação como uma medida de governança administrativa, ao 

passo que hoje este direito é cada vez mais considerado como um direito 

humano fundamental. (MENDEL, 2009, p. 3). 

 

No Brasil, uma cartilha preparada em conjunto pela Unesco com a Controladoria 

Geral da União (CGU), no âmbito do Projeto ―Política Brasileira de Acesso a Informações 

Públicas: garantia democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã‖, 

afirma que em 2011 cerca de 90 países possuíam leis que  regulamentam o direito de acesso a 

documentos públicos, sem dúvida, uma das manifestações mais importantes do direito à 

informação. 

Quantitativamente, pelo menos, arriscamo-nos a afirmar que o direito à informação 

vem ganhando terreno na concepção do que seria um Estado Democrático de Direito. 

Elaboramos os quadros resumo abaixo: 

QUADRO 5 QUANTITATIVO DE PAÍSES COM LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

ESPECÍFICAS 

Fonte – autores citados coletados por Cordeiro para esta dissertação. 

Autor/Ano Toby Mendel, 1990 

apud Mendel, 2009, 

introdução 

Banisar, 2000 apud 

Cepik 2000 

Toby Mendel, 2009, 

introdução 

Unesco e 

CGU, 2011 

Número de países 

com leis de acesso 
13 40 70 90 
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Segundo Mendel (2009) países de todas as regiões do mundo adotaram leis de direito a 

informação. Há, portanto, uma tendência global muito expressiva na intenção de adotar 

legislação sobre direito a informação. O imperativo crescente de se aprovar legislação sobre 

direito a informação é um indício desta situação e um fortalecimento da democracia. 

QUADRO 6  ANOS DE ADOÇÃO DA LEI ESPECÍFICA DE DIREITO À INFORMAÇÃO EM 

DIFERENTES PAÍSES 

Países Suécia Colômbia USA Noruega Dinamarca França Países 

Baixos 

Austrália Canadá Nova 

Zelândia 

Brasil 

Período 1766 1888 1967 1970 1970 1978 1978 1982 1982 1982 2011 

Fonte: MENDEL, 2009, p.26) e www.senado.gov 

Edgar Morin, em seu livro ―Os sete saberes necessários para a educação do futuro” 

falando sobre a democracia declara que o indivíduo e a sociedade existem mutuamente e que 

a democracia favorece a relação rica e complexa individuo/sociedade, em que os indivíduos e 

a sociedade podem ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e controlar-se mutuamente. Neste 

sentido, ainda segundo Morin, a democracia é mais que do que um regime político; é a 

regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos produzem a 

democracia que produz cidadãos. 

A democracia supõe e nutre a diversidade dos interesses, assim como a 

diversidade de idéias. O respeito à diversidade significa que a democracia 

não pode ser identificada com a ditadura da maioria sobre as minorias; deve 

comportar o direito das minorias e dos contestados à existência e a 

expressão, e deve permitir a expressão das idéias heréticas e desviantes. Do 

mesmo modo que é preciso proteger a diversidade das espécies para 

salvaguardar a biosfera, é preciso proteger a diversidade de ideias e opiniões, 

bem como a diversidade de fontes de informação e de meios de informação 

(impressa, mídia), para salvaguardar a vida democrática. (MORIN, 2001, p. 

108). 

A citação acima realça não só a diversidade de indivíduos – a diferença como 

constituidora de um conjunto imaginário que se chamaria ―social‖, mas a diversidade de 

fontes e meios de informação. Como González de Gómez apresentaria – a ―indecidibilidade 

estrutural‖, característica da informação que faz com que cada um decida quando e qual a 

informação necessita, também rege o que cada cidadão considere como sendo seu direito à 

informação em cada caso (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 4) 

Aluízio Ferreira (1997), refletindo sobre texto de Bougnoux (1994) afirmaria nessa 

mesma corrente de pensamento que: 

[...] um conhecimento, em si, não se constitui informação, mas depende de 

assim ser avaliado por alguém em função de suas necessidades e 

expectativas em determinado momento. Isto significa que um conhecimento 

hoje percebido por um indivíduo como informação, por presumivelmente 
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corresponder a interesse seu – informação ―pertinente‖, na acepção de 

Bougnoux – amanhã poderá não mais afigurar-se como tal; e inversamente. 

(FERREIRA, 1997, p. 74) 

Morin continua afirmando que a democracia necessita ao mesmo tempo de conflitos 

de idéias e de opiniões, que lhe conferem sua vitalidade e produtividade. Desse modo, 

partindo ao mesmo tempo de uma diversidade conflituosa e a busca de um consenso possível, 

a democracia é um sistema complexo de organização e de civilização política que nutre e se 

nutre da autonomia de espírito dos indivíduos, da sua liberdade de opinião e de expressão, do 

seu civismo ―contratual‖ (ROUSSEAU apud LIMA 1994)
69

, que se alimenta do ideal 

Liberdade/Igualdade/Fraternidade. Segundo Bobbio, aliás (2004, p. 49), a igualdade estaria 

em um ―dever ser‖. 

Corroborando a importância do direito à informação no fortalecimento da democracia 

e a importância do livre fluxo da informação e ideias, Abdul Waheed Khan, diretor-geral 

assistente do setor de comunicação e informação da UNESCO, no prefácio do relatório 

preparado por Mendel (2009), declara que: 

O livre fluxo de informações e ideias ocupa justamente o cerne da noção de 

democracia e é crucial para o efetivo respeito aos direitos humanos. Se o 

direito à liberdade de expressão – que compreende o direito de buscar, 

receber e transmitir informações e idéias – não é respeitado, não é possível 

exercer o direito ao voto, além das violações de direitos humanos ocorrerem 

em segredo, e de não haver como denunciar a corrupção e a ineficiência dos 

governos. É fundamental, para a garantia do livre fluxo das informações e 

das idéias, o princípio de que os órgãos públicos detenham informações não 

para eles próprios, mas em nome do povo. Esses órgãos possuem uma 

imensa riqueza de informações que, caso seja mantida em segredo, o direito 

à liberdade de expressão, garantido pela legislação internacional, bem como 

pela maioria das constituições, fica gravemente comprometido. (MENDEL, 

2009, prefácio, p.1) 

Embora a história do direito à informação não seja linear, no decurso do tempo vemos 

que, em 1766, na Suécia, os cidadãos reivindicavam do Estado o acesso à informação, 

sobretudo a de foro administrativo. O passo seguinte deu-o, em 1781, a República de Veneza, 

para, pouco tempo depois, em 26 de Agosto de 1789, a França o consagrar na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em cujo Art. 15 se lê que ―a sociedade tem o 

direito de pedir contas a todo o agente público pela sua administração‖. 
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Este dispositivo abriu caminho para que a Assembléia-Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) consagrasse, em 10 de dezembro de 1948, no Art. 19 da histórica 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o princípio de que ―todo o indivíduo tem o 

direito de procurar, de receber e de difundir, sem consideração de fronteiras, as informações e 

idéias por qualquer meio de expressão‖. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948, contemplava o direito ao recebimento de informações sem limitação de fronteiras. O 

direito à informação é (ou deve ser) inviolável em uma democracia plena e, como já afirmado 

no âmbito desta dissertação, está entre os direitos chamados fundamentais. É ligado, 

diretamente, à inclusão social, e a exclusão ocorre quando o cidadão não tem acesso físico, 

virtual e intelectual à informação e à cidadania. 

Sistematizando os artigos das convenções internacionais mais famosas discutidas na 

literatura a respeito de direito à informação teríamos o seguinte quadro: 

 

QUADRO 7 ENUNCIAÇÕES SOBRE O DIREITO À INFORMAÇÃO EM DIFERENTES DOCUMENTOS 

Declaração dos 

Direitos do 

Homem 

França 
1791 

Art. 11 

Declaração 

Universal dos 

Direitos 

Humanos da 
ONU 

1948 

Art. 19 

Pacto de São José 

da Costa Rica 

1969 

Art. 13 § 3 

Convenção Européia 

1951 

Art. 10 

Encíclica Pacen 

in Terris 

1963 

§12 

Constituição 

Portuguesa 

1976 

(revisada em 
2005) 

Art. 37 

A livre 

comunicação 

dos 

pensamentos e 

das opiniões é 

um dos mais 

preciosos 

direitos do 

Homem; todo 

o cidadão 

pode, portanto, 

falar, escrever, 

imprimir 

livremente, 

respondendo, 

todavia, pelos 

abusos desta 

liberdade nos 

termos 

previstos na 

Lei. 

Todo o 

indivíduo tem 

direito à 

liberdade de 

opinião e de 

expressão, o 

que implica o 

direito de não 

ser 

inquietado 

pelas suas 

opiniões e o 

de procurar, 

receber e 

difundir, sem 

consideração 

de fronteiras, 

in-formações 

e ideias por 

qualquer 

meio de 

expressão.  

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 a 

obstar a 

comunicação e a 

circulação de 

ideias e 

opiniões. 

Qualquer pessoa 

tem direito à 

liberdade de 

expressão. Este 

direito compreende 

a liberdade de 

opinião e a 

liberdade de 

receber ou de 

transmitir 

informações ou 

ideias sem que 

possa haver 

ingerência de 

quaisquer 

autoridades 

públicas e sem 

considerações de 

fronteiras. O 

presente artigo não 

impede que os 

Estados submetam 

as empresas de 

radiodifusão, de 

cinematografia ou 

de televisão a um 

regime de 

autorização prévia.  

Todo ser 

humano tem 

(...) direito à 

liberdade na 

pesquisa da 

verdade e, 

dentro dos 

limites da 

ordem moral e 

do bem 

comum, à 

liberdade de 

manifestação e 

difusão do 

pensamento 

Tem direito 

também à 

informação 

verídica sobre 

os 

acontecimentos 

públicos. 

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. 

Fonte: SECLAENDER, 1991, complementado com dados coletados pela autora. 
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Na opinião de Seclaender, a mais completa enunciação do direito à informação 

encontra-se na Constituição Portuguesa (a redação encontrada foi de 2005). 

Sob esse prisma - necessidade humana - o direito à informação não é mais visto como 

simples liberdade de externar pensamento, de expressar-se, mas sim como um direito 

fundamental de participação da sociedade, revestindo-se ou traduzindo-se em três camadas: 

no direito de informar (de veicular informação), no direito de ser informado (de receber 

informações) e de se informar (de recolher informações), consistindo desta forma, a base para 

a democracia. Segundo Bobbio (2004, p. 129) mesmo a participação democrática, ―em uma 

democracia moderna, quem toma as decisões coletivas, direta ou indiretamente, são sempre e 

somente os cidadãos uti singuli, no momento que depositam o seu voto na urna‖. 

Segundo Marques (2000), o direito à informação é fundamental para a vida social, e 

principalmente para a vida política do cidadão. Ela declara que: 

A informação, forma de obtenção de conhecimento, como meio de poder, é 

hoje mais que um direito: é uma necessidade irrenunciável, sem a qual não 

há participação, não há liberdade, desmorona-se a igualdade, impede a 

existência da democracia, portanto, a informação é fundamental para a vida 

social e para a vida política (exercício do voto), através do qual o cidadão 

elege seus governantes que vão decidir sobre assuntos de suma importância, 

que vão governar em seu nome, legislar, guiar seus passos e indicar o seu 

rumo, enfim, vão exercer todo o poder que ao povo pertence. (MARQUES, 

2000, p. 30) 

 

Villaverde Menendez (1994), por exemplo, chega a realçar a informação, como forma 

de obtenção de conhecimento sobre o Estado, como meio de vigiar o exercício do poder, é 

hoje mais que um direito: é uma necessidade irrenunciável, sem a qual não há participação, 

não há liberdade, desmorona-se a igualdade, impede a existência da democracia, portanto, a 

informação é mais do que fundamental para a vida social e para a vida política (exercício do 

voto). Segundo Lima (2006, p. 19), para Villaverde Menendez, há no reconhecimento do 

direito à informação como prevalente sobre os demais ―uma transcendência para a 

democracia e o resto das liberdades‖ (1994, p. 38). Sem o direito à informação, como pode o 

cidadão escolher seus governantes, que vão decidir sobre assuntos de suma importância, que 

vão governar em seu nome, legislar, guiar seus passos e indicar o seu rumo, enfim, vão 

exercer todo o poder que ao povo pertence? 

A ideia contemporânea de informação como um direito do cidadão está atrelada a um 

dos principais fundamentos da transparência dos atos governamentais, que é a garantia de 

acesso dos cidadãos às informações coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas 

agências estatais. Segundo Villaverde Menendez (1994), a informação é o oxigênio da 
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democracia. Ele diz que um indivíduo só pode exercer plenamente sua liberdade de escolha se 

tiver à oportunidade de acessar informações completas, verídicas e de qualidade. 

Hoje a informação pode chegar a qualquer ponto do planeta. Mas, ao mesmo tempo 

que esse  fluxo quase ilimitado de informações pode aprofundar a liberdade dos indivíduos, 

pode também, ser o risco de sua destruição. De acordo com Villaverde Menendez (1994, 

p.16), as mídias e as informações que transmitem também podem ser usados para manipular, e 

―um homem manipulado não é um homem livre‖. 

Assim sendo, concordamos com Villaverde Menendez , quando este afirma que: 

É essencial que o acesso a informação seja assegurado a todos, não a uns 

poucos; que a informação seja verdadeira e que a possibilidade de transmiti-

la não seja um monopólio ou privilégio de uns privilegiados. A partir daí o 

interesse crescente de regulamentação do direito de informação e da garantia 

do direito de ser informado, por que esta em jogo não somente o interesse 

civil dos individuos de não serem enganados com falsas informações, mas 

sobretudo , o interesse político de todos e cada um dos indivíduos em poder 

formar de maneira adequada uma opinião sobre qualquer assunto que 

repercuta em sua condição de cidadão; em suma, está em jogo a própria 

essência da democracia. (VILLAVERDE MENENDEZ, 1994, p.16). 

Tradução minha. 

Jorge Xifra-Heras (1974, p. 282), percebe ―a informação como necessidade humana, 

como um direito fundamental que, no atual nível da civilização, é indispensável para o 

desenvolvimento da pessoa e requer, por conseguinte, especial proteção jurídica‖. 

Em sua primeira camada ou vértice, o direito à informação traduz-se na 

faculdade/possibilidade de obter informação, conhecimento, instrução, dados 

sobre qualquer assunto de interesse do cidadão sejam em qualquer esfera 

(pública ou privada) ou em qualquer local onde essas informações estejam, 

sendo assim, acreditamos que estamos diante de um direito básico, de um 

direito fundamental do homem: sem informação, não há educação, não há 

exercício de cidadania, não há democracia. Entendemos sua importância 

principalmente, no mundo atual, de total competição de mercado, de 

tecnologias avançadas, de cultura internacionalizada, não há como negar 

essa qualidade ao direito em questão. Esse direito fundamental de se 

informar, de informar e de ser informado está devidamente assegurado em 

nossa Constituição Federal. 

Em nossa opinião, seguindo as preocupações de Lima (2006), há uma certa confusão 

conceitual, pois existe um ―direito à‖, uma faculdade e existe um ramo do Direito que trataria 

da consolidação de normas mais ou menos dispersas sobre a temática. Para Cepik 

Por direito à informação entende-se aqui 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). 
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Cepik, nesta citação, nomina direito à informação com letra minúscula referindo-se a 

um ramo do Direito (o da Informação), o que, para nós, contribui para a manutenção da 

confusão conceitual que já era preocupação de Lima em 2006. Direito com d minúscula é o 

mesmo que uma faculdade. Direito com D maiúscula é um ramo do Direito. 

Já Reyes Olmedo propõe uma reflexão mais adequada. Para aquela autora, as normas 

jurídicas, unificadas pelo critério de serem preceitos normativos que contribuem para a 

realização do direito à informação (faculdade), constituem o ordenamento jurídico 

informativo, denominado Direito da Informação, e que segundo Zaffore
70

 (citado por REYES 

OLMEDO) constitui "o saber jurídico que se ocupa de estudar, sistematizar e ordenar os 

instrumentos e instituições jurídicas que corporificam e regulam o direito à informação‖. 

 

3.3.1 UM HISTÓRICO DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

De acordo com o jurista paulista Airton Seclaender, fundamentado em Xifra-Heras 

(1974, p. 279), o direito à informação é dividido em quatro fases. 

A primeira coincide com o Estado Absolutista, época em que houve severa censura a 

todos os escritos e uma grande preocupação dos governantes com o segredo. Observe-se que 

nesse Estado nascente, não existiam cidadãos, mas súditos e seria até contraditório fala-ser em 

direitos dos cidadãos nesta época. A segunda fase surge juntamente com o Estado de Direito, 

sendo, nesta fase, reconhecido entre outros, o direito à liberdade de expressão e opinião, bem 

como a liberdade de imprensa e o princípio da transparência e publicidade dos negócios 

públicos. Na terceira fase teria sido aquela onde o poder dos meios de comunicação de massa 

teria levado a uma consciência quanto à necessidade de refreá-lo, justificando decidida 

intervenção estatal nessa área. Por fim, a quarta e última fase seria aquela em que se busca a 

regulamentação dos meios de comunicação de massa de modo a se assegurar o desempenho 

de sua função pública nas democracias, proporcionando aos governados a informação 

indispensável para poderem influir em condições de igualdade na condução da sociedade. 

Para Seclaender, quando de fato, o desenvolvimento doutrinária da ideia de direito à 

informação, o mundo se encontrava diante da II Guerra Mundial, e esta foi uma época em que 

suspenderam-se as condições de possibilidade para ser discutida a liberdade da informação: 

de 1914 a 1945 não houve, no cenário mundial, lugar para se discutir a liberdade de 

informação – nem, portanto, para um registro escrito da reflexão da doutrina jurídica  – ―em 
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um mundo no qual a combinação da propaganda incessante com o continuo uso do segredo 

constituía elemento indispensável na luta de Estados e ideologias pela hegemonia a nível 

planetário‖ (SECLAENDER, 1999, p. 148), o que nos faz pensar que direito à informação só 

se sustenta em períodos de paz (conforme BOBBIO, 2004, p.223 ) e de absoluta democracia. 

Não há como falar em direito à informação em tempos de guerra ou em Estados de exceção. 

Com o fim do conflito mundial já mencionado, enxergou-se a necessidade de haver 

livre circulação de informação, visto como solução existente para se anular o segredo como 

fator de temor e desconfiança no campo internacional, e para o poder da propaganda 

manipulatória pudesse ser enfraquecido. Este fato simbolizou a ruína da própria ideologia 

nazifascista, que era identificada na época como, a principal defensora da eterna tese elitista 

de que o homem comum não deveria ter acesso às informações por ser incapaz de utilizá-las 

prudentemente para conduzir seu próprio destino. Iniciava assim, novamente um ambiente 

propício para que a idéia da liberdade de informação voltasse a ser discutida. 

Segundo Seclaender, na década de 40, imperava a nova crença no homem comum: 

Se na década de 30 a concepção pessimista dos governados como uma massa 

indiferenciada de seres imaturos se tornara um verdadeiro clichê, em meados 

de 40 já imperava aquilo que Carl Friedrich tão bem denominou ―a nova 

crença no homem comum‖, cujo efeito imediato seria a deslegitimação em 

princípio de todas as restrições legais á liberdade supracitada 

(SECLAENDER, 1991, p.148). 

A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem
71

 deve ser considerada fruto 

deste contexto. Nascida em uma época de ressurgimento do respeito à pessoa humana, a 

Declaração de 1948 teve por substrato, o princípio da igualdade fundamentalmente entre 

todos os homens, consagrado claramente em seus dois artigos preliminares. 

De acordo com Lafer, (1988), o direito à informação encontra, na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, sua primeira formulação mais precisa: 

A Declaração Francesa de 1789 já antecipara este direito, ao afirmar não 

apenas a liberdade de opinião – artigo 10 –, mas também a livre 

comunicação das idéias e opiniões, que é considerada, no artigo 11, um dos 

mais preciosos direitos do homem. Na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, o direito à informação está contemplado no art. 19 nos seguintes 

termos: `Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de 

expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 

opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 

fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão' (Grifo 

nosso) (LAFER, 1988, p. 241).  

                                                             
71

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948


 

 

101 

 

Segundo a análise de Seclaender, a redação deste artigo atrelou o direito à informação 

ao direito de liberdade de expressão, interferindo no progresso doutrinário rumo à concepção 

de um direito à informação autônoma. 

Ele aponta alguns pontos negativos da Declaração de 1948, afirmando que esta ficou, 

em muitos aspectos, aquém do estágio evolutivo atingindo, à época, pelos estudos teóricos 

acerca do problema do acesso dos cidadãos à informação. 

[...] não se chegou, em seu texto final, sequer a caracterizar esta como o 

objeto de um autêntico direito, embora já se houvesse então popularizado a 

idéia francesa de ―um direito do público ao fato‖ e já se tivesse falado, 

inclusive em discussões promovidas pela ONU em um ―direito de coleta‖ de 

informações (SECLAENDER, 1991, p.148)  

Caracterizando a liberdade de informação como meramente negativa e descrevendo-a 

como simples componente de uma liberdade maior, a Declaração veio dificultar 

sobremaneira, devido ao seu prestígio, o progresso doutrinário rumo à concepção de um 

direito à informação autônoma. 

Ainda, de acordo com a análise de Seclaender, um ponto que criou essa confusão 

doutrinaria foi a redação não apurada de seu texto que prejudica o entendimento. 

Houvesse a redação de seus artigos sobre a liberdade de informação sido um 

pouco mais apurada, muito provavelmente não se presenciariam hoje 

equívocos grosseiros como os de certos autores que ainda consideram esta 

ínsita à liberdade de expressão, mostrando-se, assim presos à já superada 

noção liberal criada no século XVIII (SECLAENDER, 1991, p.149). 

 

De fato, ao observarmos os estudos de Reyes Olmedo e Mendel, vemos que o estatuto 

doutrinário do direito à informação, corroborado na legislação brasileira de 2011, ultrapassa 

em muito essa visão liberal. A concepção do direito à informação está muito mais atrelada à 

obrigação do Estado informar um cidadão que tem o direito de exigir transparência. 

Contudo Seclaender aponta certas contribuições da Declaração. Ele afirma que embora 

tenha gerado alguns obstáculos à evolução da ideia de direito à informação, a Declaração e 

outros documentos deram uma contribuição decisiva a tal processo, visto que ressaltaram, 

indiretamente, a bifacialidade deste instituto ao adotarem a concepção da liberdade de 

informação como somatório da ―liberdade de transmitir‖ ou ―comunicar‖ com a de ―procurar 

e receber‖ informações, acabaram eles preparando terreno para a aparição, no mundo jurídico, 

de um novo direito subjetivo bifronte, que de acordo com Lima, 2006 fica assim fatorado: 

 liberdade de transmitir e comunicar informações – envolve não só a atividade 

jornalística; 

 liberdade de procurar e receber informações – interesse dos governados de 

saber sobre a condução dos negócios públicos: ―Saber por meio destes [jornalistas e meios de 
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comunicação de massa] e dos órgãos estatais tudo o que se refere à condução dos negócios 

públicos‖ (LIMA, 2006,  p.154). 

Segundo a cartilha da CGU (2011, p. 9), ―a primeira nação no mundo a desenvolver 

um marco legal sobre acesso foi a Suécia, em 1766. Segundo Seclaender (1999, p. 147), a 

gênese da ideia de ―direito de ser informado‖ foi registrada pela primeira vez em 1927, com a 

Conferência de Genebra, promovida pela Sociedade das Nações para discutir problemas 

relativos à circulação internacional de notícias. Nesta conferência – assim como que a 

sucederam, realizadas em Kopenhagen e Madrid – difundiu-se a prática de distinguir a 

liberdade de informar, mais ligada ao ato de produzir informações, ligada à liberdade de 

expressão, então chamada de liberté d‟information, da liberdade de informar-se, dita liberté 

de l‟information e tida por dotada de conteúdo mais amplo (SECLAENDER, 1999, p. 148). 

Nos parece que o autor neste ponto estaria se referindo à liberdade de todos procurarem 

informações, não só o jornalista ou o proprietário dos jornais, identificado como o sujeito 

desse direito na primeira hora. 

Somente 22 anos depois teria ocorrido a primeira menção legal explícita de um direito 

à informação, a qual foi feita pelas Leis de imprensa dos Estados da Baviera e de Hesse, na 

Alemanha, promulgadas em 1949, quando ambas ainda se encontravam sob ocupação 

americana. Porém, estas leis limitaram-se a reconhecer à imprensa o direito de exigir das 

autoridades as informações emanadas do Estado e o dever das autoridades transmitirem à 

imprensa as informações desejadas, como forma de assegurar a livre circulação da 

informação. 

Este direito provocou uma revolução no pensamento jurídico germânico, forçando o 

legislador alemão a encarar o problema geral do acesso à informação como uma questão 

merecedora de tratamento legal. Como resultado disto, a Lei Fundamental da Republica 

Federal da Alemanha, adotada no mesmo ano, já consagrava um ―direito de se informar‖ até 

então ausente de todas as constituições do mundo: 

Liberdade de opinião — Todos têm o direito de expressar e divulgar 

livremente o seu pensamento por meio da palavra, por escrito e pela 

imagem, bem como de se informar, sem impedimentos, em fontes de acesso 

geral. A liberdade de imprensa e a liberdade de informar pelo radio e pelo 

filme ficam garantidas. Não será exercida a censura (...) ―(Const. Alemã, 

art.5º, um)‖ (SECLAENDER, 1991, p.149). 

Com a Constituição alemã de 1949, o homem comum é contemplado, com um direito 

de acesso à informação, um direito essencial, indispensável à democracia. Esse era um direito 

até então monopolizado, na prática, pelos jornalistas e por um reduzido número de 

proprietários de empresas jornalísticas. A Constituição alemã representou uma etapa 
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importantíssima não apenas do desenvolvimento do direito de informação moderno, mas 

também da própria luta pela democratização da sociedade contemporânea, estabelecendo uma 

clara distinção entre o direito de expressar livremente a própria opinião e o direito de se 

informar. 

Lima, 2006, baseando-se em Seclaender afirma que: 

Nas duas décadas subseqüentes houve uma espécie de popularização desse 

instituto à medida que mais evidente e quase unânime, aos olhos de juristas e 

cientistas políticos, ficava o esgotamento do modelo liberal de análise do 

direito de informação que o tornava como que um prolongamento do 

direito de expressão. Foram os doutrinadores norte-americanos que 

estabeleceram o elo entre a perspectiva ligada à manifestação do pensamento 

e uma indagação sobre o interesse do cidadão receptor da informação 

proveniente dos meios de comunicação de massa. (LIMA, 2006, p.155) 

Atualmente, o direito à informação encontra-se, expresso em vários documentos 

internacionais: a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela ONU (art. 19); o 

Convênio Europeu para a proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, 

aprovado em Roma no ano de 1950; mais recentemente, a Convenção Americana de Direitos 

Humanos – Pacto San José da Costa Rica. 

Mas Seclaender localiza e atribui a determinação definitiva do locus – estatuto 

epistemológico - do direito de ser informado a um documento totalmente fora da esfera do 

mundo jurídico, extraordinariamente mais divulgado e com grande poder de influência: a 

Encíclica Pacem in Terris de 11.4.63, do papa João XXIII, que ao abordar o direito à 

informação lhe trouxe repercussão mundial. Foi graças a esta carta, segundo Seclaender, 

escrita sob o pontificado de João XXIII, que a ideia do direito à informação pôde extravasar 

dos restritos círculos de especialistas na legislação referente aos mass media
72

. 

Através da Encíclica de João XXIII deu-se a emancipação definitiva do direito à 

informação perante o direito à livre expressão, ao qual fora artificialmente atrelado desde a 

Declaração dos Direitos do Homem. Com a Pacem in Terris se determinou pela primeira vez 

de modo preciso a situação jurídica do homem comum no âmbito de um direito democrata de 

informação, reconhecendo-se em todo ser humano aquilo que Paulo VI veio posteriormente a 

chamar de ―um direito ativo e passivo ao mesmo tempo‖, que englobaria ―de uma parte, a 

busca da informação, e de outra, a possibilidade de recebê-la por parte de todos‖. A Encíclica 
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Pacem in Terris, proclama em seu parágrafo 5º, n. 12 - ―Todo ser humano tem direito à 

liberdade na pesquisa da verdade (...) tem direito também à informação verídica sobre os 

acontecimentos públicos‖. 

Após tais documentos, houve uma radical mudança de mentalidade sobre o direito à 

informação, influenciada pelos novos meios de comunicação de massa – rádio e televisão – 

cuja formulação era inimaginável nas primeiras fases do Estado de Direito. A visão mais 

recente desse direito o encara como bifronte: o direito de exprimir idéias e opiniões e o 

direito a receber informações, portanto, o direito do emissor e também o direito do receptor 

da informação. 

Limitar ao cidadão o direito de ser informado é, contudo, fechar os olhos diante de 

todo o extraordinário processo de organização política dos cidadãos que tem caracterizado as 

democracias contemporâneas. É fingir, ignorar toda uma infinidade de associações que são 

infinitamente mais representativas dos interesses coletivos e difusos do que qualquer pessoa 

natural dotada ou não de direito de voto. É deixar de perceber a imensa contribuição que pode 

ser dada, para tornar eficaz o direito de todos à informação, para utilização, por parte de 

entidades de influência política significativa do instituto supracitado. 

O direito de ser informado se encontra consagrado, sob este ou outro nomen júris
73

, 

em diversos Estados que, modernamente têm-se preocupado em construir uma sociedade 

menos autoritária e mais participativa. 

 

3.3.2 PRINCÍPIOS PARA UM DIREITO À INFORMAÇÃO LEGISLADO 

 

Lima (2006), ao examinar o trabalho de Patrícia Reyes Olmedo (2004, p.19-20) em 

que o caso chileno é examinado comparativamente com o direito nacional espanhol e 

comunitário da União Europeia, indica, como contribuição desta autora chilena, alguns 

princípios mínimos para o regime de direito de acesso à informação que podem ser aplicados 

ao caso brasileiro: 

1. A publicidade - este deve ser o princípio geral mais amplo e efetivo que 

deve presidir o direito à informação, devendo ser o segredo, a exceção – ―in dúbio, pro 

acesso”. O princípio parece óbvio e simples, mas tem uma importante função: poderá auxiliar 

a análise jurídica interpretativa – nos casos concretos - de preceitos que digam respeito ao 
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direito à informação, pois fixará a presunção de direito em favor do requerente da informação, 

o que poderia ser resumido como ―in dúbio, pro acesso”. 

2. A legitimação ativa ampla - a informação pública deve poder ser requerida 

por qualquer pessoa e não só por aquelas consideradas legitimadas pela Administração (quer 

dizer as que tenham interesse legítimo ou direito subjetivo afetado), em uma ampla 

compreensão de que o cidadão tem o direito à vigilância do Estado. 

3. A não expressão do motivo do requerimento - ao solicitante não deve ser 

exigido à expressão do motivo do requerimento da informação, pois em coerência com o 

princípio de que a vigilância é um direito de todos, ele não pode ser obrigado a justificar seu 

pedido de informação. 

4. A especificidade da informação independentemente do suporte - ainda 

que se requeiram precisão e clareza na definição da informação desejada, a legislação não 

deve ser fechada aos meios e suportes, dado que os avanços tecnológicos e informacionais 

podem gerar suportes inimagináveis atualmente. 

5. O direito de receber cópias - o direito de solicitar informações deve 

compreender o direito a receber cópias. Para que se estabeleça de uma vez por todas a 

universalidade de acesso, já que a definição dos custos de busca e reprodução pela 

Administração, muitas vezes, constitui verdadeiro obstáculo à obtenção de informações. 

6. A celeridade - que consiste em estabelecer prazos razoáveis e breves entre o 

pedido e a entrega da informação. 

7. Detalhamento das razões ou manifestações de denegação da informação 

- Detalhamento das razões ou manifestação de denegação da informação solicitada para que o 

jurisdicionado possa instruir adequadamente seu pleito na busca da tutela judicial ao direito 

violado. 

8. Recursos judiciais - deve ser estabelecido um adequado e amplo rol de 

medidas judiciais que possam fazer frente ao descumprimento de obrigações que permitam 

efetivar o direito à informação. 

9. Responsabilização administrativa ou penal - clareza no estabelecimento 

de responsabilidades de caráter administrativo ou penal pelo descumprimento de deveres 

funcionais tipificados na lei penal. Um princípio anterior que precisa ser fixado é a reversão 

de uma cultura administrativa inclinada ao segredo (um traço comum na história latino-

americana). 
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10. As exceções devem ser enunciadas – A legislação deve enunciar de 

maneira clara as exceções ao direito à informação e estas exceções não devem ser 

prerrogativas discricionárias da Administração. 

Mendel (2009) também enuncia um conjunto de princípios, os ―Princípios do Artigo 

19‖ 
74

, Direito do Público a Estar Informado: Princípios sobre a Legislação de Liberdade de 

informação.  Este conjunto de princípios baseia-se em leis e padrões internacionais e 

regionais, na evolução da prática estatal e nos princípios gerais do direito reconhecidos pela 

comunidade das nações. O ARTIGO 19 também publicou um Modelo de Lei de Liberdade de 

Informação, que traduz os princípios para a forma jurídica. 

Mendel (2009) diz que esses princípios são ―características de um regime de direito à 

informação‖ e são eles: 

1 Máxima divulgação – este princípio traduz o significado básico de direito à 

informação; implica que a abrangência do direito à informação deve ser ampla no que se 

refere ao espectro de informações e órgãos envolvidos, e aos indivíduos que poderão 

reivindicar este direito; 

2 Obrigação de publicar - os órgãos da administração pública devem ter a obrigação 

de publicar informações essenciais; 

3 Promoção de um governo aberto – os órgãos públicos precisam promover 

ativamente a abertura do governo; 

4 Limitação da abrangência das exceções - as exceções de vem ser clara e 

restritamente  definidas e sujeitas a rigorosos teste de ―dano‖ e  ―interesse público‖; 

5 Procedimentos que facilitem o acesso – os pedidos de informação devem ser 

processados com rapidez e justiça, com a possibilidade de um exame independente em caso 

de recusa; 

6 Custos – As pessoas não devem ser impedidas de fazer pedidos de informação em 

razão dos (altos) custos envolvidos; 

7 Reuniões abertas – as reuniões de órgãos públicos devem ser abertas ao público; 

tutela judicial ao direito violado; 

8 A divulgação tem precedência – as leis que não estejam de acordo com o principio 

da máxima divulgação devem ser revisadas ou revogadas (recepção das leis anteriores frente a 

                                                             
74

 A ARTIGO 19 é uma ONG que luta pela liberdade de expressão e o acesso à informação. A ARTIGO 19 

trabalha para que todos e todas, em qualquer lugar, possam se expressar de forma livre, acessar informação e 

desfrutar de liberdade de imprensa. Estes princípios foram preparados por Toby Mendel, Chefe do Programa 

Jurídico do ARTIGO 19. São produto de um extenso processo de estudo, análise e consultas sob a supervisão do 

ARTIGO 19 e utilizando a vasta experiência e trabalho feito com organizações associadas em muitos e variados 

países. 
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um ordenamento constitucional novo); lei mais recente tem prevalência sobre uma lei anterior 

na hierarquia das normas do direito constitucional; 

9 Proteção para os denunciantes – os indivíduos que trazem a público informações 

sobre atos ilícitos - os denunciantes - precisam ser protegidos.  

Lima (2006) observa que Reyes Olmedo acena com uma legislação democrática em 

prol da transparência - que estabeleça princípios procedimentais democráticos para elaboração 

de legislação apropriada, guiada por princípios jurídicos que partem da presunção do interesse 

legítimo de todos os jurisdicionados em obter informações úteis à vigilância do Estado. 

Reyes Olmedo (2004) ainda sinaliza ao fim do trabalho que somente uma prática 

democrática constante poderá mudar o patamar de relação entre o Estado e o cidadão. É 

preciso criar uma ―memória‖ da prática democrática, inexistente nos países latino-americanos. 

 

3.3.3 REFLEXÕES SOBRE O CASO BRASILEIRO 

 

O direito à informação pública, no caso brasileiro, apresenta-se na Constituição 

Brasileira relacionado como direito individual, ficando assegurados o acesso e a obtenção de 

documentos, junto ao Estado, para uso particular e para o interesse coletivo geral, salvo 

aquelas informações de caráter sigiloso consideradas ameaça à segurança da sociedade e do 

Estado (BRASIL, 1988). 

Para Cepik, são os seguintes os incisos do art 5º que se referem à questão do direito à 

informação: 

QUADRO 8 INCISOS DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE SE 

REFEREM À DIREITO À INFORMAÇÃO 

Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes 

XIV XXXIII XXXIV LXXII LXXVII 

é assegurado a todos o 
acesso à informação e 

resguardado o sigilo 

da fonte, quando 

necessário ao 
exercício profissional; 

 

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 

são a todos 
assegurados, 

independentemente do 

pagamento de taxas: 

a) o direito de petição 
aos Poderes Públicos 

em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade 

ou abuso de poder; 
b) a obtenção de 

certidões em 

repartições públicas, 

para defesa de direitos 
e esclarecimento de 

situações de interesse 

pessoal 

conceder-se-á 
"habeas-data": 

a) para assegurar o 

conhecimento de 

informações relativas 
à pessoa do 

impetrante, constantes 

de registros ou bancos 

de dados de entidades 
governamentais ou de 

caráter público; 

b) para a retificação 

de dados, quando não 
se prefira fazê-lo por 

processo sigiloso, 

judicial ou 

são gratuitas as 
ações de "habeas-

corpus" e "habeas-

data", e, na forma 

da lei, os atos 
necessários ao 

exercício da 

cidadania 
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 administrativo; 

Fonte: CEPIK, 2000 

No inciso XIV encontra-se o respaldo tanto para o acesso à informação quanto pra 

suas limitações: a proteção do sigilo como garantia de trabalho dos profissionais de imprensa. 

Entretanto, esse artigo constitucional tem como intencionalidade do constituinte o chamado 

direito de informar, que não tem a mesma conotação dada ao direito de ser informado pelos 

órgãos públicos, disposto no inciso XXXIII, do mesmo art. 5°, em que fica estabelecido o 

dever de esses órgãos prestarem informações, sob pena de responsabilidade de seus agentes. 

A Lei 12527  regulamenta este inciso. 

A tutela de informações de ordem pessoal é garantida por meio do dispositivo habeas 

data
75

 previsto no inciso LXXII
76

, do art.5º. Direito humano fundamental de acessar 

informações em poder de instituições públicas, que por sua vez têm a obrigação de divulgar 

essas informações. Direito de saber, de poder fazer escolhas livres e autônomas. 

A Lei de Acesso à Informação
77

 - Lei Federal n. 12527- promulgada em 18 de 

novembro de 2011 e que entrou em vigor seis meses depois, em maio de 2012, nos parece, fez 

alguns avanços e atende à maioria dos princípios preconizados por Mendel e por Reyes 

Olmedo. Interessante observar que a ementa da lei enuncia que esta visa regulamentar apenas 

o inciso XXXIII do artigo 5º. Para sistematizarmos nosso estudo, elaboramos um quadro que 

reproduzimos e comentamos a seguir: 

                                                             
75

 Habeas data é um direito constitucional (facultativo) na forma de uma ação constitucional que pode ser 

impetrada por pessoa física ou jurídica (sujeito ativo) para tomar conhecimento ou retificar as informações a seu 

respeito, constantes nos registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público (Art. 5º, 

LXXII,"a", Constituição Federal do Brasil de 1988). Pode-se também entrar com ação de Habeas Data com o 

intuito de adicionar informações em cadastro existente. É direito personalíssimo, só podendo ser impetrado por 

aquele que é o titular dos dados questionados.  Habeas Data é a ação mandamental, sumária e especial, destinada 

à tutela dos direitos do cidadão a frente dos bancos de dados, a fim de permitir o fornecimento das informações 

registradas, bem como sua retificação, em caso de não corresponder à verdade. 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Habeas_data> 

76
 LXXII – conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

77
 A referida lei se encontra no anexo 4 na página 138. 
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QUADRO 9 COMPARATIVO: PRINCÍPIOS SOBRE DIREITO À INFORMAÇÃO E A LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO BRASILEIRA (Lei  12527 de 18.11.2011) 

Princípios defendidos por Reyes 

Olmedo Ano: 2004 

Princípios defendidos por Mendel 

Ano: 2009 
Diretrizes e preceitos da Lei de 

acesso Brasil Ano: 2012 

A PUBLICIDADE 
Princípio geral (in dubio pro acesso) 

MÁXIMA DIVULGAÇÃO 
OBRIGAÇÃO DE PUBLICAR 

 

A DIVULGAÇÃO TEM 

PRECEDÊNCIA 
 

 

REUNIÕES ABERTAS  

Art. 3º inciso I 

Art. 5º  

Art. 7o caput inciso I; II; III; IV; V; 

VI;VII a e b  

Art 8º caput inciso I; II; III; IV V; VI 

Art. 20 

Art. 21 

A lei é omissa 

QUALQUER PESSOA É SUJEITO  

LEGÍTIMO PARA PLEITEAR  

INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 Art 3, inciso II 

Art 10 caput  

Art 10 § 1o  

A NÃO EXPRESSÃO DO MOTIVO DO 

REQUERIMENTO  

 Art.10 §1o  e §3º-  

DETALHAMENTO DAS RAZÕES OU 
MANIFESTAÇÃO DA DENEGAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO  

LIMITAÇÃO DA 
ABRANGÊNCIA DAS 

EXCEÇÕES 

Art.7 § 1º;§ 2o ;§ 4o  
Art 11 §1º inciso II 

Art 14  

Art. 21  

Art. 39 

 PROMOÇÃO DE UM 

GOVERNO ABERTO. 

Art 3 caput.; inciso III a V  

Art. 7o caput e inciso VI – 

Art 8º §1º incisos I a VI 

CUSTOS DE BUSCA E REPRODUÇÃO  CUSTOS  Art. 12 caput e Parágrafo único 

Art 13  

A ESPECIFICIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

INDEPENDENTEMENTE DO SUPORTE 
(a variabilidade tecnológica)  

 

PROCEDIMENTOS QUE 

FACILITEM O ACESSO 

Art 3º, inciso III 

Art. 5º  

Art 8º §2o;§ 3o I - II-;III; IV;V; VI; VII; 
VIII   

Art. 10 §2o  
Art. 11 § 1º ; III;Art. 11 § 3o ; § 5o; § 

6o  

RECURSOS JUDICIAIS   Art. 11 § 4o 

Art. 15 ao Art. 19 – recursos 

administrativos  

 PROTEÇÃO PARA OS 

DENUNCIANTES  
Art 44 

RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA OU PENAL  
 Art. 7º§ 3o ao § 6o  

Art. 31 a Art. 35 

Art. 41 

Art. 44 

AS EXCEÇÕES DEVEM SER 
ENUNCIADAS 

LIMITAÇÃO DA 
ABRANGÊNCIA DAS 

EXCEÇÕES  

Art. 4 inciso III e IV  

Art. 6º III 

Art 7º § 1o  

Art. 7º § 2o 

Art. 8º 
Art. 21 a Art. 31 

Art 35 

Exceção municípios com menos de 

10.000 habitantes não tem obrigação de 
divulgação na Internet 

CELERIDADE  Art. 11§1º e §2º 

Fonte: CORDEIRO, 2012, a partir de proposta de OLIVEIRA, 2012 

 

A Lei subordina todos os órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativas que 

recebam recursos públicos em todos os níveis e poderes. 
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De fato, ao observarmos os estudos de Reyes Olmedo (2004) e Mendel (2009), vemos 

que a concepção do direito à informação, atrelada à obrigação do Estado informar um cidadão 

que tem o direito de exigir transparência, está quase toda presente na lei brasileira. 

A crítica maior ficaria por conta do grande número de artigos dedicados às exceções 

que dizem respeito ao sigilo. 

Feitas estas considerações comparativas, que acreditamos, serviram para nosso 

entendimento da questão do estatuto atual do direito à informação no Brasil passemos aos 

resultados obtidos por aplicação das metodologias descritas no capítulo 4 
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4 RESULTADOS 

 

Um primeiro ―resultado‖ que nos apareceu foi a questão da republicação de um 

mesmo artigo em mais de um periódico. Por um lado, essa constatação transformou-se em um 

problema metodológico que não decorreu do foco nos nossos objetivos e que demandou 

ajustes no conjunto de registros que deveriam ser analisados. Por outro lado, permitiu a 

percepção da continuidade de uma prática de produção de informação detectada no estudo de 

2006 de Lima, que, nos parece, poder ser entendida como comum no campo do Direito. Este 

problema já foi apresentado no nosso exame de qualificação e, por não fazer parte dos 

resultados propriamente ditos, está apresentado nesta dissertação como apêndice – em CD - 

uma vez que faz uma reflexão importante sobre a prática da produção de informação escrita e 

publicada que pode, quiçá, ser entendida como prática de produção de informação em Direito 

no Brasil, uma vez que a despeito do recorte temático, não acreditamos que esta prática se 

limite somente a este tema.... 

Para atender aos objetivos propostos neste estudo, então, após coleta, formatação e 

análise dos dados recuperados nas bases de dados, apresentamos neste momento da pesquisa, 

os resultados encontrados. 

Na verdade, estabelecemos várias correlações percentuais. Apresentamos o quadro 10 

a seguir como uma espécie de mapa geral de todos os recortes quantitativos utilizados para as  

análises realizadas em função dos objetivos específicos. 

A partir desse grande quadro abaixo, recortamos os diversos aspectos ali analisados e 

passamos a apresentar os resultados decorrentes destas análises para auferir os demais 

objetivos, bem como algumas outras análises adicionais. 
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QUADRO 10  RECORTE QUANTITATIVO DE ANÁLISE DOS REGISTROS INDEXADO SOB O 

DESCRITOR ―DIREITO À INFORMAÇÃO‖NA BASE RVBI (1988-2010) 
A
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  A B % B/A C % C/A D % D/C E % E/A % E/B F G % G/E % G/A % G/B 

1988 29.085 7 0,02% 7.202 24,76% 4.997 69,38% 2 0,01% 28,57% 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 

1989 12.039 8 0,07% 7.197 59,78% 4.952 68,81% 3 0,02% 37,50% 7 2 66,67% 0,02% 25,00% 

1990 12.244 8 0,07% 6.728 54,95% 4.616 68,61% 6 0,05% 75,00% 4 4 66,67% 0,03% 50,00% 

1991 19.244 7 0,04% 7.649 39,75% 5.100 66,68% 3 0,02% 42,86% 6 3 100,00% 0,02% 42,86% 

1992 23.718 19 0,08% 10.193 42,98% 7.213 70,76% 10 0,04% 52,63% 11 4 40,00% 0,02% 21,05% 

1993 23.434 21 0,09% 10.495 44,79% 7.635 72,75% 14 0,06% 66,67% 13 7 50,00% 0,03% 33,33% 

1994 19.885 13 0,07% 10.192 51,25% 7.676 75,31% 8 0,04% 61,54% 7 4 50,00% 0,02% 30,77% 

1995 19.794 19 0,10% 10.732 54,22% 8.059 75,09% 9 0,05% 47,37% 8 3 33,33% 0,02% 15,79% 

1996 19.829 15 0,08% 12.492 63,00% 9.320 74,61% 7 0,04% 46,67% 10 6 85,71% 0,03% 40,00% 

1997 25.574 18 0,07% 12.309 48,13% 9.414 76,48% 14 0,05% 77,78% 10 7 50,00% 0,03% 38,89% 

1998 26.086 30 0,12% 13.062 50,07% 10.258 78,53% 22 0,08% 73,33% 20 13 59,09% 0,05% 43,33% 

1999 23.290 33 0,14% 12.669 54,40% 10.366 81,82% 27 0,12% 81,82% 21 18 66,67% 0,08% 54,55% 

2000 22.353 34 0,15% 12.667 56,67% 10.602 83,70% 30 0,13% 88,24% 17 15 50,00% 0,07% 44,12% 

2001 21.501 34 0,16% 12.501 58,14% 10.819 86,55% 31 0,14% 91,18% 21 19 61,29% 0,09% 55,88% 

2002 23.438 58 0,25% 13.524 57,70% 11.998 88,72% 52 0,22% 89,66% 38 37 71,15% 0,16% 63,79% 

2003 25.843 40 0,15% 13.890 53,75% 12.500 89,99% 36 0,14% 90,00% 28 27 75,00% 0,10% 67,50% 

2004 26.786 61 0,23% 15.493 57,84% 14.072 90,83% 53 0,20% 86,89% 37 34 64,15% 0,13% 55,74% 

2005 25.952 70 0,27% 15.663 60,35% 14.330 91,49% 55 0,21% 78,57% 39 32 58,18% 0,12% 45,71% 

2006 24.395 43 0,18% 14.797 60,66% 13.378 90,41% 35 0,14% 81,40% 23 21 60,00% 0,09% 48,84% 

2007 25.879 48 0,19% 16.056 62,04% 14.804 92,20% 41 0,16% 85,42% 36 32 78,05% 0,12% 66,67% 

2008 26.309 55 0,21% 15.436 58,67% 14.213 92,08% 49 0,19% 89,09% 38 35 71,43% 0,13% 63,64% 

2009 26.249 70 0,27% 15.332 58,41% 14.072 91,78% 66 0,25% 94,29% 45 44 66,67% 0,17% 62,86% 

2010 24.015 55 0,23% 14.531 60,51% 13.499 92,90% 50 0,21% 90,91% 36 34 68,00% 0,14% 61,82% 

Totais 526.942 766 0,15% 280.810 53,29% 233.893 83,29% 623 0,12% 81,33% 478 401 64,37% 0,08% 52,35% 

Fonte: RVBI http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/LY1SJ4DCTL184DLEK2381YNS5DPQRGCQVCAM1FRL3NJK8U189S-

00335?func=find-d-0 Acesso em 21/06/2012 

      Total de registros considerados para análise de autores e palavras dos títulos 

      Total de registros considerados para análise dos periódicos 
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4.1 PRODUÇÃO RELATIVA SOBRE DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Este primeiro resultado diz respeito ao objetivo específico ―a‖. 

Consideramos o total de documentos incluídos na base no período 1988-2010 

(526.942) e o total de documentos
78

 sobre Direito à Informação no mesmo período, 766, 

chegamos ao percentual de 0,15% para responder, então, ao nosso objetivo específico ―a‖. 

Este percentual é maior do que o percentual da mesma temática na base LISA em um período 

maior, de 1968 a 1999 teve a ocorrência de 0,044% documentos sobre DI e menor do que a 

presença relativa do tema na base BRAPCI de 1972 a 2011(0,27%,) pelos dados mencionados 

neste trabalho (Introdução, p. 23).  

Especificamente sobre direito à informação, podemos observar que a inclusão total da 

produção documentaria anual, que trata sobre o tema na base RVBI no período (1988-2010), 

continua muito pequena: somente 766 documentos foram encontrados. Por outro lado, 

refletindo sobre o trabalho de Lima (2006), este  número absoluto é 5 vezes maior do que os 

149 documentos diferentes por ela encontrados em 2003. Isso pode ser demonstrado com o 

gráfico 5 adiante. Um crescimento da produção documentária incluída na base se mostrou 

profícua para a temática: quanto maior a inclusão de itens na base, mais documentos sobre a 

temática ―direito à informação‖,  em termos relativos, tendem a aparecer
79

.  

GRAFICO 5 COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DOCUMENTÁRIA INCLUÍDA NA 

BASE 

                                                             
78 O conjunto universo total da base de dados é de aproximadamente 850000 documentos em 10 07 de 

2012(849.088). 
79 O aumento absoluto seria esperado mas o aumento relativo denota maior importância da temática no campo 

estudado. 
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Em termos relativos, observamos também um crescimento constante da presença da 

temática DI na base RVBI no decorrer dos últimos anos.: nos primeiros anos eram 2 

documentos a cada 1000 e hoje são quase 3 documentos a cada 100.  

GRÁFICO 6 VARIAÇÃO PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DE DI NA BASE RVBI DE 1988-2010 

 

 

Recortando as colunas A e B do Quadro 10 em ordem cronológica crescente de ano de 

publicação, apresentamos uma proposta de análise correlativa na última coluna à direita no 

quadro 11 a seguir. 

Percebemos, através desse quadro apresentado, outras inferências que extrapolam 

nossos objetivos. Por exemplo: foi possível notar que a alimentação da base de dados se 

apresenta de forma mais ou menos equilibrada no decorrer dos anos. Este trabalho, como já 

mencionamos em outro momento desta dissertação, é um trabalho cooperativo entre as 

0,02% 

0,07% 0,07% 
0,04% 

0,08% 0,09% 
0,07% 

0,10% 
0,08% 0,07% 

0,12% 
0,14% 0,15% 0,16% 

0,25% 

0,15% 

0,23% 

0,27% 

0,18% 0,19% 
0,21% 

0,27% 

0,23% 

0,00% 

0,05% 

0,10% 

0,15% 

0,20% 

0,25% 

0,30% 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PERCENTUAL DA PRODUÇÃO ANUAL SOBRE DI Linha de Tendencia 



 

 

115 

 

bibliotecas que compõem a RVBI, e que, por vários motivos, também já citados (seção 

2.3.1.1), o número de bibliotecas é que variou em função de fusões e extinção de órgãos 

públicos, o que nos faz supor a fusão de equipes de bibliotecários ou a redistribuição de 

bibliotecários de um órgão extinto para outros – o que pode ter levado à diminuição do ritmo 

de alimentação dos dados na base em certos momentos de sua história. Não investigamos este 

dado (histórico-político) e não encontramos trabalhos que relatem uma outra hipótese: a de 

contratação esporádica de indexadores em alguns mutirões. Imaginamos, também, que é 

tecnicamente possível e, até, muito provável, a migração maciça de dados via adoção de 

plataformas compatíveis de descrição de dados (MARC, Protocolo Z39, por exemplo). Este 

não era, enfim, um de nossos objetivos e excede ao pretendido por essa dissertação, mas não 

poderíamos deixar de refletir sobre estes aspectos.  

 

QUADRO 11 – RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DOCUMENTOS INCLUÍDOS NA BASE 

RVBI E OS DOCUMENTOS INDEXADOS SOB O DESCRITOR ―DIREITO À INFORMAÇÃO‖ 

NA BASE RVBI (1988-2010) 
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TRADUÇÃO para dezenas de milhares e 
reduções 

  A B % B/A 

1988 29.085 7 0,91% 0,91% 0,02% 

2 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na 
base= 1 documento a cada 5000 na base 

1989 12.039 8 1,04% 1,96% 0,03% 
3 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base 

1990 12.244 8 1,04% 3,00% 0,03% 
3 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base 

1991 19.244 7 0,91% 3,92% 0,02% 
2 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base 

= 1 documento a cada 5000 

1992 23.718 19 2,48% 6,40% 0,07% 
7 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base   

1993 23.434 21 2,74% 9,14% 0,07% 
7 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base   

1994 19.885 13 1,70% 10,84% 0,04% 

4 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na 

base=  

2 documentos sobre DI a cada 5.000 incluídos na base = 

1 documento a cada 2.500 na base  

1995 19.794 19 2,48% 13,32% 0,07% 
7 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base   

1996 19.829 15 1,96% 15,27% 0,05% 
5 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base   

1997 25.574 18 2,35% 17,62% 0,06% 
6 documentos sobre DI a cada 10.000 incluídos na base   

1998 26.086 30 3,92% 21,54% 0,10% 

10 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na 

base= 

1 documentos sobre DI a cada 1000 incluídos na base      

1999 23.290 33 4,31% 25,85% 0,11% 
11 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2000 22.353 34 4,44% 30,29% 0,12% 
12 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2001 21.501 34 4,44% 34,73% 0,12% 
12 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   
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Um outro resultado que observamos refere-se ao quantitativo absoluto de produção 

documentária específica sobre DI indexada na base. O número de itens sobre DI em cada ano 

considerado separadamente, de 1988 a 1991 é, sempre inferior a uma dezena. A partir de 

1992, a produção de artigos indexados sob o descritor ―direito à informação‖ ultrapassa uma 

dezena, com 19 itens de informação, e mantém-se em uma constante entre duas a  três 

dezenas de documentos por ano até 2001.  A partir de 2002 percebemos que a produção de 

artigos indexados sob o descritor ―direito à informação, passa das quatro  a cinco dezenas, 

atingindo até esta fase o total de 47% dos itens de informação inseridos na RVBI sob este 

descritor, no período considerado. Observa-se quantitativamente que o padrão  de produção 

documentária entre os anos de (1988 e 2003) levou aproximadamente 15 anos para atingir 

47% do total de itens indexado sob este descritor na RVBI. O restante 53% restante do total 

sobre DI na base foi publicado nos últimos 7 anos analisados (2004-2010). Estes parâmetros 

nos indicam que a partir do ano de 2004 a produção sobre DI teve um aumento  crescente, o 

que pode também representar uma consolidação dessa temática no Direito, bem como a 

importância político-epistemológica crescente. 

 

4.2 PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE DI EM PORTUGUÊS 

 

Uma análise que fizemos para atender ao objetivo específico ―b‖, foi olhar o 

subconjunto de documentos publicados em português na Base RVBI de 1988–2010. Dentro 

desse recorte de 526.942 itens de informação publicados no período e incluídos na base, 

chegamos a um total de 455.905 documentos que foram publicados no idioma português, já 

2002 23.438 58 7,57% 42,30% 0,20% 

20 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base 

= 2 documentos sobre DI a cada 1000 incluídos na base 

=1 documentos sobre DI a cada 500 incluídos na base    

2003 25.843 40 5,22% 47,52% 0,14% 
14 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2004 26.786 61 7,96% 55,48% 0,21% 
21 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2005 25.952 70 9,14% 64,62% 0,24% 
24 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base 

= 12 documentos a cada 5000= 1 DI a cada 500  

2006 24.395 43 5,61% 70,23% 0,15% 
15 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2007 25.879 48 6,27% 76,50% 0,17% 
17 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2008 26.309 55 7,18% 83,68% 0,19% 
19 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

2009 26.249 70 9,14% 92,82% 0,24% 
24 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base 

= 12 documentos a cada 5000= 1 DI a cada 500   

2010 24.015 55 7,18% 100,00% 0,19% 
19 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base   

1988-
2010 

526.942 766   0,15% 
15 documentos sobre DI a cada 10000 incluídos na base  
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que não foi possível reproduzir os critérios exatos de inclusão de itens de informação em uma 

virtual Bibliografia Brasileira de Direito: não existe um local de publicação chamado ―Brasil‖.  

GRÁFICO 7 REPRESENTAÇÃO DA PROPORÇÃO DO SOBCONJUNTO DE DOCUMENTOS 

PUBLICADOS EM PORTUGUÊS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOCUMENTOS DA BASE NO 

PERÍODO DE 1988-2010. 

 

Os documentos em português representam 86,51% da RVBI. 

GRÁFICO 8 REPRESENTAÇÃO DA PROPORÇÃO DO IDIOMA PORTUGUÊS EM RELAÇÃO 

A OUTROS IDIOMAS PRESENTE NA RVBI, REFERENTES AO TOTAL DE 766 ITENS DE 

INFORMAÇÃO. 

 

A comparação dos dois gráficos nos mostra que o número de documentos sobre DI em 

português(81%) é  aproximadamente proporcional ao número de documentos em português na 

base inteira (86,51%). 

O gráfico 8 acima demonstra, ainda, que dos 766 documentos recuperados na base 

RVBI sobre a temática, mais de 80% poderiam ser analisados como indicativos da produção 

brasileira, pois praticamente coincide com a inclusão de documentos em português na base, 

mesmo sob o risco de encontrarmos textos publicados em Portugal. Com os dados 

Português; 623; 81% 

Outros idiomas; 143;  
19% 

Português Outros idiomas 

Universo da Base RVBI de 1988 

- 2010 num total de 526.942 

documentos. 

Subconjunto de documentos 

publicados no idioma português, 

em um total de 455.905. 

Representando 86,51%. 
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demonstrados pelo cruzamento das colunas E/A no Quadro 11, o percentual  de documentos 

que tratam sobre DI na base RVBI em português chegam à proporção de 0,12%, 

 

4.3 PALAVRAS MAIS UTILIZADAS NOS TÍTULOS DOS DOCUMENTOS SOBRE 

DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

O relatado neste item teve em mira atender ao objetivo específico ―c‖. 

Foram consideradas para esta análise quantitativa as palavras dos títulos de todos os 

documentos recuperados. Lima (2006), citando as palavras de Ricardo Rebouças diz que  ele 

enunciara: ―Os títulos dizem mais e melhor que um texto...‖ 
80

. Esperávamos realmente que os 

títulos dos documentos recuperados na base RVBI pudessem nos indicar as temáticas que 

estão correlacionadas ao direito à informação. 

Para encontrarmos as palavras mais significativas, aplicamos a Fórmula de Transição 

de Goffman com as variações sugeridas por Mamfrim e também testadas por Lima (2006). 

Elaborou-se através do programa Word List Expert, concebido para contagens de 

palavras, uma listagem quantitativa com a distribuição de rank e frequência das palavras dos 

títulos e aplicamos a fórmula de transição de Goffmamm:  

2

811 1I
T


  

Onde: 

I1é o número de palavras que ocorram uma única vez 

8 é uma constante derivada da língua inglesa 

2 é a constante de Báscara para resolução de equações de 2 Grau. 

 

Aplicando a Fórmula de Transição de Goffman: 

2

)7668(11 x
T


  

2

61291
T  

2

29,781
T  

2

29,77
T  

                                                             
80

 REBOUÇAS, 1994, p. 21. 
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64,38T  

Após aplicação deste fórmula, a frequência de ocorrência obtida foi 38,64. 

Percorrendo a lista gerada no Programa Word List Expert, as palavras que correspondiam à 

frequencia entre 38 e 39 (os, ao) foram insignificantes, sendo ―Direitos‖ a palavra 

significativa mais próxima da frequência obtida pela fórmula, ou seja, 35.   

De acordo com estudos anteriores elaborados na área da CI, sinalizado por Lima 

(2006) seria possível a utilização da Região T2 Ampliada. 

Baseado na  proposta de Flávia Mamfrim (1991), do mesmo modo utilizado por Lima 

(2006), passamos, então, a trabalhar a fórmula modificada na qual considera-se que o ponto 

T2 ―seria aquele em que o número de palavras que ocorreram N vezes tenderia a 2 e não, a 

1. A Região T2 Ampliada tem como limite superior a maior classe de frequência”. 

Optou-se então, por utilizar a proposta modificadora da Fórmula de Goffman porque, a 

aplicação da fórmula original, devido às peculiaridades do texto artificialmente ―construído‖ 

com os títulos dos artigos das revistas recuperados na base RVBI, não foi possível recuperar 

nenhuma palavra com conteúdo semântico significativo que pudesse permitir uma análise 

sobre as temáticas mais importantes que pudessem se mostrar correlacionadas com o direito á 

informação. 

Aplicando a Fórmula da Região T2 Ampliada: 

2

)1888(11
2

x
T


  

2

15051
2


T  

2

79,381
2


T  

2

79,37
2 T  

90,182 T  

 

Após aplicarmos a fórmula modificada  utilizando a Região T2, encontramos como palavra 

referencial da frequência 18,90, foi a palavra ―Imprensa‖. 

Este resultado não nos satisfez, mas mostrou que é possível inferir uma conexão da 

temática direito à informação com imprensa, noção liberal que conecta o direito de 

informação apenas pelo viés dos produtores de informação jornalística.  
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De fato, as leis de Zipf e  fórmula de Transição de Goffmann não foram inventadas 

para este tipo de ―texto‖ criado pela reunião a posteriori de títulos de documentos colocados 

em uma base de dados: enquanto os textos têm uma lógica de construção, a aproximação dos 

títulos em um agregado informacional poderia ser comparado a um outro tipo de convivência 

lexical. Os títulos não são criados um em função dos outros, enquanto que em um texto 

―normal‖ as palavras são propositalmente conectadas. Mas, sempre nos parece que esta forma 

de ―captura‖ de ocorrências é reveladora de recorrência a certos enunciados. 

Como a aplicação da fórmula de Goffmamm não nos revelou nenhuma palavra 

realmente significante, resolvemos então, analisar, simplesmente o nosso rank das palavras e 

apontar que,  de acordo com este rank, as palavras significativas, uma vez excluídos os 

pronomes, as preposições, os artigos e que demonstra uma relação forte com a temática e que 

já foi anteriormente apontado por Lima (2006) foram as palavras: direito, informação e 

consumidor. 

QUADRO 12 REPRESENTAÇÃO DA FREQÜÊNCIA E RANK DAS PALAVRAS MAIS 

SIGNIFICATIVAS 

PALAVRAS FREQUÊNCIA RANK 

DE 397 1 

E 258 2 

DO 195 3 

A 186 4 

O 175 5 

DIREITO 170 6 

DA 149 7 

INFORMAÇÃO 137 8 

À 102 9 

CONSUMIDOR 62 10 

 NO 56 11 

 DOS 45 12 

NA 40 13 

OS 38 14 

AO 37 15 

DIREITOS 35 16 T1 

LIBERDADE 34 17 

CÓDIGO 30 18 

CONSUMO 26 19 

DEVER 25 20 

SOBRE 24 21 

RESPONSABILIDADE 24 22 

PROTEÇÃO 24 23 

LEI 23 24 

DEFESA 23 25 

PARA 21 26 

EM 21 27 

CIVIL 21 28 

ACESSO 20 29 
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IMPRENSA 19 30 T2 

PUBLICIDADE 18 31 

INFORMAÇÕES 18 32 

EXPRESSÃO 18 33 

 

DIREITO 170 205 

DIREITOS 35 

INFORMAÇÃO 137 155 

INFORMAÇÕES 18 

CONSUMIDOR 62 88 

CONSUMO 26 

 

―Direito‖ e ―Informação‖ já seriam os mesmos que formam o descritor autorizado na 

base. Nos resta a palavra consumidor. De certa forma, mesmo sem conseguirmos resultados 

que nos fossem reveladores com a aplicação da Lei de Goffman das temáticas relacionadas ao 

direito à informação, através de nossos levantamentos temos fortes índicos de que ainda 

persiste o que Lima (2006) encontrou: o ―direito à informação‖ fortemente ligado a temática 

do ―Direito ao Consumidor‖. 

Na próxima sessão discutiremos os resultados encontrados sobre a produção de artigos 

de periódicos sobre DI em português na base RVBI entre o período de 1988 a 2010. 

 

4.4 PROPORÇÃO DE ARTIGOS DE PERIÓDICOS SOBRE DI EM PORTUGUÊS NA 

RVBI NO PERÍODO DE 1988-2010 

 

Visando atender ao objetivo ―d‖ - artigos ―de revista‖ publicados em português no 

Brasil, verificamos que, dentre os 455.905 documentos da base publicados no recorte 

temporal, apenas 623 são itens de informação que tratam sobre DI produzidos em português – 

e destes 623, somente 401 representam o total classificado sob a forma documental ―artigo de 

revista‖ que tratam sobre direito à informação, publicados em português. Destes somente três 

artigos mesmo estando em português, foram publicados em revistas de fora do Brasil. 

Tivemos, portanto, que excluí-los e ficamos com número de 398 destes artigos de revista em 

português, publicados no Brasil. 

GRÁFICO 9 DEMONSTRAÇÃO DA PRODUÇÃO DE DI EM PORTUGUÊS NA RVBI (1988-

2010) 
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De acordo com o quadro que retrata os levantamentos que fizemos na base RVBI, a 

proporção de artigos de periódicos equivale à, praticamente, metade do total da cobertura no 

período analisado: 280.810 ou 53,29% dos 526.942. 

Nos nossos dados extraídos para análise, em um total de 766 documentos que tratam 

sobre DI na base, os formatos que se destacam são os periódicos (478 itens ou 62,4%) e os 

livros (210 itens ou 27,4%). Podemos afirmar, então, que, nesta temática do direito à 

informação a preferência pelos periódicos como canal de comunicação é ligeiramente maior 

do que no Direito como um todo, pelo menos em sua face registrada visível na base: no tema 

que enfocamos foram 62,4% de artigos e, na base como um todos, os artigos são 53,29% do 

total. Avaliando a prática de produção da informação na temática do direito à informação, o 

formato de artigos de periódicos foi detectado como o de maior preferência: os autores deste 

tema têm publicado um pouco mais nesse tipo de formato. 

Parece que o caráter de novidade do direito à informação poderia confirmar, o que foi 

estudado na parte teórica, sobre a importância do periódico na comunicação científica: um 

tema mais novo tem o periódico como canal preferencial.  

 

4.5 AUTORES QUE PUBLICARAM SOBRE DIREITO À INFORMAÇÃO NO BRASIL 

ENTRE 1988-2010 

 

Para atender o objetivo ―e‖ do nosso estudo - detectar quais os autores
81

 que, 

publicaram sobre o tema direito à informação em português no Brasil na base de dados RVBI 

                                                             
81

 Encontra-se como apêndice 4 (p. 165), a lista com o rank dos autores que produziram sobre Di ma base RVBI 

no período de 1988-2010. 

Subconjunto da Base RVBI de 1988 

- 2010  em um total de 526.942 itens 

de informação= 100%  

Subconjunto de itens de 

informação em português na 

Base RVBI de 1988 - 2010 em 

um total de 455.905 documentos 

= 86,51% 

Subconjunto de itens de informação 

sobre DI produzidos em português na 

Base RVBI de 1988 - 2010 em um 
total de 623 documentos= 0,12% dos 

documentos totais da base ou 81% dos 

documentos sobre DI 

Subconjunto de artigos de revistas 

sobre DI produzidos em português 

em um total de 401 ou 52,3% dos 
documentos sobre DI = 398 no Brasil  

ou 51,9% dos documentos sobre DI 

na RVBI ou 0,08% do total da base 

RVBI 
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(de 1988-2010) - apontamos agora uma questão que já no início da nossa pesquisa nos 

chamou bastante atenção, como já enunciamos na fase de qualificação e em outra parte dessa 

dissertação: foram as ―republicações‖ na área do Direito. 

As republicações de um mesmo artigo 2, 3, 4, 5 e até 7 vezes, dão a falsa impressão de 

alta produtividade de um autor que escreve um único artigo e o publica em mais de uma 

revista de Direito, a maior parte das vezes, no mesmo ano. Mesmo com toda dificuldade que 

deriva da questão das republicações, apresentamos um quadro com o rank dos autores que  

detectamos na base como aqueles que mais publicaram da área de Direito sobre o tema direito 

à informação em português no Brasil na base de dados RVBI (de 1988-2010). 

Apresentamos agora, de acordo com nossos dados recuperados na base de dados 

RVBI, os  autores que mais publicaram sobre DI no Brasil que, pela suas especializações nas 

áreas do Direito e na Biblioteconomia e Documentação, chamaram atenção por se 

apresentarem conexos com a temática (Direito/Consumo), que de acordo com nossas análises 

parece ligada ao direito à informação. 

Leonardo Roscoe Bessa: este autor em sua área de atuação (Direito), é especialista em 

direito do consumidor e este fato fortalece ainda mais a hipótese do ―direito à informação‖ 

estar fortemente relacionada ao ―direito do consumidor‖. Leonardo Roscoe Bessa é promotor 

de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e titular da Promotoria de 

Defesa do Consumidor. Graduado e mestre em Direito pela UnB é professor de Direito do 

Consumidor em curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e examinador da banca 

de concurso para ingresso na carreira de promotor de justiça do Ministério Público do Distrito 

Federal. Presidente do BRASILCON - Instituto Brasileiro de Política e Direito do 

Consumidor
82

.  

Um caso que nos chamou atenção foi o autor José de Oliveira Ascensão, o segundo 

autor que mais publicou sobre direito à informação em revistas brasileiras. Detectamos que 

este autor é de nacionalidade portuguesa, atuou como professor em uma universidade 

brasileira e  constantemente publica seus artigos em revistas especializadas da área do Direito 

no Brasil. José De Oliveira Ascenção: é um professor e jurisconsulto português. Licenciou-se 

em Direito, em 1955, e doutorou-se em Ciências Histórico-Jurídicas, em 1962. É professor 

catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde exerceu funções como 

presidente do Conselho Científico e do Instituto dos Valores Mobiliários. Foi também 

                                                             
82 Disponível em: <http://www.brasilcon.org.br/>.  Acesso em 10 jul. 2012. 

http://www.brasilcon.org.br/
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professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco
83

. Este autor, na 

área do Direito, tem se apresentado especialmente ligado a temática dos direitos autorais. 

Claudia Lima Marques: possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1985), mestrado na Eberhard Karls Universität 

Zu Tübingen (1987) e doutorado em Doctoris Iuris Utriusque na Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg (1996). Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal e encarregada do Anteprojeto 

de Atualização do Código de Defesa do Consumidor. Tem experiência na área de Direito, 

com ênfase em Direito Internacional Privado, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Consumidor, MERCOSUL, Código de Defesa do Consumidor, Direito Internacional. 

 Lucivaldo Vasconcelos Barros: bibliotecário Jurídico da Procuradoria Estadual do 

INSS, foi terceiro autor que mais publicou sobre DI. Possui doutorado e mestrado em 

Desenvolvimento Sustentável pela UnB, com pesquisa na área do Direito à Informação. É 

professor adjunto da UFPA, vinculado ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Faculdade 

de Biblioteconomia, onde ministra disciplinas na graduação e na pós-graduação. Exerce o 

cargo de Analista de Documentação na Procuradoria da República no Estado do Pará. 

Graduado em Direito pela Universidade da Amazônia e Bacharel em Biblioteconomia pela 

UFPA, com pós-graduação em Administração de Unidades de Informação. Em Brasília foi 

responsável pela classificação e organização virtual do acervo de teses e dissertações da 

UnB/CDS e desenvolveu também atividades na Escola Superior do MPU, na área de pesquisa 

jurídica, legislação educacional, gestão documental, projetos pedagógicos, concurso de 

monografias e regulamentação de atividades acadêmico-administrativas. Atuou como 

Advogado na área do Direito Administrativo e Direito de Informática. Tem experiência na 

área da Ciência da Informação, com ênfase ao direito à informação socioambiental, 

transparência administrativa, publicidade, fontes de informação e comunicação ambiental, 

atuando, ainda, como docente e pesquisador nas áreas do direito à informação, informação 

jurídica e aspectos jurídicos e gerenciais de documentos. 

Apresentamos agora parte do nosso quadro com o levantamento dos autores que mais 

publicaram sobre DI
84

. 

QUADRO 13 RELAÇÃO DOS AUTORES QUE MAIS PUBLICARAM SOBRE DI NA 

BASE RVBI (1988-2010) 

                                                             
83

 Disponível em : <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Oliveira_Ascen%C3%A7%C3%A3o> 

Acessado em 10 jul 2012. 
84

 Os autores que tiveram um ou dois artigos no período analisado são apresentados no CD anexo. 
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 Autor f 

1 Bessa, Leonardo Roscoe 16 

2 Ascensão, José de Oliveira 8 

3 Barros, Lucivaldo Vasconcelos 6 

4 Marques, Cláudia Lima 6 

5 Carvalho, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 5 

6 Machado, Paulo Affonso Leme 5 

7 Bucci, Eugênio 4 

8 Gomes Júnior, Luiz Manoel 4 

9 Tadeu, Silney Alves 4 

10 Avancini, Helenara Braga 3 

11 Barroso, Luís Roberto 3 

12 Bastos, Celso Ribeiro 3 

13 Coelho, Luiz Filipe Ribeiro 3 

14 Covas, Silvânio 3 

15 Dantas, Josemar 3 

16 Defourny, Vincent 3 

17 Frota, Mário 3 

18 Limberger, Têmis 3 

19 Macedo Júnior, Ronaldo Porto 3 

20 Seclaender,Airton Cerqueira Leite 3 

21 Castro, Carlos Roberto de Siqueira 3 

 

4.6 PRODUÇÃO DOS PERIÓDICOS BRASILEIROS ESPECIALIZADOS EM DIREITO 

MAIS PRODUTIVOS SOBRE DI NA BASE DE DADOS RVBI NO PERIODO DE 1988-

2010 

 

Para atender ao objetivo ―f‖, detivemo-nos a observar a produção de artigos de 

periódicos sobre o tema.  

Como dito anteriormente, nosso parecer aponta que a produção documentária sobre a  

temática em periódicos tem sido um pouco mais significativa em relação a outros formatos. 

Pode-se afirmar, provisoriamente, que, pelo menos na base de dados estudada, os periódicos 

vêm tendo crescente cobertura, o que pode ser reflexo da ampliação do trabalho coletivo da 

Rede Virtual, o que pode explicar a crescente visibilidade do formato ―artigo de revista‖ sobre 

o total de itens indexados. No período analisado, dos 526942 documentos, são artigos de 

periódicos
85

 280.210 ou 53,29% do total da base.  

GRÁFICO 10 COMPARATIVO DA PRODUÇÃO DE PERIÓDICOS EM DI EM PORTUGUÊS EM 

RELAÇÃO A PRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS EM DI EM PORTUGUÊS EM OUTROS 

                                                             
85 Encontra-se como apêndice 3 (p. 159) a lista com o rank dos periódicos mais produtivos sobre a temática DI. 
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Tratando-se do fenômeno da regularidade na comunicação científica, nesta 

dissertação, utilizamos uma das leis mais conhecidas, considerada mesmo como marco teórico 

da Documentação e da Ciência da Informação, sob o ponto de vista descritivo quantitativo do 

comportamento da informação, a Lei de Bradford, elaborada em 1934 que descreve a 

distribuição da literatura periódica numa área específica. A respeito dessa regularidade, 

elaboramos o objetivo ―f‖, que pretendeu verificar o(s) periódico(s) mais produtivo(s) sobre o 

tema, esperando, como Lima em 2006 obter um indicativo da correlação entre direito à 

informação e o(s) ramo(s) do Direito em que tal temática se insere. 

Observe-se, assim, a grande concentração de artigos presentes na base de dados RVBI 

indexados com o termo ―direito à informação‖ publicados na Revista de Direito do 

Consumidor. Nada menos que 62 dos 398 artigos publicados em periódicos o foram neste 

periódico em particular, o que representa um percentual de 15,57% de concentração em um 

único periódico. Nos termos da Lei de Bradford, a concentração de artigos sobre um tema, 

nesta correlação, corresponde a uma certa normalidade. Vejamos o quadro a seguir que 
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transforma em dados meramente numéricos a dispersão de artigos pelos periódicos jurídicos 

que publicaram artigos sobre direito à informação. 

QUADRO 14 REPRESENTAÇÃO DAS ZONAS DE DISPERSÃO DA PRODUÇÃO DOS  

PERIÓDICOS 

  Periódicos Nº ∑ 

Z1 Revista de Direito do Consumidor 62 62 

Z2 Consulex: Revista Jurídica 20 82 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 14 96 

Informativo Jurídico Consulex 10 106 

Revista da Ajuris : Doutrina e Jurisprudência 10 116 

Z3 ADV Advocacia Dinâmica: Boletim Informativo Semanal 9 125 

Revista da EMERJ 8 133 

Revista dos Tribunais 7 140 

Boletim dos Procuradores da República 6 146 

Juris Poiesis: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá 6 152 

Revista de Informação Legislativa 6 158 

Revista Forense 6 164 

Revista da Esmape 5 169 

Revista de Direito Privado 5 174 

Z4 Revista do Instituto dos Advogados do Paraná 5 179 

ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas 4 183 

Interesse Público 4 187 

Revista da ABPI 4 191 

Revista de Direito Administrativo 4 195 

Revista do Advogado 4 199 

Argumenta: Revista do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi 3 202 

Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União 3 205 

Idéias Legais 3 208 

Proposta 3 211 

Revista APMP 3 214 

Revista Brasileira de Direito Constitucional 3 217 

Revista de Direito do Estado: RDE 3 220 

Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 3 223 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro 3 226 

Revista de Direito Renovar 3 229 

Nos termos da Lei de Bradford, teríamos então um único periódico nuclear que 

publicou 62 artigos, formando a Z1 (zona 1) e mais sete zonas, cada uma com uma 

concentração numérica de artigos muito próxima da zona 1 (Z2=54, Z3=58 e Z4= 55 

artigos...), com diferenças percentuais pouco maiores que 10% em relação à Zona 1. 
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QUADRO 15 – RESUMO DAS ZONAS DE DISPERSÃO 

Zonas N Periódicos N Artigos 

1 1 62 

2 4 54 

3 9 58 

4 16 55 

5 26 56 

6 43 55 

7 58 58 

Total 157  398 

Aplicando-se a proporção entre o núcleo mais devotado à publicação sobre a temática 

do DI, nos termos da proposta de Brookes (1969) sobre a fórmula de Bradford, teríamos 1: 4: 

9: 16 : 26 : 43 : 58.  

Com esta análise, apontamos que a temática de DI tem se mostrado de maneira mais 

significante representada na Revista de Direito do Consumidor. Tal qual pesquisa realizada  

por Lima (2006), esse cenário continua se configurando na área. 

Diante destas redescobertas, passemos às nossas considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Levando em consideração as relações conceituais acerca dos ―direitos humanos‖ 

―informação‖ e ―direito à informação‖, reconhecemos que os direitos dos homens, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos, nascidos e caracterizados por ações em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes, de modo gradual e, em regra, por via de 

lutas. O direito à informação, caracterizado como - Direitos de Quarta Geração- compreende o 

futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Sem a circulação e acesso à 

informação não há democracia e muito menos o exercício da cidadania. 

A partir da enunciação foucaultiana de que se necessita estabelecer diversas séries, 

muitas vezes divergentes, dependentes umas das outras e entrecruzadas para podermos 

circunscrever o ―lugar‖ do acontecimento enunciativo, nos parece que esta dissertação, 

recortando objetivos meramente estatísticos, dá continuidade à observação do fenômeno 

enunciativo sobre o direito à informação no ramo do Direito e no Brasil, primeiramente na 

base de dados RVBI e depois fora do âmbito da base.  

Primeiramente nosso estudo quantitativo nos conduziu a vislumbrar que a produção 

documentária sob o descritor ―direito à informação‖ encontrada na base RVBI  no período de 

1988 a 2010, embora discreta em relação à produção total da base, se encontra em 

crescimento. Isto foi demonstrado porque o percentual relativo de ocorrência do tema DI 

cresceu de 2 documentos a cada mil para quase 3 documentos a cada 100. 

A pesquisa qualitativa como afirmado no capítulo metodológico, procura motivos, 

aspirações valores, fenômenos humanos gerados pela convivência.  

Sobre o aspecto do direito à informação enunciado na base RVBI, enxergamos que 

esta temática parece ainda pouco explorada na área do Direito. Fora da base RVBI, na área da 

CI, percebemos que o mesmo quadro se configura, isto é, continua como uma temática pouco 

debatida. Esta questão sobre os caminhos que este direito tem no Brasil parece um promissor 

manancial de questões e inspirador da continuidade de estudo.  

Como observações decorrentes dos nossos objetivos ―d‖, ―e‖ e ―f‖, constatamos que, 

em estudos recentes, como afirmado por outros autores no item 2.2.1, o periódico tem surgido 

com principal canal de publicação no processo de legitimar a autoria das descobertas 

científicas, e mais utilizado pelos pesquisadores para tornar pública as suas pesquisas. No 

campo do Direito, principalmente a partir de 2001, o periódico parece também se configurar, 

como principal canal.  
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Se por um lado, esta dissertação não prometeu ver o lugar epistemológico do direito à 

informação, por outro, seguindo os passos metodológicos iniciados em outro curso, por outro 

enunciador, sob outra orientação, foi possível redescobrir a continuidade desta série 

enunciativa sobre o direito à informação. 

As palavras dos títulos nos apresentaram uma dispersão em que o termo ―direitos‖ 

apareça recorrentemente, mas persiste, ainda, a conexão com consumo. A visibilidade sobre o 

direito à informação continua fortemente publicada na Revista do Direito do Consumidor. 

Essa dissertação não perseguiu a questão ontológica do sujeito deste direito, questionando se 

era o cidadão ou o consumidor, mas, novamente, percebeu que essa temática continua 

grandemente circunscrita ao direito do consumidor que lhe dá margens e lhe configura. 

Preocupa-nos que a temática continue conectada a valores do âmbito privado. O 

consumo é um fenômeno, hoje, abordado coletivamente – direito difuso – mas diria respeito 

na sua origem às questões do âmbito privado na Grécia – a sobrevivência diria respeito ao 

oikos. 

Dentre os escritores que mais produziram sobre direto à informação, encontramos 

como mais produtivos, autores especializados na área do Direito ao Consumidor e Direitos 

Autorais, um dos limites ao livre acesso que não discutimos muito nesta dissertação. Assim, 

os escritores sobre nossa temática continuam vislumbrando o privado. 

Quanto ao aspecto teórico, acreditamos que a novidade da Lei de acesso não poderia 

deixar de ser incluída no capitulo teórico. A lei de acesso, longe da perfeição – a falta de 

acerto de contas com o passado – poderá, quiçá, alterar esse quadro, reconfigurando a questão 

do direito à informação para o âmbito do público. 

Deixamos como um legado reflexivo uma questão inserida no âmbito da comunicação 

científica. Percebemos que a bibliometria (e a informetria também) vem se comportando 

como guardiã avaliativa da produção escrita (quanto mais avaliado um canal - mais formal). 

Este comportamento pode ter um papel político, pois se por um lado pode apoiar as políticas 

instituídas, por outro, pode mostrar caminhos de contra-discurso. Vemos continuamente 

autores escrevendo não o que seria interessante para melhoria da qualidade de vida, para a 

solidariedade, mas vão escrever para ganhar financiamento e apoiar os tradicionais 

interessados - a Ciência o Estado e o Sistema Produtivo. Se a informação não é neutra, a 

avaliação também não o é. Eis uma questão interessante para pesquisas futuras na própria 

Ciência da Informação. 
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ANEXO 4 

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 

3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 

e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 
Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, 
para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 

contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.  

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos 

públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.  

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 

devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 

contidos em qualquer meio, suporte ou formato;  

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;  

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
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IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;  

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou 
controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 

sistemas autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 

modificações.  

Art. 5o 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.  

CAPÍTULO II 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO  

Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, 

assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 

integridade e eventual restrição de acesso.  

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada;  

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 

recolhidos ou não a arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 
seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 

serviços;  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 

administrativos; e  

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 
bem como metas e indicadores propostos;  
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b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e 

externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  

§ 1o O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso 

à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  

§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.  

§ 4o A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, 

quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a 
imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.  

§ 6o Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, 

no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.  

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em 
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas.  

§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a 
todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet).  

§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais 

como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;  
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VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o 

órgão ou entidade detentora do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos 

termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.  

§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na 
internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução 

orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal).  

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

Seção I 

Do Pedido de Acesso  

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no 
art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da 

informação requerida.  

§ 1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que 

inviabilizem a solicitação.  

§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso 

por meio de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse 

público.  

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.  

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o 

pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, 

ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 

informação.  

§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual 

será cientificado o requerente.  

§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou 

entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.  

§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente 

deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe 

indicada a autoridade competente para sua apreciação.  

§ 5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b
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§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro 

meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter  

ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu 
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.  

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de 

documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 

necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.  

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe 

permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 

1983.  

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.  

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob 

supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento 

original.  

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.  

Seção II 

Dos Recursos  

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.  

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, 

que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.  

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá 
recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:  

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;  

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a 

autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;  

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e  

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.  

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido 

à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que 

deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.  

§ 2o Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou 

entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.  

§ 3o Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.  

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da 

administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7115.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7115.htm
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§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à 

apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso 

das Forças Armadas, ao respectivo Comando.  

§ 2o Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou 

ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.  

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão 

de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado 

sobre o andamento de seu pedido.  

Art. 19. (VETADO).  

§ 1o (VETADO).  

§ 2o Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao 

Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a 

informações de interesse público.  

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que 
trata este Capítulo.  

CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 

fundamentais.  

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.  

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses 

de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade 

privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.  

Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo  

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 

classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham 

sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 

sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, 

relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.  

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.  

§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a 

partir da data de sua produção e são os seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos.  

§ 2o As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e 

respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em 

exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.  

§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a 

ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.  

§ 4o Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-

se-á, automaticamente, de acesso público.  

§ 5o Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da 

informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:  

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e  

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.  

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas  

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e 

entidades, assegurando a sua proteção.  

§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que 

tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das 

atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.  

§ 2o O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o 
sigilo.  

§ 3o Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, 

de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.  

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado 

hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações 

sigilosas.  

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, 

executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, 
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prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação 

desta Lei.  

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação  

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência:  

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:  

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;  

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e  

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;  

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas 

públicas e sociedades de economia mista; e  

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando 

ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de 
acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.  

§ 1o A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser 

delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.  

§ 2o A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas ―d‖ e ―e‖ do 
inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.  

§ 3o A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão 

de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em 

regulamento.  

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no 

mínimo, os seguintes elementos:  

I - assunto sobre o qual versa a informação;  

II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;  

III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, 

conforme limites previstos no art. 24; e  

IV - identificação da autoridade que a classificou.  

Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada.  

Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade 

hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à 

sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.  

§ 1o O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no 
exterior por autoridades ou agentes públicos.  
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§ 2o Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a 

possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.  

§ 3o Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a 
data da sua produção.  

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e 

destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:  

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;  

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem 

como informações genéricas sobre os solicitantes.  

§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas 

sedes.  

§ 2o Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau 

de sigilo e dos fundamentos da classificação.  

Seção V 

Das Informações Pessoais  

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a 

contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso 

da pessoa a que elas se referirem.  

§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 

exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo 

vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  

§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada 

com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem 

como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.  

§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.  
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:  

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou 

fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 

informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de 
cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação 

pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 

cometido por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em 

prejuízo de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por 

parte de agentes do Estado.  

§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no 

caput serão consideradas:  

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo 

os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou  

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, 

que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.  

§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade 

administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com 

o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder público;  

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o 

direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao 

órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l1079consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou 

entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.  

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação 
não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de 

responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de 

qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 35. (VETADO).  

§ 1o É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública 

federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:  

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, 

parcial ou integral da informação;  

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa 
interessada, observado o disposto no art. 7o e demais dispositivos desta Lei; e  

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, 

enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território 

nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.  

§ 2o O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.  

§ 3o A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a 

reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.  

§ 4o A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 
3o implicará a desclassificação automática das informações.  

§ 5o Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei.  

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas 
e recomendações constantes desses instrumentos.  

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de 

Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos:  

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e 
entidades para tratamento de informações sigilosas; e  

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações 

internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato 

internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.  

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC.  

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, 

física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.  

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como 
ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9507.htm
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§ 1o A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e 

condições previstos nesta Lei.  

§ 2o No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer 
tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei. 

§ 3o Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação 

nos termos da legislação precedente.  

§ 4o As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão 
consideradas, automaticamente, de acesso público.  

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade 

da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito 

do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:  

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos 

desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos 
necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e  

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.  

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:  

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração 
pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;  

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à 

transparência na administração pública;  

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e 
consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;  

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação 

desta Lei.  

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 
de sua publicação.  

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  

―Art. 116.  

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; 

.................................................................................‖ (NR)  

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:  

―Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação 

concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, 

emprego ou função pública.‖  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art116vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art126a
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Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais 

estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do Capítulo III.  

Art. 46. Revogam-se:  

I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e  

II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.  

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art22
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APÊNDICE 1 

LISTA DOS 766 ITENS DE INFORMAÇÃO RECUPERADOS NA BASE DE 

DADOS – DISTRIBUÍDOS À BANCA EM FORMATO CD. 

(gera aproximadamente 29 páginas impressas) 
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APÊNDICE 2 

LISTA DAS BIBLIOTECAS COOPERANTES DA RVBI 

 

Advocacia Geral da União - AGU 

Coordenação de Documentação e Biblioteca 
Endereço: SIG Quadra 6 Lote 800, Térreo 

70610-460 - Brasília, DF 

Telefones: (61)3105-8793, 3105-8795, 3105-8586 

Fax: (61)3341-2060 

E-mail: biblioteca.agu@agu.gov.br 

Coordenadora: Dagmar Silva de Souza 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8 às 18h. 

Câmara dos Deputados - CD 

Centro de Documentação e Informação 

Biblioteca Pedro Aleixo 
Endereço: Praça dos Três Poderes, Anexo II  

70160-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3216-5660, 3216-5652 

Fax: (61)3216-5655 

E-mail: cobib.cedi@camara.gov.br 

Diretora: Patrícia Maria Milani 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30 

Câmara Legislativa do Distrito Federal 

Setor de Biblioteca 
Endereço: Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 3º Pavimento 

Setor de Indústrias Gráficas 

70.610-420 - Brasília - DF 

Telefones: (61)3348-9230, 3348-9231, 3348-9232, 3348-9233  

E-mail: biblioteca@cl.df.gov.br 

Chefe de Setor: Marisa Perrone Campos Rocha 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30  

Ministério da Justiça - MJ 

Coordenação de Documentação e Informação 

Divisão de Biblioteca  
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede, térreo  

70064-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)2025-3275, 2025-3990 

Fax: (61)2025-9161 

Chefe de Divisão de Biblioteca: Conceição de Maria B. Targino 

E-mail: biblioteca@mj.gov.br; conceicao.targino@mj.gov.br  

Horário: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 19h30  

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

Coordenação de Documentação e Informação 
Endereço: Espl. dos Ministérios, Bl.F, Anexo, Ala A, Sala TA-14  

70059-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3317-6186, 3317-6064 

Fax: (61)3317-6969 / 8258 

Coordenadora: Maria Paula C. de Araújo  

E-mail: biblioteca.cdin@mte.gov.br  

Horário: Segunda a sexta-feira das 8 às 20h  

mailto:biblioteca.agu@agu.gov.br
http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/biblarq
mailto:cobib.cedi@camara.gov.br
mailto:biblioteca@cl.df.gov.br
mailto:biblioteca@mj.gov.br
mailto:conceicao.targino@mj.gov.br
mailto:biblioteca.cdin@mte.gov.br
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Procuradoria Geral da República - PGR 

Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica - CDIJ 
Endereço: SAF Sul, quadra 4, lote 3 

70050-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3105-6462, 3105-6450 

Fax: (61)3105-6491 

E-mail: cdij@pgr.mpf.gov.br 

Coordenadora: Doraeliza Wainer Di Pilla Gorovitz 

Horário de funcionamento: 

Usuários externos: Segunda a sexta-feira das 13 às 19h  

Usuários internos: Segunda a sexta-feira das 7 às 20h  

Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen 

Serviço de Documentação e Informação Técnica - SDTEC 
Endereço: Anexo C do Senado Federal  

70165-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3303-3717, 3303-3679 

Fax: (61)3321-2731 

E-mail: bib.pd@senado.gov.br 

E-mail: claudia@senado.gov.br  

Chefe: Cláudia Helena Miranda Guimarães  

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30  

Senado Federal - SF 

Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho 
Endereço: Pç dos Três Poderes, Palácio do Congresso, Anexo II 

70165-900 - Brasília - DF  

Telefones: (61)3303-3943, 3303-1267 

Fax: (61)3303-1665 

E-mail: biblioteca@senado.gov.br 

Diretora: Simone Bastos Vieira  

Horário: 

Usuário Interno: Segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h30h 

Usuário Externo: Segunda a sexta-feira das 9 às 14h  

Superior Tribunal de Justiça - STJ 

Biblioteca Ministro Oscar Saraiva  
Endereço: SAFS Quadra 06, Lote 1, Trecho III, Bl.F, 1º andar  

70095-900 - Brasília - DF.  

Telefones: (61)3319-9404, 3319-9408, 3319-9883  

Fax: (61)3319-9554  

E-mail do atendimento: atendimento.biblioteca@stj.gov.br 

E-mail do setor de pesquisa: pesquisa.biblioteca@stj.gov.br 

Coordenadora: Josiane Nasser Cury Loureiro 

Horário: Usuário Interno: Segunda a sexta-feira das 7h às 20h 

Usuário Externo: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

Superior Tribunal Militar - STM 

Diretoria de Documentação e Divulgação / Biblioteca 
Endereço: SAS, Pç dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, 10º andar 

70098-900 - Brasília - DF  

Telefones: (61)3313-9185, 3313-9327 

Fax: (61)3224-1299  

E-mail: biblioteca@stm.gov.br 

Supervisora da Biblioteca: Wilza Rosa da Silva Lima 

http://cdij.pgr.mpf.gov.br/
mailto:cdij@pgr.mpf.gov.br
mailto:bib.pd@senado.gov.br
mailto:claudia@senado.gov.br
http://www.senado.gov.br/biblioteca
http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/sobre/pergunte.asp
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=356
mailto:atendimento.biblioteca@stj.gov.br
mailto:pesquisa.biblioteca@stj.gov.br
http://www.stm.gov.br/biblioteca/apresentacao.php
mailto:biblioteca@stm.gov.br
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Diretora da DIDOC: Maria das Graças Carvalho Marques  

Horário: Segunda a sexta-feira das 12h30 às 19h 

Supremo Tribunal Federal - STF 

Secretaria de Documentação 

Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal  
Endereço: Praça dos Três Poderes, Anexo II, 1º andar  

70175-900 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3217-3523, 3217-3508 

Fax: (61)3217-3512  

E-mail: biblioteca@stf.jus.br  

Diretora: Lílian Januzzi Vilas Boas  

Horário: Segunda a sexta-feira das 11 às 19h  

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 

Biblioteca Cyro dos Anjos  
Endereço: Praça do Buriti, Palácio Costa e Silva, térreo 

70075-901 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3314-2270, 3314-2592 

Fax: (61)3314-2259 

E-mail: biblioteca@tc.df.gov.br 

Diretora: Vânia de Fátima Pereira  

Horário: Segunda a sexta-feira das 9 às 19h  

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF 

Subsecretaria de Biblioteca 

Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins 
Endereço: Praça Municipal, Lote 1 - Bloco A - 1º subsolo 

70094-900 - Brasília, DF 

Telefones: (61)3343-6141, 3343-6143, 3343-6144 

Fax: (61)3343-7001 Ramal: 7181 

Diretora: Liz Anunciata Ayres de Carvalho Carneiro  

E-mail: biblioteca@tjdft.jus.br 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8 às 19h  

Tribunal Superior do Trabalho - TST 

Subsecretaria de Documentação 
Endereço: SAFS Quadra 8, Lote 1, Bloco B, mezanino 

70070-600 - Brasília, DF  

Telefones: (61)3043-4236, 3043-4235 

Fax: (61)3043-4756 

E-mail: biblioteca@tst.gov.br 

Diretora: Ana Celi Maia de Miranda  

Horário: Segunda a sexta-feira das 8 às 19h 

http://www.stf.gov.br/institucional/biblioteca/abiblioteca.asp
mailto:biblioteca@stf.jus.br
http://www.tc.df.gov.br/web/biblioteca-cyro-dos-anjos/principal
mailto:biblioteca@tc.df.gov.br
http://www.tjdft.jus.br/trib/bibli/bibli.asp
mailto:biblioteca@tjdft.jus.br
mailto:biblioteca@tst.gov.br


 

 

159 

 

APÊNDICE 3 

LISTA COM A FREQÜÊNCIA DOS PERIÓDICOS MAIS PRODUTIVOS SOBRE DI 

ENTRE 1988-2010 

  Periódicos Nº ∑ 

Z1 Revista de Direito do Consumidor 62 62 

Z2 Consulex: Revista Jurídica 20 82 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 14 96 

Informativo Jurídico Consulex 10 106 

Revista da Ajuris : Doutrina e Jurisprudência 10 116 

Z3 ADV Advocacia Dinâmica: Boletim Informativo Semanal 9 125 

Revista da EMERJ 8 133 

Revista dos Tribunais 7 140 

Boletim dos Procuradores da República 6 146 

Juris Poiesis: Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá 6 152 

Revista de Informação Legislativa 6 158 

Revista Forense 6 164 

Revista da Esmape 5 169 

Revista de Direito Privado 5 174 

Z4 Revista do Instituto dos Advogados do Paraná 5 179 

ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas 4 183 

Interesse Público 4 187 

Revista da ABPI 4 191 

Revista de Direito Administrativo 4 195 

Revista do Advogado 4 199 

Argumenta: Revista do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi 3 202 

Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União 3 205 

Idéias Legais 3 208 

Proposta 3 211 

Revista APMP 3 214 
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Revista Brasileira de Direito Constitucional 3 217 

Revista de Direito do Estado: RDE 3 220 

Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 3 223 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro 3 226 

Revista de Direito Renovar 3 229 

Z5 Revista de Direitos Difusos 3 232 

Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo : Nova Série 3 235 

Revista dos Tribunais 3 238 

Revista IOB de Direito Administrativo 3 241 

Boletim Legislativo Adcoas 2 243 

Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política 2 245 

Cadernos do Terceiro Mundo 2 247 

Direitos Fundamentais e Justiça 2 249 

Doutrina Adcoas 2 251 

Estudos Jurídicos, São Leopoldo 2 253 

Fórum: Debates Sobre Justiça e Cidadania 2 255 

Fórum: Outro Mundo em Debate 2 257 

Genesis: Revista de Direito do Trabalho 2 259 

Justilex 2 261 

Justitia 2 263 

Revista Brasileira de Ciências Criminais 2 265 

Revista CEJ 2 267 

Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 2 269 

Revista de Direito Ambiental 2 271 

Revista de Direito Constitucional e Internacional 2 273 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro 2 275 

Revista de Direito Empresarial 2 277 

Revista de Direito Imobiliário (São Paulo) 2 279 

Revista de Direito Sanitário 2 281 
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Revista do Direito / Universidade de Santa Cruz Do Sul (Unisc) 2 283 

Revista do Ministério Público / Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 2 285 

Z6 Revista Jurídica, São Paulo 2 287 

Revista Jurídica de Osasco 2 289 

Revista Jurídica, Brasília 2 291 

Revista Jurídica, Porto Alegre 2 293 

Revista LTR : Legislação do Trabalho 2 295 

Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. 2 297 

Revista Nacional de Direito e Jurisprudência 2 299 

Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil 2 301 

Revista Trimestral de Direito Civil: RTDC 2 303 

São Paulo em Perspectiva 2 305 

Unijus: Revista Jurídica 2 307 

Verba Juris: Anuário De Pós-Graduação Em Direito 2 309 

A Força Policial 1 310 

Ajuris 1 311 

Alceu 1 312 

Analise e Dados 1 313 

Atuação: Revista Jurídica do Ministério Público Catarinense 1 314 

Bioética 1 315 

Boletim de Direito Administrativo 1 316 

Boletim de Direito Municipal 1 317 

Boletim Ibccrim 1 318 

Boletim Informativo Secodid 1 319 

Cadernos de Direito / Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 1 320 

Cadernos de Direito Constitucional e Eleitoral 1 321 

Cidadania e Justiça 1 322 

Ciência e Cultura 1 323 

Ciência Jurídica 1 324 
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Ciência Jurídica do Trabalho 1 325 

Comunicação & Educação: Revista do Curso de Gestão de Processos Comunicacionais 1 326 

Comunicação & Política, Nova Série 1 327 

Defesa Nacional: Revista de Assuntos Militares e Estudo de Problemas Brasileiros 1 328 

Democracia 1 329 

Direito Administrativo Contabilidade e Administração Pública 1 330 

Documento em Revista 1 331 

Época 1 332 

Estudos Históricos 1 333 

Fórum Administrativo 1 334 

Isto É 1 335 

JAM Jurídica: Administração Pública, Executivo & Legislativo, Administração Municipal 1 336 

Jurídica: Administração Municipal 1 337 

Juris Plenum 1 338 

Jurisprudência Catarinense 1 339 

Jurisprudência Mineira 1 340 

Z7 L & C : Revista de Direito e Administração Pública 1 341 

Lex: Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 1 342 

Paraná Eleitoral 1 343 

Primeira Leitura 1 344 

Raízes Jurídicas 1 345 

Revista Amazônia Legal: de Estudos Sócios-Jurídico-Ambientais 1 346 

Revista Autônoma de Direito Privado 1 347 

Revista Bioética 1 348 

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões 1 349 

Revista Brasileira de Direito Público RBDP 1 350 

Revista Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC 1 351 

Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional 1 352 

Revista da AGU 1 353 



 

 

163 

 

Revista da CGU : Controladoria-Geral da União 1 354 

Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal 1 355 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 1 356 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia 1 357 

Revista da Faculdade de Direito de Campos 1 358 

Revista da Procuradoria Geral da República 1 359 

Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 1 360 

Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul 1 361 

Revista da Procuradoria Geral do INSS 1 362 

Revista de Administração Municipal 1 363 

Revista de Cultura: IMAE 1 364 

Revista de Direito da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro 1 365 

Revista de Direito das Comunicações. 1 366 

Revista de Direito de Informática d Telecomunicações - RDIT 1 367 

Revista de Direito do Trabalho 1 368 

Revista de Direito Empresarial d Recuperacional 1 369 

Revista de Direito Público da Economia 1 370 

Revista de Doutrina e Jurisprudência, Macapá 1 371 

Revista Dialética de Direito Tributário 1 372 

Revista Direito Militar 1 373 

Revista do CAAP 1 374 

Revista do Clube Militar 1 375 

Revista do Direito Trabalhista 1 376 

Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos 1 377 

Revista do Mestrado em Direito / Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 1 378 

Revista do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará 1 379 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região 1 380 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 6. Região 1 381 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 9. Região 1 382 
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Revista Esmafe 1 383 

Revista IOB: Trabalhista e Previdenciária 1 384 

Revista JML de Licitações e Contratos 1 385 

Revista Jurídica da Universidade de Franca 1 386 

Revista Jurídica Empresarial 1 387 

Revista Jurídica Unigran, 1 388 

Revista Jurídica, Curitiba 1 389 

Revista Ltr: Legislação do Trabalho e Previdência Social 1 390 

Revista Magister: Direito Penal e Processual Penal 1 391 

Revista Mestrado em Direito / Unifieo 1 392 

Revista Tributária e de Finanças Públicas 1 393 

Revista Zênite : IDAF Informativo de Direito 1 394 

Senatus : Cadernos da Secretaria de Informação e Documentação 1 395 

Tempo e Presença 1 396 

Trabalho & Doutrina: Processo Jurisprudência, 1 397 

Veja 1 398 

Total   398   
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APÊNDICE 4 

RELAÇÃO DOS AUTORES QUE MAIS PUBLICARAM SOBRE DI NA BASE RVBI 

(1988-2010) 

 Autor Z 

1 Bessa, Leonardo Roscoe 16 

2 Ascensão, José de Oliveira 8 

3 Barros, Lucivaldo Vasconcelos 6 

4 Marques, Cláudia Lima 6 

5 Carvalho, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 5 

6 Machado, Paulo Affonso Leme 5 

7 Bucci, Eugênio 4 

8 Gomes Júnior, Luiz Manoel 4 

9 Tadeu, Silney Alves 4 

10 Avancini, Helenara Braga 3 

11 Barroso, Luís Roberto 3 

12 Bastos, Celso Ribeiro 3 

13 Coelho, Luiz Filipe Ribeiro 3 

14 Covas, Silvânio 3 

15 Dantas, Josemar 3 

16 Defourny, Vincent 3 

17 Frota, Mário 3 

18 Limberger, Têmis 3 

19 Macedo Júnior, Ronaldo Porto 3 

20 Seclaender,Airton Cerqueira Leite 3 

21 Castro, Carlos Roberto de Siqueira 3 

22 Almeida, Renato Franco de 2 

23 Almeida, Valéria Ribeiro da Silva Franklin 2 

24 Alvim, Angélica Arruda 2 

25 Amaral, Sérgio Tibiriçá 2 

26 Casado, Márcio Mello 2 

27 Cunha, Maria Inês Moura Santos Alves da 2 

28 Dallari, Dalmo de Abreu 2 

29 Dias, Eduardo Rocha 2 

30 Efing, Antônio Carlos 2 

31 Ferraz Júnior, Tércio Sampaio 2 

32 Ferreira, Manuel Alceu Affonso 2 

33 Fonseca, Rodrigo Garcia da 2 

34 Freitas, Vladimir Passos de 2 

35 Frota, Hidemberg Alves da 2 

36 Garcia, José Augusto 2 

37 Gonçalves, Leonardo de Carvalho Ribeiro 2 

38 Jardim, Jose Maria 2 

39 Laner, Vinícius Ferreira 2 
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40 Leyser, Maria de Fátima Vaquero Ramalho 2 

41 Lima, Clarissa Costa de 2 

42 Lisboa, Roberto Senise 2 

43 Lôbo, Paulo Luiz Netto 2 

44 Lora Alarcón, Pietro de Jesús 2 

45 Moreira, Carlos Roberto Barbosa 2 

46 Nogueira Júnior, Alberto 2 

47 Nunes Júnior, Vidal Serrano 2 

48 Pragmácio Filho, Eduardo 2 

49 Saraiva, Paulo Lopo 2 

50 Silveira, Paulo Fernando 2 

51 Trindade, Antônio Augusto Cançado 2 

52 Vasconcelos, Antonio Vital Ramos de 2 

53 Velloso, Carlos Mário da Silva 2 

54 Vieira, Tereza Rodrigues 2 

55 Weichert, Marlon Alberto 2 

56 Zanellato, Marco Antonio 2 

57 Costa, Judith Martins 2 

58 Saraiva, Vicente de Paulo 2 

59 Séguin, Elida 2 

60 Vieira, Adriana Carvalho Pinto 2 

61 Abramo, Claudio Weber 1 

62 Lafer, Celso 1 

63 Abrão, Eliane Y. 1 

64 Acioli, Catarine Gonçalves 1 

65 Adolfo, Luiz Gonzaga Silva 1 

66 Affornalli, Maria Cecília Naréssi Munhoz 1 

67 Aglantzakis, Luciana Costa 1 

68 Agostini, Camila Reinert 1 

69 Aguiar, Sonia 1 

70 Aieta, Vânia Siciliano 1 

71 Albernaz Júnior, Victor Hugo 1 

72 Alberton, Cláudia Marlise da Silva 1 

73 Albuquerque, Fabíola Santos 1 

74 Almeida, Marcos de 1 

75 Almeida, Renato Rua de 1 

76 Alves, Luiz Roberto 1 

77 Alves, Rogério Pacheco 1 

78 Alves, Wellida Valois 1 

79 Alvim, Arruda 1 

80 Amaral Júnior, Alberto do 1 

81 Amaral, Hanelora 1 

82 Amaral, Luiz Otávio de Oliveira 1 

83 Amorim, Anadil Abujabra 1 

84 Anatel 1 
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85 Andrighi, Fatima Nancy 1 

86 Antunes, Anassílvia Santos 1 

87 Antunes, Luis Miguel Pais 1 

88 Aras, Vladimir 1 

89 Araújo, Francisco Fernandes de. 1 

90 Araújo, Inaldo da Paixão Santos 1 

91 Araújo, José Laércio 1 

92 Artifon, Adriane Perini 1 

93 Ascher, Nelson 1 

94 Aspas, Manuel Bellido 1 

95 Atheniense, Alexandre Rodrigues 1 

96 Atheniense, Luciana Rodrigues 1 

97 Auler, Juliana de Alencar 1 

98 Azevedo, Marta Britto de 1 

99 Bacugalupo, Enrique 1 

100 Baldassarre, Antonio 1 

101 Barbeitas, André Terrigno 1 

102 Barbosa, Denis Borges 1 

103 Barbosa, Fernanda Nunes 1 

104 Barbosa, Marcus Vinícius de Ávila 1 

105 Barbosa, Sandra Pires 1 

106 Barboza, Heloisa Helena 1 

107 Barcellos, Ana Paula de 1 

108 Barreiros, Tomás Eon. 1 

109 Barros Filho, José Nabuco Galvão de 1 

110 Barros, Raimundo Gomes de 1 

111 Barroso, Heller Redo 1 

112 Bazán, Victor 1 

113 Bebber, Júlio César 1 

114 Bechara, Fábio Ramazzini 1 

115 Belmonte, Alexandre Agra 1 

116 Beltrán, José María Vidal 1 

117 Benacchio, Marcelo 1 

118 Benevides, Maria Victoria 1 

119 Benjamin, Antônio Herman V 1 

120 Beraba, Marcelo 1 

121 Berti, Silma Mendes 1 

122 Bessa, Fabiane Lopes Bruno Netto 1 

123 Bettini, Lucia Helena Polleti 1 

124 Bicudo, Helio 1 

125 Bigot, Christophe 1 

126 Binenbojm, Gustavo 1 

127 Bissio, Beatriz 1 

128 Bitelli, Marcos Alberto Sant‘Anna 1 

129 Braga, Fernando Urioste 1 



 

 

168 

 

130 Braganholo, Beatriz Helena 1 

131 Branco, Gil Castello 1 

132 Brandelli, Leonardo 1 

133 Brasil Procuradoria-geral da Republica 1 

134 Bravo, Álvaro Sánchez 1 

135 Braz, Lúcio Torreão 1 

136 Brito, Carlos Ayres 1 

137 Brossard, Paulo 1 

138 Bruna Schlindwein Zeni 1 

139 Brunetta, Cíntia Menezes 1 

140 Buazar, Daisy 1 

141 Bühler, Gisele Borghi 1 

142 Bulgarelli, Waldirio; Verçosa, Harold Malheiros D 1 

143 Cachapuz, Maria Cláudia Mercio. 1 

144 Cadidé, Maria do Carmo de Macêdo 1 

145 Caggiano, Alvaro Theodor Herman Salem 1 

146 Caldas, Pedro Frederico 1 

147 Caldeira, Mirella D‘Angelo 1 

148 Camarani, Laura Amábile de C. F 1 

149 Camargo, André Antunes Soares de 1 

150 Camargo, Ricardo Antônio Lucas 1 

151 Campos, Diogo Leite de 1 

152 Cáprio, Marcos 1 

153 CARACIOLA, Andrea Boari 1 

154 Cardinali, Adriana Laporta 1 

155 Carlin, Volnei Ivo 1 

156 Carlini, Angélica 1 

157 Carneiro, Cyntia 1 

158 Carneiro, Sônia 1 

159 Carotti, Bruno 1 

160 Carpena, Heloísa 1 

161 Carvalho, Ana Paula Gambogi 1 

162 Carvalho, José Carlos Maldonado de 1 

163 Carvalho, Lúcia 1 

164 Carvalho, Márcia Haydée Porto de 1 

165 Carvalho, Patrícia Luciane de 1 

166 Casara, Ana Cristina 1 

167 Casoy, Boris 1 

168 Castro, Aloísio Pires de Castro 1 

169 Castro, Carlos Borges de 1 

170 Castro, Catarina Sarmento e 1 

171 Cavalcanti Filho, José Paulo 1 

172 Cavalieri Filho, Sérgio 1 

173 Ceneviva, Walter 1 

174 Cepik, Marco A. C 1 
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175 Cesar, Denise 1 

176 Chabas, François 1 

177 Chagas, Carlos Antônio Dias 1 

178 Chaves, João Carlos Müller 1 

179 Cidade, Heloiza Ramos Amaral 1 

180 Clève, Clèmerson Merlin 1 

181 Coelho, Fábio Ulhoa 1 

182 Colão, Sérgio Bahiense 1 

183 Collor, Fernando 1 

184 Comparato, Fábio Konder 1 

185 Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor (5) 1 

186 Conselho Federal de Jornalismo 1 

187 Continentino, Marcelo Caseb 1 

188 Cony, Carlos Heitor 1 

189 Corrêa, Adriana Espíndola 1 

190 Corrêa, José Oswaldo 1 

191 Correia, Luís Brito 1 

192 Corte Suprema de Justicia 1 

193 Costa, Álvaro Augusto Ribeiro 1 

194 Costa, Célia Maria Leite 1 

195 Costa, Geraldo de Faria Martins da 1 

196 Costa, Joselaine 1 

197 Costa, Marcos José da 1 

198 Costa, Maria Cristina Castilho 1 

199 Costa, Regina Helena 1 

200 Couto, Oscar Graça 1 

201 Covas, Mario 1 

202 Cruz, Luís Rodolfo 1 

203 Crivelaro, Geni Maria 1 

204 Cruz, Guilherme Ferreira da 1 

205 Cruz, Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e 1 

206 Cunha, André Luiz Nogueira da 1 

207 Cunha, Laura de Fátima Ferreira da 1 

208 Curi, Emília Maria Silva Ribeiro 1 

209 D‘elia, Mirella 1 

210 D‘Urso, Luiz Flávio Borges 1 

211 Dalle, Benjamin 1 

212 Dawbor, Ladislau 1 

213 De Luca, Javier Augusto 1 

214 Del‘Olma, Elisa Cerioli 1 

215 Delfino, Lúcio 1 

216 Delgado, José Augusto 1 

217 Demeter, Paulo Roberto 1 

218 Di Franco, Carlos Alberto 1 

219 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella 1 
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220 Dip, Ricardo 1 

221 Direito, Carlos Alberto Menezes 1 

222 Domingos Sávio Zainaghi 1 

223 Donnini, Oduvaldo 1 

224 Dotti, René Ariel 1 

225 Duarte, Bento Herculano 1 

226 Dubois, Eduardo M. Favier 1 

227 Dutra, Carlos Augusto de Amorim 1 

228 Eiras, Agostinho 1 

229 Esper, Tatiana Ramires 1 

230 Esteves, Paulo, Et Al 1 

231 Fabian, Christoph 1 

232 Fadel, Marcelo Costa 1 

233 Fajardo, Elias 1 

234 Falcão, Joaquim 1 

235 Farena, Duciran Van Marsen 1 

236 Farias, Edilsom 1 

237 Farias, Talden 1 

238 Fava, Marcos Neves 1 

239 Fávero, Eugênia Augusta Gonzaga 1 

240 Feijó, Alexsandro Rahbani Aragão 1 

241 Feijó, Claudio Serra 1 

242 Fernandes Neto, Antonio Joaquim 1 

243 Fernandes, André de Godoy 1 

244 Fernandes, Antonio Scarance 1 

245 Ferraz, Octávio Luiz Motta 1 

246 Ferreira, Aluizio 1 

247 Ferreira, Daniela Moura 1 

248 Ferreira, Heline Silvini 1 

249 Ferreira, Marcelo Poetsch 1 

250 Ferreira. João Hélio [et. al.] 1 

251 Ferrigolo, Noemi Mendes Siqueira 1 

252 Fico, Carlos 1 

253 Figueiredo, Igor Nery 1 

254 Fluminhan, Vinícius Pacheco 1 

255 Folha de São Paulo 1 

256 Folmann, Melissa; Annoni, Danielle 1 

257 Fonseca, Antonio 1 

258 Fontes Junior, João Bosco Araujo 1 

259 Fortes, Paulo Antonio de Carvalho 1 

260 Fradera, Vera Maria Jacob de 1 

261 Franca Filho, Marcílio Toscano 1 

262 França, Phillip Gil 1 

263 Frank, Lichelman  1 

264 Frazão, Armando Sergio 1 
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265 Freire, Paula Ariane 1 

266 Freitas Filho, Roberto 1 

267 Freitas, Cinthia Obladen de Almendra  1 

268 Freitas, Luciana da Silva 1 

269 Fruet, Gustavo Bonato 1 

270 Fuentes, Carla Ferreira 1 

271 Furriela, Rachel Biderman 1 

272 Furtado, Lucas Rocha 1 

273 Gaiero Guadagna, Bruno 1 

274 Galhardo, Ricardo 1 

275 Galindo,  Fernando;  Rover, Aires José 1 

276 Galvão, Rodrigo 1 

277 Garcia, Claudia Viana 1 

278 Garcia, José Ailton 1 

279 Garcia, Maria 1 

280 Gebara, Gassen Zaki 1 

281 Gentilli, Victor 1 

282 German, Christiano, et al 1 

283 Gewehr, Mathias Felipe 1 

284 Gianasi, Anna Luiza de Castro 1 

285 Godoy, Claudio Luiz Bueno de 1 

286 Gogliano, Daisy 1 

287 Goldhar, Tatiane Gonçalves Miranda 1 

288 Gomes, Carla Amado 1 

289 Gomes, Décio Alonso 1 

290 Gomes, Dinaura Godinho Pimentel 1 

291 Gomes, Luiz Flávio 1 

292 Gonçalves, Antonio Baptista 1 

293 Gonçalves, Nicole Pilagallo da Silva Mäder 1 

294 Gonçalves, Renato Afonso 1 

295 Gore, Al 1 

296 Graf , Ana Claudia Bento  1 

297 Grundmann, Stefan 1 

298 Gualberto, Marcio Alexandre M 1 

299 Guedes, Clarissa Diniz 1 

300 Guerra, Sidney 1 

301 Guerra, Sylvio 1 

302 Guglinski, Vitor Vilela 1 

303 Guilherme C. Carboni 1 

304 Guillon, Orlando 1 

305 Leree, Beatriz Solis 1 

306 Guimarães, Paulo Jorge Scartezzini 1 

307 Levy, José Luiz 1 

308 Guskow, Miguel  1 

309 Lima Filho, Francisco das Chagas 1 
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310 Hamilton, Sérgio Demoro 1 

311 Lima, José Benjamim de 1 

312 Hartmann, Ivar Alberto Martins 1 

313 Linde Paniagua, Enrique 1 

314 Henriques, Vitor dos Santos 1 

315 Lobo, Maria Tereza de Almeida Rosa Cárcomo 1 

316 Instituto Tancredo Neves 1 

317 Lopes, Fábio Aparecido Nunes 1 

318 Inter-american legal framework regarding the right 

to access to information, The 

1 

319 Lopes, Fábio Motta 1 

320 Jacobi, Pedro 1 

321 Lopes, José Reinaldo de Lima 1 

322 Jakobskind, Mário Augusto 1 

323 Lopes, Vera Maria de Oliveira Nusdeo 1 

324 Júnior, Mauro Nicolau 1 

325 Loureiro, Luiz Guilherme 1 

326 Justen Filho, Marçal 1 

327 Loures, Flavia Tavares Rocha 1 

328 Kaminski, Omar 1 

329 Lucas-Alberni, Kátia 1 

330 Karam, Francisco Jose 1 

331 Luis Sayão... [et al] 1 

332 Karam, Maria Lucia 1 

333 Luiz Franco, Benedito 1 

334 Klock, Andrea Bulgakov; 1 

335 Macedo, Ana Paula 1 

336 Koczicki, Ana Marina Nicolodi 1 

337 Macedo, Angela A. M 1 

338 Konder, Leandro 1 

339 Madrid, Daniela Martins 1 

340 Kotzé, Louis J 1 

341 Magalhães, Roberto Barcellos de 1 

342 Kretschmann, Ângela 1 

343 Maia, Liliana Collina 1 

344 Kuhn, Martin 1 

345 Malerbi, Diva Prestes Marcondes 1 

346 Kunisawa, Viviane Yumy M 1 

347 Malfatti, Alexandre David  1 

348 Lazzareschi Neto, Alfredo Sérgio 1 

349 Malheiros, Délio 1 

350 Lazzarini, Andrea 1 

351 Maliska, Marcos Augusto 1 

352 Leão, Antonio Carlos Amaral 1 

353 Mallet, Estevão 1 
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354 Leite Filho, Jaime de Carvalho 1 

355 Mamede, Gladston 1 

356 Lembo, Claudio 1 

357 Mantovani, Ana Paula 1 

358 Leme, Cristiane Kraemer L. dos Santos 1 

359 Marco, Douglas De 1 

360 Lenz, Luis Alberto Thompson Flores 1 

361 Marcucci, Márcio 1 

362 Lenza, Pedro 1 

363 Martinez, Rony 1 

364 Martinez, Sérgio Rodrigo 1 

365 Martinez, Wladimir Novaes 1 

366 Martinho, Maria Carla de Góes 1 

367 Martins, Adalberto 1 

368 Martins, Flávio Alves 1 

369 Martins, Ives Gandra da Silva 1 

370 Martins, José Carlos 1 

371 Martins, Plínio Lacerda 1 

372 Martins, Sidney 1 

373 Mathias Neto, Wagner de Castro 1 

374 Matos, Kelly Letícia Fernandes Borges 1 

375 Medeiros, Marcilio Nunes 1 

376 Mello, Heloísa Carpena Vieira de 1 

377 Melo, Gustavo Procópio Bandeira de 1 

378 Melo, Jose Marques de. 1 

379 Melo, Marco Aurélio Bezerra de 1 

380 Mendanha, Gisele de Melo Maeda 1 

381 Mendel, Toby 1 

382 Mendes, Gilmar Fernandes 1 

383 Mendes, Leandro Passig 1 

384 Mendonça, Paulo Roberto Soares 1 

385 Menegazzi, Piero Rosa 1 

386 Mesquita, Márcio Pires de 1 

387 Mezarobba, Glenda ... [et al.] 1 

388 Mialhe, Jorge Luís 1 

389 Migliora, Luiz Guilherme Moraes Rego 1 

390 Miguel, Luís Felipe 1 

391 Miragem, Bruno 1 

392 Miranda, Anna Carolina de 1 

393 Miranda, Jorge 1 

394 Miranda, Murilo de Morais e 1 

395 Mirra, Álvaro Luiz Valery 1 

396 Monteiro, Adriana Borghi Fernandes 1 

397 Monteiro, Carina Villela de Andrade 1 

398 Monteiro, Fernando Jorge Pinto 1 
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399 Moraes, Eliseu Leite 1 

400 Motta, Nelson Cândido 1 

401 Moraes, Fernando Ferreira 1 

402 Moraes, Luis Felipe do Nascimento 1 

403 Moraes, Luiza Rangel de 1 

404 Morais, José Luis Bolzan de, et al 1 

405 Morato, Maria Camila Ursaia 1 

406 Moreira, José Carlos Barbosa 1 

407 Mori, Amaury Haruo 1 

408 Mota, Lise Nery 1 

409 Motta, Carlos Pinto Coelho 1 

410 Mouravisoni, Rodrigo 1 

411 Müller Filho, Roberto 1 

412 Müller, Eugélio Luis 1 

413 Muniz Junior, Juraci 1 

414 Nascimento, Lafaiete Luiz do 1 

415 Nascimento, Paulo Nelson Lemos Basto 1 

416 Nascimento, Rogério Soares do 1 

417 Nascimento, Márcia Trabulo Esmeralda 1 

418 Nery Junior, Nelson 1 

419 Neumanne, Jose 1 

420 Nicolellis, Paulo Cassio 1 

421 Nogueira, Ricardo Cesar Frade 1 

422 Novaes, Washington 1 

423 Nunes Júnior, Amandino Teixeira 1 

424 Oliveira Junior, José Alcebíades de 1 

425 Oliveira Neto, Alexandre de 1 

426 Oliveira, Regis de 1 

427 Oliveira, Sandra de Fátima Rodrigues de 1 

428 Oliver, Paulo 1 

429 Olivo, Luis Carlos Cancellier de 1 

430 Otavio, Chico 1 

431 Otte, Max 1 

432 Paesani, Liliana Minardi 1 

433 Pagliarini, Alexandre Coutinho 1 

434 Paiva, Mário Antônio Lobato de 1 

435 Palacios, Marcos 1 

436 Parente, Norma Jonssen 1 

437 Pastore,  Gemma 1 

438 Paula, Marcos Augusto Pordeus de 1 

439 Paula, Paulo Afonso Garrido de 1 

440 Paulino, Fernando Oliveira 1 

441 Pavezi, Luís Fernando E. de Barros 1 

442 Pereira, Agostinho Oli Koppe 1 

443 Pereira, André Gonçalo Dias 1 



 

 

175 

 

444 Pereira, Áurea Pimentel 1 

445 Pereira, Heloisa Prado 1 

446 Pietro, Maria Sylvia Zanella di 1 

447 Pimenta, Paulo Roberto Lyrio 1 

448 Pimentel, Isabella 1 

449 Pimentel, Luiz Otávio 1 

450 Pincinato, Marcelo Frossard 1 

451 Pinto, Alexandre Guimarães Gavião 1 

452 Pinto, Renato Sócrates Gomes 1 

453 Pitombo, Antônio Sérgio Altieri de Moraes 1 

454 Pitombo, Cleunice A. Valentim Bastos 1 

455 Podestá, Fábio Henrique 1 

456 Ponce, Lina Lúcia Queiroz 1 

457 Pontes, Bruno César da Luz 1 

458 Popp, Carlyle 1 

459 Popp, Májeda D. Mohd 1 

460 Portugal 1 

461 Pretel, Mariana Pretel e 1 

462 Proença, José Marcelo Martins 1 

463 Proserpio, Renata 1 

464 Puchta, Anita Caruso 1 

465 Quadros, Vasconcelo 1 

466 Rabelo, José 1 

467 Ramos, André de Carvalho 1 

468 Ramos, Fabiana D‘Andréa 1 

469 Ramos, João Gualberto Garcez 1 

470 Ramos, José Saulo 1 

471 Ramos, Patrícia Pimentel de Oliveira Chambers 1 

472 Reich, Norbert 1 

473 Reinaldo Filho, Demócrito 1 

474 Revista Época 1 

475 Ribeiro, Ângela Carolina Porto 1 

476 Ribeiro, Antônio de Pádua 1 

477 Ribeiro, Diego Freitas 1 

478 Ribeiro, Johan Albino 1 

479 Ribeiro, Luís Paulo Aliende 1 

480 Rieger, Renata Jardim da Cunha 1 

481 Rios, Aurélio Veiga 1 

482 Rocha, Fernando Luiz Ximenes 1 

483 Rocha, Geiza 1 

484 Rocha, Jose Carlos 1 

485 Rocha, Manuel Antonio Lopes 1 

486 Rodrigues, Carlos D. V 1 

487 Rolim, Luciano Sampaio G. 1 

488 Romano, Roberto 1 



 

 

176 

 

489 Rosa, Dênerson Dias Rosa 1 

490 Rossetto, Miguel 1 

491 Ruiz,  Juan Carlos Orenes 1 

492 Russo Júnior, Rômolo 1 

493 Sá, Elida Lúcia Batista 1 

494 Sá, Fernando 1 

495 Sacco Neto, Fernando 1 

496 Salomão, Paulo César 1 

497 Sánchez, Javier López 1 

498 Santana, Danilo Borges 1 

499 Santana, Izaias José de 1 

500 Santos, Alexandre Pinheiro dos 1 

501 Santos, Antônio Silveira Ribeiro dos 1 

502 Santos, Antônio Carlos dos 1 

503 Santos, Fábio Antônio Tavares dos 1 

504 Santos, Izabela Padilha 1 

505 Santos, Reinaldo 1 

506 Saraiva, Paulo Lopo 1 

507 Sarmento, Daniel 1 

508 Sarmento, Eduardo Sócrates Castanheira 1 

509 Scavone Junior, Luiz Antonio 1 

510 Schaefer, Fernanda 1 

511 Schmitt, Cristiano Heinech 1 

512 Schonblum, Paulo Maximilian Wilhelm 1 

513 Scorsim, Ericson Meister 1 

514 Scucuglia, Eliana Malta Moreira 1 

515 Seminário Internacional Imprensa Investigativa 1 

516 Shelton, Dinah 1 

517 Sidou, J. M. Othon (José Maria Othon) 1 

518 Silva Júnior, Roberto Roland Rodrigues da 1 

519 Silva Júnior, Walter Nunes da 1 

520 Silva Neto, Manoel Jorge e 1 

521 Silva, Bruno Campos 1 

522 Silva, Carlos Bruno Ferreira da Silva 1 

523 Silva, Evandro Lins e 1 

524 Silva, Haike Roselane Kleber 1 

525 Silva, Isaac de Moraes 1 

526 Silva, João Alves 1 

527 Silva, Jonathas 1 

528 Silva, José Renato de Oliveira. 1 

529 Silva, Luiz Augusto Beck da 1 

530 Silva, Luiz de Pinho Pedreira 1 

531 Silva, Luiz Inácio Lula da 1 

532 Silva, Marco Antonio Marques da 1 

533 Silva, Marcus Vinicius Fernandes Andrade 1 



 

 

177 

 

534 Silva, Michael César 1 

535 Silva, Paulo Napoleão Nogueira da 1 

536 Silva, Rodrigo Daniel Félix da 1 

537 Silva, Roseli de Sousa e 1 

538 Silveira, Miguel Burnier da 1 

539 Silveira, Patrícia Azevedo da 1 

540 Simão, Ângela Maria Marini 1 

541 Sirvinskas, Luis Paulo 1 

542 Siscar, Crisnanda Pane 1 

543 Slaibi Filho, Nagib 1 

544 Soares,  Ana Paula Marcante 1 

545 Sousa Júnior, José Geraldo de 1 

546 Sousa, Denise 1 

547 Sousa, Pompeu de 1 

548 Souza, Ana Luiza da Gama e 1 

549 Souza, Antonio Fernando de Barros e Silva de 1 

550 Souza, Paulo Vinicius Sporleder de 1 

551 SOUZA,André Evangelista de 1 

552 Sparemberger, Raquel Fabiana Lopes 1 

553 Spode, Guinther 1 

554 Sposato, Karyna 1 

555 Stroppa, Tatiana 1 

556 Supremo Tribunal Federal 1 

557 Tavares, André Ramos 1 

558 Tavares, George 1 

559 Tavola, Artur da 1 

560 Teixeira, Antônio Edílio Magalhães 1 

561 Teixeira, Miro 1 

562 Teotônio, Paulo José Freire 1 

563 Themoteo, Reinaldo 1 

564 TJ-MG 1 

565 TJ-RJ 1 

566 Toller, Fernando M 1 

567 Tourinho, Rita 1 

568 Uhlir, Paul F 1 

569 Valente, Ana Paola de Morais Amorim 1 

570 Valentim, Marcio Antonio Alves 1 

571 Valeriano, Sebastião Saulo 1 

572 Vargas, Amanda Cruz 1 

573 Vargas, Luiz Alberto de 1 

574 Vasconcelos, Fernando Antônio de 1 

575 Veiga, Alexandre Brandão da 1 

576 Veiga, Luiz Adolfo Olsen da 1 

577 Viana, Rui Geraldo Camargo 1 

578 Vianna, Túlio 1 



 

 

178 

 

579 Vicenzi, Benjamin 1 

580 Vidal, Luís Fernando Camargo de Barros 1 

581 Vidigal, Edson 1 

582 Viegas, Weverson da Silva 1 

583 Vieira, Giselle Ferreira 1 

584 Villares, Luiz Fernando 1 

585 Wachowicz, Marcos 1 

586 Wada, Ricardo Morishita 1 

587 Wambier, Teresa Arruda Alvim 1 

588 Weber, Márcia Regina Lusa Cadore 1 

589 Wissel, Fernanda Isabel 1 

590 Zaché, Juliane 1 

591 Zanardi, Bianca Botter 1 

592 Zuliani, Ênio Santarelli 1 

 

 


