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RESUMO 

 

Este artigo elaborará uma análise do princípio da publicidade, expresso no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, observando como esse princípio tem-se configurado na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quando em conflito com o direito à 

privacidade. Para isso, será realizada pesquisa bibliográfica tendo como fonte os diversos 

doutrinadores da ciência jurídica, bem como a jurisprudência do STF. Ao final, será possível 

perceber a relevância do princípio da publicidade para a Administração Pública, além de sua 

importância na concretização da democracia no Estado de Direito.  
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ABSTRACT 

 

This article will analyze the principle of publicity, expressed in art. 37 in the 1988 Brazilian’s 

Constitution, showing how this principle has been configured in the STF’s decisions when in 

conflict with the right to privacy. For this, will be carried out bibliographic research having as 

source the various law science doctrinators, as well as the STF’s decisions. In the end, will be 

possible to perceive the relevance of the principle of publicity for the Public Administration, 

besides its importance in the concretization of democracy in the State of Law. 

Keywords: Publicity; Public Adminitration; Democracy; STF. 

                                                           
1
 Acadêmico do 3° período do curso de Direito da UFRN. E-mail: andrepmedeiros@hotmail.com. 

2
 Acadêmica do 3° período do curso de Direito da UFRN. E-mail: gabrielagarcia756@gmail.com. 

3
 Docente/pesquisador do curso de Direito da UFRN. E-mail: contato@eliasjacob.com.br. 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O princípio da publicidade administrativa, expresso na Constituição Federal de 1988, 

como princípio básico da Administração Pública, é elemento essencial no interior de uma 

República fundada em bases democráticas, uma vez que o princípio sustentador de um regime 

democrático é a participação popular (MELLO, 2003). 

Além disso, a publicidade e a transparência cumprem outra função básica dentro do 

regime democrático, que diz respeito à fiscalização da gestão dos administradores sobre os 

bens e interesses da coletividade, proporcionando, ainda, aos administrados, o direito de 

reivindicar algo, em busca da eficiência, da concretização da vontade geral e, 

consequentemente, o bem-comum. 

Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo aprofundar-se acerca do princípio da 

publicidade administrativa, buscando destacar seu papel para a boa administração e, de 

maneira mais ampla, para uma gestão democrática, além de analisá-lo nas decisões que 

transcorrem no Supremo Tribunal Federal. 

 

2. METODOLOGIA 

A presente produção acadêmica foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica acerca 

do tema envolvendo o princípio da publicidade dos atos públicos. Para isso foram consultadas 

obras de doutrinadores da ciência jurídica, assim como julgados do STF, de forma a 

maximizar o entendimento do objeto de estudo. 

 

3. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA 

O princípio da publicidade abrange toda a atividade do Estado, e se estende tanto ao 

Poder Judiciário, quanto aos Poderes Legislativo e Executivo. Além disso, encontra-se 

diretamente relacionado com o direito à informação, também previsto na Constituição em seu 

art. 5°, inciso XXXIII, que dispõe sobre o dever da transparência estatal ao dizer que 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5°, XXXIII). 



 

 

Dessa forma, fica evidente que os agentes públicos, no exercício de suas funções, têm 

o dever de respeitar tanto o princípio da publicidade como o disposto pelo direito à 

informação, devendo contribuir para uma administração totalmente transparente. 

Outro aspecto analisado pelo texto constitucional do direito à informação que merece 

atenção diz respeito ao fato de que esse direito assegura a todos a possibilidade de receber 

informações de seu interesse particular e também sobre assuntos de interesse coletivo ou geral 

(AMARAL, 2010). Desse modo, disponibilizar tais informações trata-se de uma imposição à 

Administração Pública, tendo em vista que ela tem a responsabilidade de tutelar os bens 

públicos, os quais, na verdade, pertencem originariamente aos administrados, e, portanto, 

estes possuem o direito de saber de que forma são utilizados os recursos e como são geridos 

seus bens e interesses. 

Ainda, esse dever da publicidade e transparência não compreende meramente a 

simples divulgação oficial dos atos da Administração Pública, mas abrange também o 

conhecimento da conduta interna de seus agentes, devendo essa publicação se dar de maneira 

clara, eficaz e plenamente compreensível ao público, além de ser acessível a toda a população 

(SILVA, 2007). 

Tanto é que a própria Constituição instituiu mecanismos administrativos de defesa do 

direito à publicidade e transparência da Administração Pública. São eles o direito de petição 

aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, para o 

acesso a informações de interesse coletivo; e a obtenção de certidões em repartições públicas, 

para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, que digam respeito 

ao próprio requerente (MOREIRA, 2009). 

Dessa forma, interpreta-se que esses mecanismos, incluindo o próprio princípio da 

publicidade, são meios designados para a sociedade exercer controle sobre aquilo que 

originalmente lhe pertence, já que “a publicidade serve exatamente para que a sociedade tenha 

controle do que está acontecendo com os seus bens e interesses” (LIMA, 2014, p. 45). 

No STF, a publicidade dos atos e das atividades estatais assume expressivo valor 

constitucional, sendo, portanto, incluído no rol dos direitos, das garantias e liberdades 

fundamentais (MELLO, 2014). O direito à informação sobre as valências públicas que são de 

interesse da população é considerado como um dispositivo que oferece viabilidade aos 

indivíduos para se realizar a fiscalização por parte dos cidadãos em relação ao que é feito pelo 

Poder Público, consagrando, assim, o ideal da república democrática (MELLO, 2015). 

Dentre tais informações de interesse coletivo ou geral a serem publicadas pelas 

organizações públicas encontram-se, por exemplo, os gastos relacionados à aquisição de 



 

 

material de expediente a ser utilizado em escritório, aluguéis de equipamentos, veículos ou 

imóveis com a finalidade de servirem como instalação de gabinetes que servem de suporte a 

atividades da Administração Pública, dentre outras atividades ligadas ao exercício da função 

pública (BARROSO, 2012). 

Ainda, inclui-se nessas informações a remuneração dos servidores públicos, conforme 

disposto pelo entendimento mais recente do STF, a SS 3.902-AgR, com relatoria do Ministro 

Ayres Britto. Na ocasião, ficou entendido que o impedimento dessa divulgação caracterizaria 

um confronto às normas constitucionais do direito à informação dos atos estatais e ao 

princípio da publicidade administrativa. Diante da situação, foi argumentado que a 

remuneração e as funções exercidas pelos servidores públicos compõem informações de 

interesse público, devendo ser, portanto, reveladas e uma vez que, nesse caso, não estarão em 

questão a segurança do Estado ou da sociedade, de modo que seja necessário haver o sigilo. 

Sendo assim, não há que se falar em direito à intimidade ou vida privada, tendo em 

vista que o objeto de divulgação refere-se apenas a agentes públicos nessa qualidade, 

esquecendo o atributo de indivíduo do servidor. Dessa maneira, “a negativa de prevalência do 

princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave 

lesão à ordem pública” (BRITTO, 2011, p. 2). Indo pouco mais além, tal entendimento pode 

ser aplicado não só a divulgação dos salários dos servidores, mas também, a todos os gastos 

públicos, como prerrogativa do princípio da publicidade dos atos administrativos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observar o estudo sobre o princípio da publicidade, tem-se como indiscutível a 

confirmação de que este consiste em um importante elemento para fazer do Estado brasileiro 

um ente eficientemente democrático. Há, a partir disso, a possibilidade do indivíduo controlar 

as transações e mudanças que ocorrem com os recursos públicos, que primordialmente lhe 

pertencem, sendo possível, também, a fiscalização do Estado para que este atue sempre 

visando a coletividade. 

Além disso, em conformidade com tal princípio, a transparência, característica do 

direito à informação, surge como uma barreira à prática de atos corruptos no interior da 

Administração Pública, uma vez que a destinação dos recursos será divulgada para 

conhecimento da população. Ainda, essa ampla divulgação de informações de interesse 

coletivo ou geral inclui a própria remuneração dos servidores públicos, conforme 

entendimento mais recente do STF, também estudado no presente trabalho. 



 

 

Tal entendimento arrematou a ideia constitucional de que apenas assuntos de caráter 

sigiloso, que envolvam a segurança do Estado e da sociedade, não devem ser publicados. Com 

isso, é possível observar que o STF, sob uma visão democrática e constitucional, tomou uma 

decisão eficaz para efetivar de maneira mais plena a soberania popular, tendo por base o 

importante princípio da publicidade. 
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