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1. RESUMO
A presente pesquisa objetiva verificar a efetividade do controle social na região do 

Médio Paraíba, com enfoque nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda, por 

meio  da  verificação  do  cumprimento  dos  ditames  da  Lei  n.  12.527,  de  18  de 

novembro de 2011, a denominada Lei de Acesso à Informação.

2. INTRODUÇÃO
A Lei n. 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), ao disciplinar o 

acesso à informação no âmbito da Administração Pública, assim como em relação 

às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recurso públicos, buscou dar 

garantias ao cidadão na efetivação do direito fundamental à informação.

Nesse sentido, a referida norma veio se juntar a outros importantes diplomas legais 

que já preconizavam uma ação estatal pautada nos princípios da publicidade e da 

transparência1,  a  exemplo  da  Lei  Complementar  n.  101/2000  -  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Na atual conjuntura do País, em que se vislumbra maior proatividade da sociedade, 

que clama pela erradicação da corrupção e pelo respeito e materialização de direitos 

fundamentais  albergados  na  Carta  Política  de  1988,  percebe-se  que  o  controle 

social, corolário da democracia (BONAVIDES, 2003), necessita de instrumentos e 

garantias que possibilitem seu pleno exercício de forma efetiva.

3. OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho é verificar o cumprimento da Lei n. 12.527/2011 pelos 

municípios  da  região  do  Médio  Paraíba,  com enfoque  nos  municípios  de  Barra 

Mansa e Volta Redonda.

Os  objetivos  específicos  são:  (i)  apresentar  uma  análise  acerca  do  direito  à 

informação  no  que  tange  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro  e  internacional;  (ii) 

verificar  as  providências  adotadas  pelas  administrações  municipais  e  sua 

compatibilidade  com  a  LAI;  e  (iii)  analisar  as  medidas  tomadas  pelo  Ministério 

1 Sobre a normatividade dos princípios, Luís Roberto Barroso (2009, pp. 316-317) bem destaca que: 
“[...] a Constituição passou a ser compreendida como um sistema aberto de princípios e regras,  
permeável a valores jurídicos suprapositivos,  no qual as ideias de justiça e de realização dos 
direitos fundamentais desempenham um papel fundamental. […]. No ambiente pós-positivista de 
reaproximação entre o Direito e a Ética, os princípios constitucionais se transformam na porta de 
entrada  dos  valores  dentro  do  universo  jurídico.  Há  consenso  na  dogmática  jurídica 
contemporânea de que os princípios e regras desfrutam igualmente do status de norma jurídica, 
[…].”



Público a fim de promover a adequação dos municípios analisados à LAI, para que a 

mesma seja efetivada.

4. METODOLOGIA
A fim de apresentar uma análise acerca do direito à informação nos ordenamentos 

jurídicos brasileiro e internacional será realizada revisão bibliográfica  com ênfase 

nas disciplinas de direito constitucional e administrativo.

Além disso, serão desenvolvidos parâmetros de aferição que possibilitem confrontar 

as ferramentas e informações disponibilizadas pelos municípios e o quanto disposto 

na Lei n. 12.527/2011.

Registre-se que, tendo em vista a amplitude da Região do Médio Paraíba2, optou-se 

por centralizar a pesquisa nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, em 

virtude da relevância econômica e demográfica destas cidades.

Por fim, será realizada pesquisa de campo na sede da Procuradoria da República no 

município de Volta  Redonda para coletar dados relacionados aos inquéritos civis 

instaurados e recomendações expedidas3.

5. DESENVOLVIMENTO
O controle social é inerente à democracia, porquanto, neste regime, a participação 

popular é sua condição de existência e legitimidade (BONAVIDES,  2003).

A participação,  que  pode  se  dar  de  diferentes  formas  que  se  complementam, 

constitui direito fundamental que deve ser exercido em sua plenitude e, para tanto, 

vincula  o  Poder  Público  ao  cumprimento  das  leis  e  à  adoção  de  medidas  que 

promovam a inserção da sociedade na gestão pública, de modo a torná-la, também, 

democrática. Sobre o caráter fundamental do direito de participação, Schier (2002, p. 

27) leciona que: 
[…] é possível afirmar que o direito de participação é um direito fundamental 
definido em normas constitucionais que decorrem diretamente do princípio 
do  Estado  de  Direito  e  do  princípio  Democrático.  Portanto,  concretiza  o 
estado  Democrático  de  Direito,  princípio  estruturante  da  República 
Federativa  do  Brasil,  conforme  a  fórmula  prevista  no  art.  1°,  caput,  da 
Constituição Federal de 1988.

2 A região é composta por 12 (doze) municípios (Angra dos Reis, Barra do Piraí,  Barra Mansa, 
Itatiaia, Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e 
Volta Redonda) e abriga, aproximadamente, 5,5% da população do estado do Rio de Janeiro.

3 Conforme notícias publicadas no endereço eletrônico da Procuradoria da República no estado do 
Rio de Janeiro (www.prrj.mpf.mp.br) 

http://www.prrj.mpf.mp.br/


Nesse  contexto,  a  informação  adquire  relevo,  já  que,  num  Estado  democrático, 

fundamentado na liberdade do cidadão, é ela o “caminho que as pessoas possuem 

para a construção do seu discernimento relativamente livre” (FRANÇA, 2008, p. 23). 

Logo, ao regulamentar o preceito contido no art. 5°, XXXIII, a Lei n. 12.527/2011 

estabeleceu importante arcabouço normativo de promoção ao direito à informação 

que, dessa forma, deve ser observado por toda Administração Pública, não só em 

decorrência da vinculação ao princípio da legalidade (art. 37,  caput, CRFB/1988), 

mas, e principalmente, pela obrigação do Estado em tornar efetivos os direitos do 

cidadão (SILVA, 2010).

6. RESULTADOS PRELIMINARES
Embora  os  sítios  eletrônicos  dos  municípios  analisados  possuam  várias 

informações, pendências foram encontradas e, posteriormente, reconhecidas ante o 

acatamento  por  parte  dos  Poderes  Executivos  envolvidos  dos  termos  das 

recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal, demonstrando que ainda 

há uma lacuna a ser preenchida para tornar o controle social materialmente efetivo.
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