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RESUMO 
 

 
Tendo em vista que as políticas públicas se apresentam como uma meio para a 
concretização dos direitos sociais e essas políticas necessitam passar por análise e 
avaliação, pesquisa-se acerca da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais Brasileira. Nesta perspectiva, sob um viés jurídico da análise das políticas 
públicas, se objetiva identificar e analisar os mecanismos de controle e participação 
social previstos na lei geral.  Para tanto, é necessário descrever as formas de 
participação, accountability e mobilização encontradas no dispositivo legal, assim 
como analisar tais mecanismos em consonância com os conceitos de controle e 
participação social. Realiza-se então, uma pesquisa teórica e documental, como 
procedimento metodológico o método dedutivo e como procedimentos técnicos a 
técnica de análise textual e interpretativa, a análise de conteúdo e por fim, para a 
análise das ocorrências na LGPD se utilizou a abordagem o direito como vocalizador 
de demandas. Diante disso, verifica-se que a lei trouxe em seu texto mecanismos de 
controle e participação social para os titulares dos dados, para o poder público 
enquanto agente fiscalizador e para as entidades de tratamentos de dados. Dentre 
esses mecanismos estão a criação de Conselhos, Ouvidorias, Órgãos competentes 
para aplicação de sanções além da realização de debates e audiências públicas com 
toda sociedade civil, o que impõe a constatação de que os objetivos foram alcançados, 
ao tempo que a lei apresentou em seu texto mecanismos que possibilitam o controle 
e a participação social dos impactados pela legislação. Por fim, se mostra relevante 
num futuro compreender como os mecanismos de controle e participação social 
trazidos pela LGPD irão impactar a concretização ou não da lei. 
 
 
Palavras- chave: LGPD. Direito e Políticas Públicas. Dados Pessoais. Controle 
Social. Participação Social. 

 

 

 

 

                      
 

 
 

               



 
 

ABSTRACT  

 
Bearing in mind that public policies are presented as a means for the realization of 
social rights and these policies need to undergo analysis and evaluation, research on 
the implementation of the General Law for the Protection of Personal Data in Brazil is 
being performed. From a legal perspective of the analysis of public policies, the 
objective is to identify and analyze the mechanisms of control and social participation 
provided for in the general law. Therefore, it is necessary to describe the forms of 
participation, accountability, and mobilization found in the legal provision, as well as to 
analyze such mechanisms in line with the concepts of control and social participation. 
Then, theoretical and documentary research is carried out; as methodological 
procedure the deductive method; as technical procedures the technique of textual and 
interpretive analysis, content analysis; for the analysis of occurrences in the LGPD, the 
law approach was used as vocalizer of demands. In light of this, it occurs that the law 
brought in its text mechanisms of control and social participation for data subjects, for 
the government as a supervisory agent, and for data processing entities. Among these 
mechanisms is the creation of Councils, Ombudsman Offices, competent bodies for 
the application of sanctions, as well as holding debates and public hearings with all 
civil society, which imposes the verification that the objectives were achieved, at the 
time that the law presented in its text mechanisms that enable the control and social 
participation of those impacted by the legislation. Finally, it is relevant in the future to 
understand how the mechanisms of control and social participation brought by LGPD 
will impact the implementation or not of the law. 
 

Keywords: LGPD. Law and Public Policies. Personal Data. Social Control. Social 
Participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Bucci (2006), políticas públicas podem ser conceituadas como um 

complexo de ações governamentais (executivo, legislativo e judiciário) que possuem 

como objetivo atender determinada demanda da sociedade que se mostra 

socialmente relevante. Nessa perspectiva, a política pública se apresenta, em regra, 

como programas governamentais, projetos estratégicos e em forma de legislações, 

por exemplo. 

O fomento de tais ações fica a cargo do poder público, que é o ente responsável 

por criar, realizar e em partes, fiscalizar o progresso da medida. Nesse contexto, se 

mostra pertinente que se estabeleça mecanismos de análise e avaliação das políticas 

públicas perpetradas, uma vez que são direcionadas a sociedade e se utilizam de 

orçamento público para sua realização (BUCCI, 2006). Esta avaliação se dá por 

intermédio de métricas e análises que buscam aferir indicadores de sucesso ou falha 

de determinadas políticas públicas. 

Nessa perspectiva, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Brasileira, aqui 

considerada como uma política pública de Estado, ao determinar regras e orientações 

para tratamentos de dados pessoais, submete a sociedade a regramentos criados 

para em tese dar maior proteção aos dados existente a cada indivíduo. Tais 

determinações, acabam por sugerir projeções de comportamento social que 

representam a concretização do objetivo da política em questão (SOUZA, 2006; 

COUTINHO, 2013). 

Os efeitos e impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz ao 

orientar as diretrizes para tratamento de informações pessoais junto a necessidade 

de análise das políticas públicas promulgadas determinam que esta pesquisa 

questione: 1. Em que medida é possível identificar mecanismos de controle e de 

participação social na LGPD? 

 Assim, este trabalho de pesquisa tem como objetivo identificar e analisar 

mecanismos de controle e participação social presentes na Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), ao mesmo tempo em que intentou descrever as formas de 

participação, accountability e mobilização previstas na LGPD. 

Para responder tais questionamentos, se utilizou-se do tipo de pesquisa teórica 

e documental, como procedimento metodológico o método dedutivo e como 
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procedimentos técnicos a análise textual e interpretativa, a análise de conteúdo e por 

fim, para a análise das ocorrências na LGPD se utilizou a abordagem proposta por 

Coutinho (2013). 

Nessa perspectiva, situada a pesquisa, o estudo se justifica ao ponto em que 

almeja analisar uma Política de Estado, produzindo dados e análises sobre a LGPD 

que potencialmente serão capazes de orientar novas abordagens, estudos e até na 

tomada de decisão sobre a legislação aplicada. No mais, o presente estudo também 

almeja contribuir no desenvolvimento de novas perspectivas para uma abordagem 

jurídica na avaliação das políticas públicas, uma vez que é uma abordagem recente 

na literatura científica jurídica. 

Neste interim, este trabalho está segmentado em cinco seções e três capítulos. 

No primeiro capítulo, se apresentará o histórico de surgimento e os conceitos de 

políticas públicas, o conceito no direito bem como as suas formas de avaliação e 

análise, com foco nas abordagem jurídicas. Ainda, o capítulo abordará históricos e 

conceitos acerca do controle e participação social e por fim, será abordado os 

aspectos e escolhas metodológicas realizadas na presente pesquisa. 

No segundo capítulo se apresentará a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, iniciando a discussão acerca do histórico da proteção à privacidade no 

mundo e no Brasil ao mesmo tempo que se apresentará os objetivos e funções 

básicas que a lei traz em seu escopo. Se finalizou o capítulo expondo os mecanismos 

de controle e participação social encontrados em seu conteúdo e que são objeto do 

presente estudo. 

No terceiro capítulo se analisará os mecanismos de controle e participação 

social expostos na LGDP, assim como se realizará a discussão acerca dos 

mecanismos e sua relação com os conceitos já trazidos pela sociedade científica no 

que tange aos instrumentos de controle e participação no Estado Democrático de 

Direito. 
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2 ABORDAGEM JURÍDICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

No presente capítulo se apresentará conceitos e abordagens no que concerne 

ao estudo e análise das políticas públicas (PPs) quando observadas sob a égide da 

Ciência do Direito, o que se mostra etapa necessária para a estruturação de uma 

arcabouço teórico capaz de justificar as escolhas aqui realizadas. Sobre isso, 

Coutinho (2013) afirma que o cientista jurídico que intenta pesquisar as possíveis 

relações entre o direito e as políticas públicas encontra diversas dificuldades como 

diferentes enfoques metodológicos, semânticos e teóricos. Em contrapartida, o autor 

considera, em que pese as dificuldades encontradas, as políticas públicas se 

apresentam como um campo a ser explorado pelos juristas brasileiros, uma vez que 

podem possibilitar compreensão dos possíveis efeitos que o Direito possui na criação, 

formulação e efetivação de uma política pública. 

 Nesse contexto, antes de se discutir formas de analisar políticas públicas sob 

abordagem jurídica, deve-se conhecer sobre o surgimento, desenvolvimento e a 

definição do que entende por políticas públicas.  

 

2.1 Surgimento e Conceitos de Políticas Públicas  

 

De acordo com Souza (2006), não há uma definição ou conceito estático do 

que sejam Políticas Públicas, isto porque, segundo Agum, Riscado e  Menezes (2015), 

sua origem como campo acadêmico se deu nos Estados Unidos da América (EUA), 

em meados da primeira metade do Século XX, inicialmente, uma subárea das 

Ciências Políticas, depois, como uma disciplina multidisciplinar, o que fez seu estudo 

abranger as diversas áreas do conhecimento. 

Separione (2016) afirma que a mobilização para a realização de estudos 

científicos sobre políticas públicas originou-se na década de 1950, também nos EUA, 

sendo que somente a partir de 1970, a investigação foi ampliada para a Europa. 

Segundo o autor, a atividade inicial destes estudos era conceber o conceito e formas 

de análise das políticas públicas, sejam eles para o processo Estatal ou não. 

Neste sentido, Souza (2006) afirma que os autores considerados fundadores 

do campo Políticas Públicas e das teorias hoje existentes são H. Laswell (1936), H. 

Simon (1957), C. Lindblom (1959) e Easton (1965), que foram os estudiosos 
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responsáveis por sistematizar os primeiros conceitos e métodos de análise das 

políticas públicas que as tornaram interessantes ao olhar dos decisores políticos. 

O campo das Políticas Públicas teve atenção de estudiosos e da sociedade em 

geral devido a sua importância na ação pública. Em contrapartida, Souza (2006) 

afirma que foram três os fatores que trouxeram atenção para as políticas públicas e 

sua estruturação na dinâmica da sociedade. Primeiro, a implantação de medidas 

restritivas de gastos pelos países, que fez com dessem maior visibilidade a formulação 

e concretização das políticas; segundo, as novas visões sobre as funções dos 

governos nas diferentes esferas da sociedade e por fim, o terceiro fator estaria 

relacionado a busca de países em desenvolvimento e com democracias ainda 

recentes por  respostas para formas e regras para políticas públicas mais eficientes. 

Souza (2007) destaca que para além de um conceito ou definição, as políticas 

públicas se apresentam como um campo multidisciplinar e para a Teoria Geral das 

Políticas Públicas, esta poderia ser vista como um campo científico que vislumbra 

compreender, analisar e propor alterações nas ações dos governos. Nesse contexto, 

são diversos os conceitos e definições encontradas na literatura científica ao que se 

entenda como políticas públicas. 

Dye (1984), cientista político, afirma que o termo políticas públicas pode ser 

definido como as escolhas que determinado governo pode resolver efetivar ou não. 

Nesta definição, pode-se inferir uma abordagem que entende a política pública como 

solução de problemas.  

Laswell (1936-1958), cientista político, ao estudar este campo, define políticas 

públicas e sua análise como: “who gets what, when, how”. Segundo Souza (2007) esta 

é a definição mais conhecida atualmente, uma vez que descreve de forma objetiva 

quais são os papéis que as políticas públicas podem assumir enquanto iniciativas de 

Estado ao mesmo tempo em que estabelece as suas formas de poder. 

Como pode ser observado, ambas as definições apresentadas limitam a 

compreensão do que sejam políticas públicas a simples escolhas de Estado ou 

Governo, conforme observado pelo autor Dworkin (1999). Souza (2007) estabelece 

que há diversas críticas a definições de políticas públicas que apenas levam em 

consideração os papéis dos governos e deixam de lado a discussão existente quanto 

ao papel das políticas públicas na efetivação dos programas governamentais. 
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Em contrapartida, sobre isso, Souza (2007) afirma que em que pese diferentes 

abordagens para definição do que sejam políticas públicas, estas assumem uma 

perspectiva generalista buscando evidenciar que quando o assunto é políticas 

públicas a coletividade assume posição superior às partes individuais.  

A autora ainda expõe que ao se compreender as PPs como uma área 

abrangente se afirma a variedade de disciplinas que a formam. Segundo ela, esta 

multidisciplinaridade gera dois efeitos: o primeiro, relacionado a possibilidade de ser 

observada por diversas disciplinas, o que enseja a determinação de que as políticas 

públicas já deixaram de ser uma subárea das ciências políticas; já o segundo, está 

relacionado à construção metodológica das políticas públicas. A autora afirma que a 

multidisciplinaridade das PPs não quer estabelecer a premissa de que este campo 

não possui um escopo metodológico próprio, mas que é passível de análise em 

diferentes perspectivas. 

Sobre isso, Sebatier (2007, p. 3) afirma que o processo político é complexo, 

por, dentre outros fatores: 

[...]1. There are normally hundreds of actors from interest groups, 
governmental agencies, legislatures at different levels of government, 
researchers, journalists, and judges involved in one or more aspects of the 
process. Each of these actors (either individual or corporate) has potentially 
different values/interests, perceptions of the situation, and policy preferences 
[...]. 

 

Neste caso, o autor exemplifica a complexidade do processo ao descrever que 

neste percurso existem muitos atores com interesses diversos, agências 

governamentais, poderes legislativos, pesquisadores, jornalistas e até juízes em 

diferentes aspectos do processo. Sebatier também afirma que cada um dos atores 

citados possui interesses potencialmente diferentes com percepções do contexto e 

possíveis preferências políticas, o que determina as formas de análise criadas. 

Assim, determinados de forma breve o surgimento e desenvolvimento das 

políticas públicas, bem como apresentado diferentes conceitos sobre seu 

entendimento, a próxima etapa será explorar a construção de um conceito de políticas 

públicas voltadas a análises específicas, conforme já evidenciado a possibilidade. No 

caso desta pesquisa, se discutirá no tópico seguinte a possibilidade da padronização 

de um conceito de PPs voltado a análise jurídica. 
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2.2 A sistematização de um conceito de políticas públicas voltado a análise 
jurídica 
 

Conforme já estabelecido no tópico 2.1, apesar de possuir escopos 

metodológicos próprios, o campo das políticas públicas propicia sua análise sob 

diferentes abordagens e critérios, o que se justifica pelo seu aspecto multidisciplinar. 

Nesse contexto, estudiosos de diferentes bases tem investido tempo em construir um 

conceito de políticas públicas voltado a suas respectivas áreas, com o intuito de 

explorar os benefícios e malefícios dessa relação, como acontece também no Direito. 

Para exploração de uma possível sistematização de um conceito de políticas 

públicas voltado à análise jurídica, se utilizará, dentre outros, dos estudos da 

professora e pesquisadora Maria Paula Dallari Bucci (2006,2013). Neste estudo a 

autora elucidou os aspectos determinantes na construção da relação entre o direito e 

as políticas públicas. 

Bucci (2006) afirma que o desenvolvimento de um conceito jurídico das PPs 

perpassa anteriormente a abertura da Ciência do Direito para a multidisciplinaridade. 

A autora expõe que por muito tempo a característica positivista do Direito impediu seu 

envolvimento com as áreas do conhecimento. No mesmo caminho descreve Coutinho 

(2013) ao afirmar que o futuro cientista do direito não é incentivado a envolver-se na 

concepção, criação e nos estudos sob políticas públicas;  o que ambos os autores 

concordam também é que atualmente este cenário tem mudado, sendo percebido 

uma maior exploração de pesquisadores do direito  para áreas correlatadas como a 

economia, ciências políticas, administração e as ciências sociais e aplicadas de forma 

geral. 

Segundo Bucci (2006), esta mudança se deve, em partes, às alterações 

estruturais que as Constituições tiveram no século XX, no que concerne tratar em seu 

escopo não só a estruturação de poder, mas também sobre os direitos fundamentais, 

o que permitiu o desenvolvimento de discussões sobre os papéis do direito na 

concretização dos regramentos constitucionais. 

A autora afirma que os direitos sociais se apresentaram como o fator 

modificador na postura do Estado frente as suas funções essenciais. Nesse sentido, 

Bucci (2006) ainda afirma que os direitos sociais trouxeram à tona a necessidade do 

desenvolvimento das políticas públicas como categoria jurídica, uma vez que agora a 

preocupação se concentraria nas possibilidades e ferramentas de concretização dos 



14 
 

 
 

direitos previsto nas Constituições; e as políticas públicas, neste caso, seriam uma 

possiblidade. 

Bucci (2006) expõe que cada movimento de ampliação de novos direitos 

correspondia a novas solicitações ao direito de ferramentas capazes de concretizá-

los. Segundo a autora, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) 

foi o documento responsável por evidenciar a importância de se explorar as possíveis 

intersecções entre o direito e as políticas públicas no Brasil, ao tempo que se 

evidenciou a falta de ferramentas para concretização dos novos regramentos. Sobre 

isso, Hofling (2001) afirma que as iniciativas de Estado não são implementadas 

automaticamente e ainda há possibilidade de gerar resultados diversos do planejado. 

De acordo com Bucci (2006), para a elaboração de um conceito de políticas 

públicas em direito se faz necessário explorar quais são as expressões jurídicas que 

as PPs podem assumir. No caso, afirma que existe diversos suportes legais que irão 

se manifestar de diferentes formas. Segundo a autora, os principais suportes são as: 

políticas com suporte legal; políticas no texto constitucional e as políticas de Estado e 

de Governo. 

As políticas com suporte legal, de forma geral, podem ser entendidas daquelas 

advindas da Lei. Segundo a autora, uma política pública enquanto Lei teria que 

estabelecer requisitos mínimos em seu texto, tais como: objetivos, diretrizes, 

instrumentos, sistema, planos, programas e projetos para a realização da política. No 

caso de políticas com suporte legal observa-se a necessidade do próprio texto de Lei 

em propor ferramentas para seu fomento e não apenas determinar sua criação, como 

normalmente é feito. 

No mesmo contexto se encontram as políticas com suporte constitucional, que 

são aquelas criadas a partir de disposições previstas na CRFB/88; como exemplos 

pode-se citar o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária. 

Já com relação às políticas de Estado e as políticas de governo, de acordo com 

Oliveira (2011), como políticas de Estado podem ser entendidas aquelas de maior 

tempo, com desenvolvimento e prospecção de resultados a longo prazo. Já políticas 

de governo trata-se das iniciativas integrantes de um plano de ação a ser cumprido 

em determinado momento, sob responsabilidade de determinado governo. 
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Estabelecidas estas premissas, que determinam a importância e os caminhos 

a qual se precisa percorrer para a definição de um conceito de políticas públicas em 

Direito, é preciso inferir, conforme estabelece Coutinho (2013), que a busca por um 

conceito estático do que sejam políticas púbicas no direito é um trabalho não tão 

interessante uma vez que ontologicamente as PPs não nascem de uma perspectiva. 

Em contrapartida, o autor descreve a importância de se buscar um conceito para fins 

de estudos e análises que resguardem as relações jurídicas existentes na sociedade. 

Para isso, apresenta-se a seguir alguns conceitos escritos por cientistas do Direito: 

Canotilho (1998) define políticas públicas como ferramentas estruturadas que 

se destinam a concretização dos direitos sociais previstos na CRFB/88; Grau (1996) 

descreve as políticas públicas como as decisões de ação do Estado que interfiram na 

sociedade; Valle (2009) conceitua políticas públicas como a escolha produzida por 

interessados governamentais que possuem autoridade para aplicar e produzir 

sanções. Na presente pesquisa, pelo arcabouço metodológico, se adotará o conceito 

de políticas públicas descrito por Bucci (2006, p. 39): 

[...] política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 
– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a 
realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a 
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em 
que se espera o atingimento dos resultados [...]. 

 

O conceito descrito pela autora descreve em quais processos a política pública 

perpassa ao mesmo tempo em que expõe quais os mecanismos podem ser utilizados 

como objetos de estudo. No seu conceito, a autora descreve que as políticas públicas 

perpassam por um programa, que se trata do tema da política; perpassa por uma ação 

coordenada, que visa a efetividade social da política; bem como pelo processo, que 

determina uma sequência de ações. Por fim, de acordo com a autora, as políticas 

públicas estabelecem prazos para a concretização dos seus resultados. 

Nesta perspectiva, quando aplicadas, as políticas públicas passam por 

acompanhando. Este acompanhamento, também chamado de Avaliação/Análise de 

Políticas Públicas, visa produzir respostas para as ações empregadas (Souza, 2006). 

Por isso, na próxima subseção será estudado as atuais formas de análise e avaliação 

das políticas públicas. 
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2.3 Abordagens de análise e avaliação de políticas públicas 
 

Situados os conceitos iniciais no que concerne aos estudos das políticas 

públicas, se torna relevante explorar os caminhos e ferramentas existentes para 

análise e avaliação das políticas públicas. Sobre isso, Fronza e Nogueira (2015) 

descrevem que no Brasil e na América Latina de forma geral, a apropriação de 

instrumentos e métodos de avaliação se iniciou em 1970, sendo aprimorados nos 

anos de 1980 e 1990. 

De acordo com Frey (2000), todo método de análise e avaliação de políticas 

públicas em que se pretende construir uma metodologia consistente deve 

compreender como o fenômeno político influencia a política proposta. O autor expõe 

que a forma Policy analysis, apesar de ser a mais utilizada para a análise e avalição 

de políticas públicas, apresenta inconsistências quando aplicada a países com 

democracias ainda em estágio inicial. 

Frey (2000) afirma que na realidade brasileira, a Policy analysis deve ser 

acrescida de uma abordagem que leve em consideração as particularidades políticas 

e institucionais de um país com democracia ainda recente. Para o autor, uma análise 

política que se limite a análise do conteúdo de determinada política finda a ter 

resultados frágeis e pouco espelhados na realidade; afirmando que se torna 

importante acrescentar na análise das políticas públicas perspectivas políticas e 

institucionais que permitam uma maior exploração sobre as particularidades no local 

de implementação das políticas. Assim, descreve Frey (2000, p. 246-247): 

[...] Um estudo de políticas públicas que, na sua análise e avaliação, quer 
fazer justiça pelo menos aproximadamente à realidade empírica, dificilmente, 
pode, no caso da existência de déficits de informação, deixar de dirigir uma 
parte dos esforços de pesquisa para esses levantamentos primários, ainda 
que isso possa significar por conseqüência das limitações de capacidades e 
recursos disponíveis − cortes nas pretensões referentes à profundidade das 
investigações sobre a dimensão “policy'. Só desta maneira é possível, no meu 
entender, corresponder à pretensão de analisar as interdependências 
recíprocas entre as instituições políticas, os processos políticos e os 
conteúdos concretos das políticas [...]. 

 

Nesse contexto, buscando iniciar a discussão sobre as formas e tipos de 

análise de avaliação de políticas públicas, Arretche (2013) afirma que a avaliação de 

uma política envolverá, mesmo que de forma mínima, um juízo de valor, seja ele por 

medidas de aceitação ou desaprovação a determinada iniciativa que se caracterize 

como políticas públicas; o que evidencia, segundo a autora, que qualquer abordagem 
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supõe, por parte de quem analisa, um conjuntos de bases que a demonstração se 

torna inviável uma vez que também se trata de escolhas valorativas e pessoais. Por 

este motivo, se mostra de fundamental relevância a utilização de ferramentas com 

escopos metodológicos de análise e avaliação visando uma maior transparência para 

com os resultados obtidos. 

Assim, em primeiro lugar, cumpre definir do que se trata o termo avaliação e 

análise. Segundo Figueiredo e Figueiredo (1986), em políticas públicas, avaliação 

significa determinar valores às políticas, seus efeitos, instituições e as ações 

realizadas em seu âmbito. A análise, de acordo com Fronza e Nogueira (2015), 

consiste em um processo que busca investigar, no âmbito da política pública, os 

processos democráticos, as relações de poder e a relação desta política com os atores 

interessados. Sobre isso Aretche (2013) afirma que embora a análise de uma política 

pública atribua a aparatos institucionais os resultados prováveis, apenas a avaliação 

da política em questão elucidará a relação entre a política pública e o resultado 

coletado com sua implementação, o que permite compreender a distinção dos 

modelos citados. 

Cavalcanti (2007) afirma que a Análise de Políticas Públicas leva em 

consideração a descrição do conteúdo da política, a compreensão do impacto dos 

atores sociais, a análise das implicações dos arranjos institucionais, a análise dos 

efeitos sobre o sistema político e a avaliação da política sobre a sociedade. Com 

relação à Avaliação, o autor expõe que seus principais aspectos são suas dimensões: 

decisional, racional e integradora, sendo que premissa necessária é estabelecer quais 

as formas existentes para analisar e avaliar políticas públicas. 

 

2.3.1 Modelos de Análise de Políticas Públicas  

 

Sobre os modelos de formulação de análises de políticas públicas, Souza 

(2006) descreve que os principais são: O Tipo de política pública, elaborado por 

Theodor Lowi (1964); Incrementalista, criado por  Lindblom (1979), Caiden e 

Wildavsky (1980) e Wildavsky (1992); O ciclo da política pública; Gargage Can, 

produzido por Cohen, March e Olsen (1972); Coalizão de Defesa, formulado por 

Sabatier e Jenkins Smith (1993); Arenas Sociais; e, por fim o modelo do Equilíbrio 

Interrompido, desenvolvido por Baumgartner e Jones (1993). 
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Souza (2006) comentando autores como Lowi (1964), afirma que o modelo “O 

Tipo de Política Pública” foi descrito com uma ideia central, qual seja, a política pública 

faz a política. Neste modelo, a autora expõe a premissa de que os tipos de política 

pública irão se respaldar seja para aprovação ou desaprovação, em diferentes formas. 

Assim, as políticas públicas perpassa por quatro formas: políticas distributivas, 

políticas regulatórias, políticas redistributivas e as políticas constitutivas. 

Para Cavalcanti (2007), o modelo Incrementalista se sustenta no argumento de 

que no processo decisório a decisão mais apropriada é a que garante condições mais 

adequadas aos atores envolvidos; neste caso, o autor assevera que no modelo em 

questão se estabelece que o procedimento de avaliação de políticas públicas não 

fornece uma resposta racional. Sobre isso, Subirats (1994) afirma que o modelo é a 

soma de diversas influências externas no processo de escolha. 

Já o Ciclo da Política Pública, de acordo com Fonte (2017), se trata de dizer 

que as políticas públicas são cíclicas uma vez que para sua concretização se 

necessita de uma perspectiva temporal de longo prazo. Para autores como Souza 

(2006), Cavalcanti (2007), Fonte (2017) neste modelo são encontradas quatro fases: 

a definição da agenda pública, a formulação e escolha das políticas públicas, a sua 

implementação e por fim, a avaliação. 

O modelo Garbage Can, também chamado de ‘lata de lixo’, segundo Cohen, 

March e Olsen (1972, p. 1), determina “organizations can be viewed for some purposes 

as collections of choices looking for problems, issues and feelings looking for decision 

situations in which they might be aired, solutions looking for issues to which [...]”. De 

acordo com o modelo apresentado pelos autores, as políticas públicas não seriam 

analisadas por uma metodologia sistematizada e sim sob demanda. Sobre isso, Souza 

(2006) afirma que este modelo defende que as soluções surgem a partir do momento 

em que são apresentadas por quem decide, estipulando a premissa de que soluções 

procuram problemas. 

No que se trata ao modelo Coalizão de Defesa, Souza (2006) afirma que 

consiste em um sistema que considera crenças, valores e ideias como critérios 

relevantes na formulação das políticas públicas. Sobre isso, o criador deste modelo, 

Sabatier (1988) afirma que o modelo é caracterizado quando pessoas de diversos 

espectros compartilham crenças, valores objetivos, bem como estabelecem uma 

relação de ações estruturadas a longo prazo. Vicente (2015) afirma que uma vez 
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concretizadas as coalizações de defesa se torna possível converter os valores 

compartilhados em políticas públicas. 

Nesse contexto, o modelo de Arenas Sociais, de acordo com Souza (2006), 

pode ser caracterizado como um sistema que interpreta a política pública como uma 

ação dos decisores políticos. A premissa exposta é de que para que uma ação seja 

concretizada, antes necessita se tornar um problema, que, segundo a autora, pode 

ocorrer de três formas: pela divulgação de indicadores, eventos tais como desastres 

ou feedback que evidenciam falhas na política existente. 

O modelo do Equilíbrio Interrompido, segundo Gelinski e Seibel (2008), trata-

se de caracterizar a política pública como uma iniciativa com longos prazos de 

conservação de suas ações, com pequenos intervalos de instabilidades. Neste caso, 

Souza (2006) aponta ser possível compreender a política como um sistema 

incremental quanto um sistema capaz de realizar mudanças mais significativas. 

 Pontuado os modelos de formulação, importa destacar os modelos de 

implementação. Segundo Cavalcanti (2007), a implementação é o momento em que 

ocorre a concretização da política, neste cenário, os principais objetivos são converter 

o planejado em ações efetivas. Segundo o autor, são dois os principais modelos: o 

modelo de “cima para baixo” e o modelo de “baixo para cima”. 

 Para Cavalcanti (2007), o modelo “de cima para baixo”, ou Top-Down, consiste 

na afirmação de que o dever em implementar as políticas públicas é daqueles que 

estão na ponta do nível hierárquico das organizações, daí a premissa “de cima para 

baixo”. O autor afirma que este modelo entende implementação como um conjunto de 

ações dos atores interessados guiadas a executar as metas anteriormente decididas 

com a intenção de deliberar a razão pelo qual determinadas políticas públicas serem 

bem ou mal sucedidas. 

 Já o modelo de “baixo para cima”, ou Bottom-Up, de acordo com Deubel (2003), 

integra uma proposta diferente do anterior. Neste modelo, o nível de atuação não se 

encontra mais na ponta da pirâmide hierárquica e sim onde os problemas se 

encontram. Nesta perspectiva, se subentende de que não é possível controlar todos 

os movimentos na implementação de uma política, sendo, segundo o autor, um 

sistema complexo e multifatorial. Segundo Cavalcanti (2007) o mencionado modelo 

se apresenta como uma proposta interessante para melhor entendimento do conjunto 

de ações por qual a política pública passa.  
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2.3.2 Modelos de Avaliação de Políticas Públicas 

 

 É consenso na literatura científica no que se trata das políticas públicas a 

existência de diversos modelos de avaliação das políticas. Cavalcanti (2007) afirma 

que os diferentes modelos de avaliação possuem formas e metodologias próprias ou 

até distintas. Segundo Arretche (2013), existem três tendências ou critérios que 

orientam as avaliações, quais sejam: a eficácia, a eficiência e a efetividade. 

 Por eficiência, se intenta evidenciar qual a correlação entre o trabalho 

desenvolvido e os resultados obtidos (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986; 

ARRETCHE, 2013). Com relação a eficácia, busca-se elucidar a correlação entre 

objetivos e resultados (BREUS, 2006; ARRETCHE, 2013). Já sobre efetividade 

compreende-se como a correlação existente entre as ações implementadas de 

determinada política e seus reais efeitos frente aos atores impactados (CAVALCANTI, 

2007). Nesse cenário, elucidado os principais critérios cumpre agora apresentar os 

modelos de avaliação. 

Com base em Santacana e Gómez Benito (1996) e Raupp e Reichle (2003), os 

modelos são agrupados em: i) clássico, analítico ou quantitativo; ii) global, alternativo 

ou qualitativo e iii) analítico-global, clássico-alternativo ou misto. 

 O modelo de avaliação clássico, analítico ou quantitativo tem natureza 

quantitativa, estabelecendo a premissa de que existe vínculo de causalidade entre as 

ações da política pública e seus resultados coletados, conforme já discutido em tópico 

anterior. Como derivações destes agrupamentos, é possível citar alguns modelos-

ferramentas conforme prevê Cavalcanti (2007): Contexto-Insumo-Processo-Produto 

(CIPP), Referentes Específicos, Análise das Discrepâncias e o Center for the Study of 

Evaluation ou Centro para Estudos de Avaliação. 

 Já para a avaliação global, alternativa ou qualitativa, é possível destacar que 

seu objetivo primordial é entender, interpretar e revelar as motivações que deram 

ensejo ao conjunto de ações desenvolvidas na política. Neste caso, diferentemente 

do agrupamento quantitativo, este modelo de avaliação possui natureza qualitativa 

(Cavalcanti, 2007). Como resultados destes agrupamentos, é possível citar alguns 

modelos-ferramentas conforme ensina Cavalcanti (2007): Avaliação Iluminativa, 

Avaliação Sensitiva e a Avaliação Crítica Artística. 

 Pelo modelo analítico-global, clássico-alternativo ou misto pode-se 

compreender que seu objetivo é o desenvolvimento de uma avaliação capaz de 
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congregar aspectos de todos os modelos de avaliação anteriormente mencionados. 

Segundo Martinic (1997), esse agrupamento de avaliação se apresenta como uma 

solução pertinente quando se permite utilizar métodos e ferramentas de modelos 

essencialmente próprios. Sobre este modelo, Cavalcanti (2007) cita algumas políticas-

ferramentas utilizadas: Avaliação sem Referências a Objetivos e Avaliação 

Participativa. 

 Sobre a Avaliação Participativa, como um modelo que tem como premissa a 

participação dos atores interessados em seu processo, importa destacar suas 

características. Para Briones (1998), criador deste modelo de avaliação, as pessoas 

pertencem às políticas públicas e por isso devem estar presentes nos processos de 

decisão. Segundo o autor existem dois objetivos com essa proposta: aprendizagem 

coletiva e individual e uma política pública efetiva quanto aos seus problemas e 

propostas de solução. 

 Rifkin (2003) aponta que a construção de um desenvolvimento comunitário e 

de participação de pessoas tornou possível a concretização de uma metodologia de 

avaliação participativa. O autor, ao ensinar sobre as políticas de saúde, afirma que o 

modelo que permite metodologias participativas assume que os atores envolvidos, 

independente de renda ou nível hierárquico são capazes de decidir de forma coletiva 

sobre as políticas aplicadas. 

 A respeito dos modelos de análise e avaliação de políticas públicas, Cavalcanti 

(2007) ensina que, em que pese as diferenças existentes entre os modelos suas 

estruturas metodológicas são relevantes para auxiliar quem intenta explorar a 

construção científica do conhecimento nesta área. O autor pontua que para além dos 

modelos de análise e avaliação, os quais foram construídos com base na ciência 

política e administração pública, áreas como economia, sociologia e direito tem 

buscado construir abordagens específicas a aplicação de seu objeto. 

 Assim, na próxima subseção se buscará investigar as possíveis abordagens 

jurídicas existentes de análise das políticas públicas com o intuito de construir e 

sistematizar um arcabouço metodológico capaz de orientar a presente pesquisa. 

 

2.3.3 Tipos de abordagens jurídicas das políticas públicas  

 

Bucci (2006) aponta que a construção de um conceito e de uma abordagem 

jurídica das políticas públicas não é tarefa de fácil sistematização, conforme já 
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mencionado na subseção 2.3 deste estudo. Em contrapartida, destaca a relevante 

contribuição aos sistemas sociais que o direito perpassa o estudo de uma 

sistematização conceitual e metodológica buscando delimitar critérios para análises 

jurídicas das políticas públicas.  

Coutinho (2013), afirma que o desenvolvimento de ferramentas de análise 

jurídica tem por objetivo elucidar quais os papéis e funções que o direito assume na 

formulação e implementação das políticas públicas. O autor afirma que nem somente 

ao direito se torna importante o desenvolvimento de uma metodologia de análise, mas 

também para a própria concretização das políticas públicas, uma vez que profissionais 

do direito são a todo momento chamados a opinar no processo de formulação e 

implementação da política. No mesmo sentido, Castro e Mello (2017) afirmam que 

uma abordagem jurídica deve entender as políticas públicas sob uma perspectiva de 

um sistema complexo e interdisciplinar, que compreenda seus possíveis efeitos sob 

os atores públicos ou privados.  

Assim como já destacado neste trabalho, Bucci (2006) afirma que as políticas 

públicas podem ser definidas como um conjunto de ações governamentais (executivo, 

legislativo e judiciário) que possuem como objetivo atender determinada demanda da 

sociedade que se mostra socialmente relevante. Para Bucci (2013), a relação das 

políticas públicas com o governo pode ser verificada de três formas institucionais: a 

macro-institucional, a mesoinstitucional e a microinstitucional. 

O plano macroinstitucional a autora o define como o próprio governo; com 

relação ao plano mesoinstitucional define como uma ação governamental que faz 

parte do governo; já sobre o plano microinstitucional se trata da própria ação 

governamental. Neste caso, se analisa os processos existentes dentro das micro 

ações implantadas. 

Em Notas para um Metodologia Jurídica das Políticas Públicas, Bucci (2008, p. 

233) ensina que uma técnica possível para construção de uma abordagem jurídica 

das políticas públicas é sistematizar as estratégias utilizadas por outros campos do 

conhecimento, buscando, como a autora cita, “estabelecer correspondências 

epistemológicas”. A autora descreve também que as instituições se apresentam como 

objeto de conexão entre as áreas capaz de permitir um processo que vislumbre o 

direito como funcional e não meramente positivo, como prescrito por Kelsen (1998). 
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 Castro e Mello (2017) ensinam que em uma abordagem jurídica das políticas 

se faz necessário que se analise as diversas funções que o direito se apresenta nas 

políticas públicas, bem como a análise de como estas políticas impactam os atores 

interessados. Sobre isso, Coutinho (2013) afirma que o que tem ocorrido e atrasado 

a efetivação de uma metodologia consistente, são construções de discussões que 

privilegiam a análise dos efeitos de normas jurídicas e políticas públicas sob 

abordagens e enfoques estruturais e não funcionais. 

 Nesse ponto, situada a relevância de se desenvolver ferramentas de análise 

jurídicas das políticas públicas, agora se passará a descrever ferramentas proposta 

por Bucci (2019), Coutinho (2013) e Castro e Mello (2017). 

 Em “Método e Aplicações da Abordagem Direito e Políticas Públicas (DPP)”, 

Bucci (2019) afirma que o objeto de análise na DPP é ação do Estado nas políticas 

públicas. A matriz desenvolvida pela autora considera que a análise jurídica deve 

comportar:  matrizes de vertentes do direito material ou organizacional; vertente de 

controle e vertente da disciplina. 

 Na vertente do direito material ou organizacional, segundo a autora, as 

estratégias estão voltadas a institucionalização dos direitos, em especial os sociais 

trazidos pela CRFB/88. No contexto desta linha se elucida que a participação social e 

de usuários permitem uma maior compreensão dos conselhos e também transmite a 

possibilidade de se institucionalizar juridicamente o sistema de políticas públicas. 

 A vertente do controle como o próprio nome descreve busca criar formas de 

controle das políticas públicas. A autora afirma que atualmente o controle se dá sob 

auxílio das instituições como Pode Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advocacia Pública, Tribunais de Contas, Controladorias e entre outras formas.  

 Sobre a vertente das disciplinas, a contribuição trazida é de que o 

conhecimento tem base disciplinar e por este motivo as relações com as políticas 

públicas deveriam ser estabelecidas conjuntamente as disciplinas do direito como 

administrativo, constitucional, financeiro e entre outras. Esta vertente traz de volta a 

necessidade de uma atualização na dogmática jurídica atual como um passo 

importante para aplicação da Abordagem Direito e Políticas Públicas. 

 A ferramenta proposta por Coutinho (2013) em seu estudo “O Direito nas 

Políticas Públicas” apresenta papéis em que o direito perpassa e funções que os 

estudiosos do direito e as políticas públicas podem assumir. O autor afirma que é 
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pertinente vislumbrar o direito como uma tecnologia de construção e implementação 

das políticas públicas. Assim, desenvolveu o que chama de papéis: direito como 

objetivo, direito como vocalizador de demandas, direito como ferramenta e direito 

como arranjo institucional. 

 Compreende-se direito como objetivo como a possibilidade do direito ser o 

elemento que formalize metas e estratégias de resultados. Segundo o autor, o direito 

pode ser visto como uma direção normativa que estabelece os rumos da política 

pública e, nesse sentido, ao determinar uma decisão insere traços efetivos do direito 

em sua estrutura. 

 Já o direito como arranjo institucional desenvolve o papel das instituições na 

formulação e implementação das políticas públicas. No caso específico da análise 

jurídica, segundo o autor, compreender o direito como um arranjo institucional e parte 

das políticas públicas é ao menos afirmar que os documentos normativos determinam 

a formulação e implantação da política proposta. 

 As contribuições de Coutinho (2013) a respeito do Direito como caixa de 

ferramentas evidenciam um dos papéis que o direito pode assumir na organização 

das políticas, bem como em sua efetivação na sociedade. Segundo Coutinho (2013, 

p.197) “[...] o direito não apenas pode ser entendido como conjunto de meios pelos 

quais os objetivos últimos das políticas são alcançados, mas também como regras 

internas que permitem a calibragem e autocorreção operacional [...]”. 

 O direito como vocalizador de demandas descreve que para além da própria 

fundamentação de cada decisão as políticas públicas devem permitir a participação 

dos atores interessados na formulação, implementação e na avaliação da política. 

Assim aponta que as políticas públicas devem garantir mecanismos de participação e 

controle social, o que acaba tornando as políticas aplicadas mais democráticas.  

Para fins de sistematização, o autor produziu o seguinte esquema relacionando 

os papéis que o direito assumo com sua ideia-chave, perguntas-chave e dimensão 

adotada: 
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Por fim, cumpre elucidar o modelo proposto por Castro e Mello (2017) no artigo 

“Uma abordagem jurídica de análise de políticas públicas”. A abordagem descrita 

pelos autores adota como elementos de orientação: i) política pública como solução 

de um problema; ii) ação governamental como objeto central das políticas públicas; iii) 

políticas públicas como sistema funcional e complexo; iv) direito como elemento em 

todas as fases e v) direito como elemento estrutural.  

Para os autores, a abordagem descrita possibilita revelar pontos ainda não 

definidos no que concerne a uma análise jurídica das políticas públicas. Ainda, 

afirmam que o modelo proposto pode beneficiar a integração de análises lógicas, 

diferentemente dos modelos quantitativos que são normalmente utilizados na análise 

de políticas públicas. Nesse contexto, cumpre mencionar que o modelo proposto pelos 

autores parece além de criar elementos novos se utilizar de premissas já formuladas 

também por Bucci (2006, 2008, 2013, 2019) e Coutinho (2013), o que evidencia a 

Tabela 01: papéis do direito nas políticas públicas. 

                    Fonte: Coutinho, 2013. 
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importância de se entender o direito como elemento funcional e não essencialmente 

paradigmático. 

 

2.3.4 Controle e Participação Social   

 

Como evidenciado por estudiosos como Briones (1998), Rifkin (2003), Bucci 

(2013, 2019) e Coutinho (2013) nos tópicos anteriores, a participação dos atores 

interessados na formulação, implementação e análise das PPs se apresenta como 

uma ferramenta para estruturar uma política transparente e efetiva no que concerne 

as ações proposta, conforme ensina Arretche (2013). Coutinho (2013), ao propor os 

papéis que o direito pode assumir nas políticas afirma que o controle e a participação 

social são instrumentos eficazes na análise jurídica da política públicas. 

Nesse contexto, nesta subseção se buscará descrever o conceito do que seja 

controle e participação social e suas funções na análise das políticas públicas 

adotadas pelo Estado. 

Rolim, Cruz e Sampaio (2013) afirmam existir marcos históricos relacionados a 

atual utilização do controle e participação social como gestão democrática da atuação 

do Estado. Os autores ensinam que estes instrumentos surgem como uma resposta 

a estados autoritários e que no Brasil foi durante abertura democrática, a partir de 

1980, que surgiu a necessidade de renovar o modelo de construção e avaliação das 

políticas de Estado e Governo. 

Os autores apontam que historicamente o controle social foi exercido pelo 

Estado sobre a sociedade. Todavia, a organização e mobilização popular nos anos 80 

em favor de Estados democráticos trouxe a possibilidade de tornar esse controle 

possível também pela sociedade. É nestes momentos, segundos os autores, que 

surge a possibilidade da existência de um controle social da sociedade civil sobre o 

Estado, possibilidade que foi integrada junto a CRFB/88. Neste caso, é importante 

mencionar que o histórico da participação e o controle social teve seu 

desenvolvimento potencializados pelas novas políticas de saúde desenvolvidos pós 

CRFB/88. Sobre isso, Guizard et al. (2004) afirmam que o controle e a participação 

são mecanismos relevantes para a democratização das instituições e do próprio 

Estado. 

Rolim, Cruz e Sampaio (2013) destacam que a utilização destes mecanismos 

não vislumbram apenas evitar fraudes e falhas na utilização dos recursos públicos 
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mas também buscam garantir a qualidade na criação e implantação das políticas, 

projetos e serviços públicos; o que, segundo os autores, pode colaborar para um maior 

fortalecimento das instituições assim como para a efetividade das ações adotadas. 

Siraque (2004), ao definir controle e participação social suscita incialmente ao 

artigo 1º da CRFB/88 que preconiza que todo poder emana do povo, que pode o 

exercer por meio de representantes eleitos ou diretamente. O autor afirma que o termo 

poder do qual o referido descreve se caracteriza em duas vertentes, quais sejam, i) o 

poder político de participar das decisões no que concerne as atividades normativa do 

Estado e ii) o direito subjetivo de exercer o controle das decisões políticas. Neste caso, 

relaciona participação social ao poder político e controle social ao direito público 

subjetivo. 

 Nesse contexto, segundo Bobbio, Mateucci e Pasquino (1998, p. 283): 

Por Controle social se entende o conjunto de meios de intervenção, quer 
positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim 
de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 
caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às 
mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também 
em relação a uma mudança do sistema normativo [...]. 

 

 Ao se analisar o conceito descrito pelos autores percebe-se que falam do 

controle do Estado sobre a sociedade quando afirmam que controle social buscam 

promover comportamentos ao mesmo tempo que intentam desestimular 

comportamentos contrários as suas ações normativas. 

 Em que pese este seja um conceito válido, não é este tipo de controle que 

utilizaremos neste trabalho. A vertente a ser utilizada é de controle social da sociedade 

sobre o Estado, conforme Siraque (2004, p.116) conceitua: 

Controle social é o ato realizado individual ou coletivamente pelos membros 
da sociedade, por meio de entidades juridicamente organizadas ou não, 
através dos diversos instrumentos jurídicos colocados à disposição da 
cidadania para fiscalizar, vigiar, velar, examinar, inquirir e colher informações 
a respeito de algo [...]. 

  

A participação social, segundo Arnstein (1969) consiste na distribuição de 

poder que possibilita ao cidadão de participarem de forma efetiva no planejamento 

das políticas de Estado. Segundo Simões e Simões (2015) e Siraque (2004), o 

conceito de participação social abrange a estruturação organizada do cidadão 

individualmente ou de forma coletiva na sistematização de decisões envolvendo as 

políticas de Estado. 
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A respeito do controle e participação social, Siraque (2004) afirma serem 

direitos fundamentais da pessoa humana ao mesmo tempo em que se mostram como 

mecanismo de proteção das liberdades individuais e coletivas ao integrarem ao 

processo decisório a sociedade civil. O autor ainda declara que em que pese pareçam 

sinônimos, possuem funções e objetivos diferentes, afirmando que a premissa que os 

diferencia é que o controle social busca submeter o poder público à vigilância, 

enquanto na participação social ocorre a distribuição do poder político. 

Assim, importante se torna evidenciar os fatores que permitam o controle e a 

participação social. Siraque (2004) descreve que os mais conhecidos são o orçamento 

participativo, planejamento participativo, os conselhos de políticas públicas, as 

organizações não governamentais (ONGs.), as organizações da sociedade civil de 

interesse público (OSCIPs.), as organizações sociais (OSs.), tecnologia, as 

ouvidorias, e os meios de comunicação social. 

No mesmo caminho, o autor elenca possíveis fatores limitantes ao controle e 

participação social. Os fatores apresentados se concentram no clientelismo político, 

no tráfico de influências, no assistencialismo e paternalismo político, nas dificuldades 

de acesso efetivo ao Poder Judiciário, nas dificuldades de acesso às informações 

públicas e na falta de cultura participativa e de supervisão das atividades do Estado. 

Por fim, destaca-se os instrumentos jurídicos citados pelo autor que asseguram 

a efetivação do controle e da participação social. Os instrumentos mencionados são 

o direito de certidão, direito de petição, direito de informação pública e as ações 

constitucionais (mandado de segurança, de injunção, Habeas corpus, Habeas Data, 

Ação popular). 

  

2.4 Critérios metodológicos   
 

 
Finalizada a etapa de desenvolvimento da base teórica que sustenta a presente 

pesquisa no que diz respeito as políticas públicas e seus métodos de análise e 

avaliação, nesta subseção será desenvolvido os critérios que nortearam as escolhas 

metodológicas aqui realizadas. Inicialmente, cumpre observar que o objetivo desta 

pesquisa é analisar por intermédio de uma abordagem jurídica das políticas públicas 

os mecanismos de controle e participação social presente na Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais Brasileira (LGPD). 
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Importa mencionar que em que pese a LGDP não se apresente em seu texto 

como uma política, para fins metodológicos se considerara-la uma política pública. 

Esta escolha metodológica se sustenta no que Bucci (2013) chama de ‘políticas com 

suporte legal’, conforme já discutido na subseção 2.2. Segundo a autora, uma política 

pública enquanto Lei teria que estabelecer requisitos mínimos em seu texto, tais como: 

objetivos, diretrizes, instrumentos, sistema, planos, programas e projetos para a 

realização da política, o que a LGPD cumpre em sua estrutura normativa.  

Este estudo fundamenta-se na pesquisa teórica ou bibliográfica, buscando no 

entendimento de diversos estudiosos, nacionais e estrangeiros, para convergir a uma 

conclusão inteligível e coerente, a partir de premissas verdadeiras (KERLINGER, 

1980; GIL, 2002). Assim, como sistema metodológico que norteará os objetivos a 

serem respondidos se utilizará da abordagem “Direito como vocalizador de 

demandas”, proposta por Coutinho (2013). A abordagem parte da ideia-chave de que 

o direito deve garantir participação, accountability e mobilização da sociedade; o que, 

no presente estudo, representa dizer que a LGPD Brasileira deva assegurar 

mecanismos capazes de garantir os referidos critérios. 

Nesta perspectiva, a partir da análise textual e interpretativa (GIL, 2002) se 

sistematizará um estudo na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais buscando 

determinar se a referida norma oferece mecanismos de controle e participação social. 

Para isso, se utilizará da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1997) 

para identificar e analisar os possíveis mecanismos existentes.  

A identificação e a análise terá como base o conceito de controle e participação 

e social, já apresentados em subseção anterior. Por intermédio do conceito 

apresentado, será possível analisar e avaliar o conteúdo positivado na LGPD no que 

se trata a possibilidade do exercício do controle e da participação social da sociedade 

no âmbito da política de proteção de dados pessoais brasileira. 
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3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS BRASILEIRA - LGPD 

 
Apresentada a base teórica e as escolhas metodológicas realizadas nesse 

trabalho, este capítulo terá como propósito apresentar a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais Brasileira, ao tempo em que se intentará dialogar com conceitos e 

históricos do surgimento da proteção de dados no mundo e no Brasil, assim como se 

buscará evidenciar sobre os Marcos Legais existentes no Brasil sobre o tema até o 

surgimento da LGPD. Diagnosticados tais pontos, se finalizará o presente capítulo 

discorrendo sobre os mecanismos de Controle e Participação Social presentes na Lei 

Brasileira de Proteção de Dados Pessoais. 

 

3.1 Breve histórico da proteção de dados e conceitos iniciais   
 

Historicamente, a proteção de dados pessoais se relaciona a proteção à 

propriedade, uma vez que suas bases de sustentação partem dos mesmos princípios.  

O Direito à Propriedade existente na atualidade, segundo Comparato (1997), advêm 

desde o império; segundo o autor, sua constitucionalidade como direito humano se 

vincula ao objetivo primário, o da proteção pessoal.  É nesse contexto que Miller 

(1971) afirma que surge a discussão acerca da privacy ou privacidade, que torna 

possível uma análise mais estável do Direito a Proteção de Dados Pessoais. 

Segundo Ruaro, Rodriguez e Finger (2011), foi o advento das novas formas de 

registro, tratamento e transferência de informações a responsável por resgatar as 

discussões sobre o direito individual a privacidade, trazendo ao debate 

questionamentos como: “o que eu quero que façam com minhas informações?”.  

Foi nos EUA que os autores Warren e Brandeis (1890), pela primeira vez, no 

estudo “The right to Privacy” apresentaram a discussão acerca do direito de cada 

indivíduo ter o controle sobre o uso e o tratamento de suas informações. No estudo, 

os autores discorreram sobre a mudança de paradigma entre a proteção física da 

propriedade e a proteção de pensamentos, emoções e sentimentos. Warren e 

Brandeis (1890, p. 205) afirmaram que: 

 These considerations lead to the conclusion that the protection afforded to 
thoughts, sentiments, and emotions, expressed through the medium of writing 
or of the arts, so far as it consists in preventing publication, is merely an 
instance of the enforcement of the more general right of the individual to be 
let alone. It is like the right not be assaulted or beaten, the right not be 
imprisoned, the right not to be maliciously prosecuted, the right not to be 
defamed. In each of these rights, as indeed in all other rights recognized by 
the law, there inheres the quality of being owned or possessed -- and (as that 
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is the distinguishing attribute of property) there may some propriety in 
speaking of those rights as property. But, obviously, they bear little 
resemblance to what is ordinarily comprehended under that term. The 
principle which protects personal writings and all other personal productions, 
not against theft and physical appropriation, but against publication in any 
form, is in reality not the principle of private property, but that of an inviolate 
personality [...]. 

 

 Nessa perspectiva, os autores elucidam que a proteção à privacidade vai além 

da inviolabilidade de propriedades, perpassando a proteção pessoal, o que eles citam 

como "to be let alone", em tradução livre, “o direito de ser deixado em paz”. Para eles, 

a função principal é garantir a proteção à privacidade do indivíduo em sua vida privada 

e, caso por qualquer circunstância alguma informação deixe de ser privada, o 

indivíduo seja capaz de controlar como será realizado o devido tratamento desses 

dados. Por fim, concluem que o direito à privacidade não restringe uma possível 

divulgação dos assuntos privados, mas regulamenta como isso será feito e se de fato 

acontecerá. 

 No mesmo caminho, o Direito à Privacidade foi garantido pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948, sendo mais um marco histórico para a concretização e 

formalização dos direitos inerentes a intimidade de cada indivíduo. Junto a isso, em 

1980 houve a publicação, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) do “Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data”, que foi documento de diretrizes para regulamentação da 

cessão de dados entre os países à época membros. 

 Cumpre observar que em que pese ser os EUA a inicialmente trazer a 

discussão sobre a privacidade, foi a Alemanha, em 1983, por intermédio do Tribunal 

Constitucional Federal Alemão, que promulgou o direito à autodeterminação 

informativa. Tal promulgação surge de uma decisão que declarou inconstitucional a 

Lei do Censo que realizava a coleta de dados pessoais dos cidadãos alemães. 

Segundo a decisão, ao prever duas finalidades, a estatística e a administrativa, o 

Censo não permitiria ao detentor dos dados o controle sobre o seu uso e tratamento. 

 O direito à autodeterminação informativa dada pelo Tribunal Alemão pode ser 

definido como o direito de escolher o que pode ou não ser feito com suas próprias 

informações. Significa dizer que o indivíduo possuí a capacidade e a liberdade de 

determinar se ocorrerá tratamento e uso de seus dados e, neste caso, como será 

realizado. 
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  De acordo com Ruaro, Rodriguez e Finger (2011), mesmo antes da 

normatização desse direito os tribunais alemães já discutiam e decidiam sobre a 

temática em diferentes cenários, o que tornou possível o marco da autodeterminação 

informativa. Esta determinação foi o alicerce jurídico para a construção de 

documentos legais sobre proteção de dados no mundo e especialmente na Europa. 

 Foi no continente europeu que a temática de proteção de dados pessoais mais 

se desenvolveu. Isto não só pela influência alemã, mas também pela formação da 

União Europeia enquanto comunidade. O Tratado da União Europeia, constituído em 

1992, foi o primeiro documento do bloco a tratar sobre o assunto. Seguido a isso, em 

1995, ocorreu a criação da Diretiva de Proteção de Dados Pessoais (96/46/CE), que 

foi o primeiro da UE a definir obrigações sobre proteção de dados pessoais a cada 

Estado-Membro. 

Nessa perspectiva, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, de 2000, já 

continha também previsão ao direito à proteção de dados pessoais e suas 

determinações. O art. 8º da referida Carta (2000, p. 10) afirmava que “[...] todas as 

pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito 

[...]”. Diz ainda que os dados pessoais devem ser utilizados para tratamento em fins 

específicos e com consentimento do indivíduo; o que permitiu que ações fossem 

criadas com a finalidade de verificar o cumprimento de tais mecanismos.  

Dado o histórico na proteção de dados constituído pela União Europeia, em 

2016, o bloco aprovou o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Este 

regulamento, conhecido por ser o precursor da proteção de dados no século XXI, 

sistematizou as formas como serão tratados os dados dentro da UE e a sua 

transferência para fora do seu território enquanto bloco.  O RGPD foi criado com a 

missão de fornecer aos cidadãos da UE mecanismos para o controle no tratamento 

de dados pessoais, ao mesmo tempo que forneceu segurança jurídica as instituições 

públicas e privadas ao regulamentar o processo de tratamento e transferência de 

dados pessoais. 

 No Brasil, o histórico da proteção de dados perpassou por diversas 

regulamentações até a aprovação na Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo 

Doneda (2006), os documentos jurídicos que tratavam sobre a temática eram 

esparsos e não possibilitavam a sistematização de protocolos para a proteção de 

dados no país. O autor afirma que os marcos normativos brasileiros sobre o assunto 
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anteriores a LGPD são a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o 

Código de Defesa do Consumidor, (1990), a Lei do Cadastro Positivo (2011, 

atualizada em 2019), a Lei de Acesso à Informação (2011) e o Marco Civil da Internet 

(2014). 

 A CRFB/1988, em seu art. 5º, incisos X e XII, inovou ao trazer a determinação 

de que são invioláveis a intimidade e a vida privada, bem como o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, dos dados e telefônicas, tornando 

possível um primeiro controle sobre a privacidade dos indivíduos e de seus dados 

pessoais. O referido documento também trouxe a espécie de Habeas Data, que é um 

instrumento constitucional que concede a todos os cidadãos o direito de solicitar aos 

órgãos públicos e governamentais o acesso às suas informações pessoais que se 

encontram em posse do ente público. 

 O Código de Defesa do Consumidor abordou o tema em seu artigo 43, aos 

prever que o consumidor terá direto ao acesso às informações existentes em todos as 

fichas, cadastros e registros de dados, sejam pessoais ou de consumo. O referido 

dispositivo ainda previu que todos os registros de dados deveriam ser concisos e de 

simples compreensão do usuário; determinando mecanismos que tornaram possível 

que o consumidor pudesse solicitar correção imediata de dados que não 

correspondessem a realidade. 

 A Lei de Cadastro Positivo, promulgada em 2011 e alterada pela Lei 

Complementar n. 166/2019, adveio com objetivo de criar um banco dados que 

pudesse auxiliar instituições financeiras na análise dos usuários.  Ao enfrentar os 

desafios para a proteção de dados, a lei trouxe no artigo 3º determinações acerca das 

informações que serão autorizadas, bem como como deverão estar disponíveis. Se 

percebe que a referida normativa apresenta semelhanças as notas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor. 

 No mesmo ano, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação que somado as 

legislações anteriores, buscou definir procedimentos a serem realizados no que 

concerne ao acesso a informações. Este dispositivo legal, diferente dos anteriores, 

trouxe em seu conteúdo termos e conceitos próprios a proteção de dados. Em seu 

artigo 4º, por exemplo, é apresentado o conceito de informação pessoal como o 

elemento que tenha relação à pessoa natural identificada ou identificável. No mesmo 
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sentido, no art. 31, a lei traz o termo tratamento de dados, ao determinar as formas 

como deve ocorrer e o tempo de vigência e posse. 

 Neste limiar, o Marco Civil da Internet, em que pese não seja um documento 

elaborado para proteção de dados pessoais, se apresentou como um mecanismo 

jurídico que auxiliava nessa tarefa. Em seu conteúdo, o Marco Civil trouxe conceitos 

e termos tais como consentimento, accountability, proteção contra discriminação, 

comunicação de vazamento, segurança da informação e dos sistema, tornando-se 

possível a redação de estratégias para sua efetiva aplicação. O art. 3º do dispositivo 

apresentou os princípios que regiam o documento, sendo, dois deles, a proteção da 

privacidade e proteção dos dados pessoais. 

 Nessa perspectiva, deflui-se que o papel desses dispositivos na proteção à 

privacidade e aos dados pessoais se mostrou um importante marco para o 

desenvolvimento de uma legislação própria para regulamentação do uso de dados no 

território brasileiro. 

 
3.2 Linhas Gerais acerca da LGPD   

 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil adveio do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados (PLC) de n. 53/2018, sendo inicialmente aprovada pelo 

Congresso Nacional e, posteriormente, no mesmo ano, sancionada pelo Presidente 

da República, a qual sofre alterações pela edição da Lei n. 13.853/2019. Nos termos 

do art. 1º as referida lei, aqui considerada como política pública, seu objetivo é 

regulamentar as estratégias de tratamento de dados pessoais, seja por pessoa natural 

ou jurídica. 

Segundo Roque (2019), a rápida aprovação da lei se deu pelos acontecimentos 

que marcaram os Estados Unidos no caso da empresa Cambridge Analytica1. Em que 

pese ter sido inicialmente aprovada para entrada em vigor em fevereiro de 2020, por 

intermédio da presidência da república a data foi alterada para o mês de agosto de 

2020. 

No mesmo sentido, os autores afirmam que desde a elaboração do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados pela União Europeia, os países têm 

sido pressionados a desenvolver legislações próprias para regulamentar o tema. De 

acordo com Erickson (2019), a LGPD se assemelha ao dispositivo europeu, o que, 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/como-a-cambridge-analytica-recolheu-dados-do-facebook.shtml 



35 
 

 
 

segundo o autor, evidencia a influência que o RGPD teve na criação das normativas 

sobre proteção de dados no mundo. Pinheiro (2018), Cots e Oliveira (2019) e Doneda 

(2006) afirmam que assim como o RGPD/EU, na qual a LGPD foi inspirada, a lei 

brasileira é parte do progresso e expansão dos direitos humanos bem como é 

resultado da atualização de documentos internacionais de proteção aos direitos 

fundamentais. 

O dispositivo jurídico, como prevê seu artigo 1º, sistematiza a respeito da 

análise de dados pessoais no Brasil, tendo como função garantir a proteção dos 

direitos fundamentais de liberdade e privacidade, assim como o livre desenvolvimento 

do cidadão. Para isso, segundo o texto legal, a proteção de dados pessoais no Brasil 

tem como fundamento:  

 [...] I. o respeito à privacidade; II. a autodeterminação informativa; III. a 
liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV. a 
inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V. o desenvolvimento 
econômico e tecnológico e a inovação; VI. a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor e por fim VII. os direitos humanos, o 
livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da 
cidadania [...]. 

  
Tais fundamentos revelam a importância de se ter procedimentos próprios para 

a proteção de dados pessoais em território nacional, uma vez que dispõem sobre 

direitos fundamentais de todo cidadão. Segundo Pinheiro (2018), além da efetiva 

proteção disponibilizada, a criação de regulamento específico concede segurança 

jurídica ao país e fornece credibilidade frente aos organismos e organizações 

internacionais. Isto porque, a legislação promove mecanismos que concedem 

transparência e acesso à informação ao seu detentor primário e essas são 

características associadas a boas administrações. 

No mesmo sentido, em seu artigo 6º, a lei prevê que o conteúdo de proteção 

de dados deve levar em consideração, além da boa-fé, os princípios da “finalidade, 

adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 

segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas” 

na aplicação e no tratamento de dados pessoais no Brasil. 

Segundo Roque (2019), a LGPD foi responsável por diversas alterações no que 

tange a proteção de dados pessoais ocasionado efeitos sobre empresas e aos órgãos 

públicos, que agora se veem obrigados a realizar diversas alterações que perpetuem 

a cultura do controle e proteção de dados internamente. O autor afirma que nem 

mesmo o período de adaptação da lei, de vinte e quatro meses, foi suficiente para 
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sanar as dúvidas existentes acerca da aplicação e do cumprimento dos procedimentos 

trazidos pelo dispositivo. 

Assim, evidencia-se a necessidade de se apontar a (in)existência de 

mecanismos de controle e participação social na LGPD pelos atores potencialmente 

interessados, uma vez que o impacto acerca dos novos procedimentos apresentados 

pela legislação é expressivo e ainda causam dúvidas no que concerne a sua efetiva 

aplicação.  

 

3.3 Mecanismos de Controle Social na LGDP   

 

Ao se buscar a palavra “controle” na LGPD há sua ocorrência cinco vezes; a) a 

primeira diz respeito ao tratamento dos dados, b) a segunda se refere a posse de 

determinados dados, c) a terceira diz respeito ao controle dos usuários sobre seus 

dados pessoais, d)  a quarta também faz referência ao controle dos usuários sobre 

seus dados e por último, e) a quinta ocorrência da palavra controle está relacionada à 

órgão público competente para averiguação de irregularidades. Com relação à palavra 

“controle social”, não foi possível encontrar ocorrência do termo no dispositivo legal. 

De acordo com o art. 18 da LGPD, o titular dos dados possui o direito de 

ingressar contra o controlador dos seus dados junto ao órgão estipulado na lei. No §1º 

do referido artigo é descrito que o proprietário tem o direito de se opor ao tratamento 

realizado como forma de anulação do consentimento inicialmente concedido, o que, 

no §3º, é estipulado que esse direito de peticionar deverá ser realizado de forma 

expressa em forma de requerimento ao agente de tratamento. 

 Na mesma perspectiva, o art. 20 traz a possibilidade do titular dos dados em 

solicitar revisão das deliberações realizadas em ambiente de tratamento automático, 

desde que afete seus interesses, como perfil pessoal e profissional, de consumo, 

financeiro e até de personalidade. O seu §1º descreve que o detentor da posse dos 

dados deverá fornecer, quando requerido, informações suficientes acerca dos 

parâmetros empregados na deliberação automatizada e quando não fizer, a órgão 

responsável será confiado a auditoria do tratamento automático. 

No artigo 22 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são expostas algumas 

formas de se exercer o controle sob a atividade de tratamento e manutenção dos 

dados. De acordo com o artigo a proteção dos interesses e direito dos proprietários 
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pelos dados poderão ser reconhecidos em juízo, de forma coletiva ou individual, na 

forma estabelecida pela legislação vigente sobre a temática. 

Com relação ao controle de compartilhamento de dados pessoais entre entes 

públicos e privados, a LGPD, em seu artigo 27, prevê que qualquer comunicação de 

pessoa jurídica de direito público para pessoa de direito privado deve ser informada 

ao órgão competente e dependerá do consentimento do titular dos dados, com 

exceção dos já permitidos por lei. 

Em seu artigo 29, é descrito que o órgão competente poderá requerer, em 

qualquer hora, aos órgãos de tratamento de dados, informações acerca da finalidade 

e natureza dos dados a fim de gerar relatórios e pareceres técnicos com vistas ao 

efetivo cumprimento da lei. Sobre isso, no art. 30, é previsto que órgão competente 

poderá definir dispositivos adicionais para o uso compartilhado dos dados pessoais. 

Ato contínuo, no artigo 31 da LGPD se prevê que em caso de irregularidades no 

tratamento de dados pessoais em território brasileiro o órgão competente será capaz 

de estabelecer medidas cabíveis para o cessamento do descumprimento. O referido 

órgão, de acordo com artigo 32, também poderá demandar frente a agentes públicos 

a sistematização e publicação de relatórios de impacto sobre a proteção de dados 

pessoais, assim como aconselhar a adesão de critérios técnicos e de boas práticas 

no tratamento de dados no setor público. 

No mesmo caminho, no artigo 51, é possível observar uma espécie de controle 

que a lei traz estipulando que os órgãos competentes serão os responsáveis por criar 

critérios técnicos que tornem acessível o controle dos dados pessoais pelos titulares, 

além de definir sanções administrativas a quem infringir a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais. 

Ao art. 55-A se cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que 

se torna órgão da administração federal, pertencente a Presidência da República. 

Segundo o art. 55-C, a ANPD é formada por Conselho Diretor, Conselho Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais, Corregedoria, Ouvidoria, Órgão de assessoramento 

jurídico próprio e pelas Unidades administrativas e especializadas pertinentes ao 

disposto em lei. 

Por outro lado, o art. 55-J, em seus incisos de I a XX, determina ser de 

responsabilidade da ANPD zelar pela proteção de dados pessoais, fiscalizar e aplicar 

sanções, apreciar requerimentos dos titulares, promover a popularização das 
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legislações e políticas públicas acerca da proteção de dados, estimular a adesão de 

critérios técnicos que permitam o controle de dados pelos seus titulares, ouvir o corpo 

social em matérias de interesse, editar normas e regulamentos, deliberar sobre 

interpretações  e implementar procedimentos acessíveis para o registro de 

irregularidades no que concerne ao tratamento de dados pessoais. 

Destarte, no §4º do referido artigo, se prevê que a Autoridade Nacional deverá 

estabelecer ambiente de comunicação permanente, ainda que por cooperação, com 

órgãos e entidades públicas encarregados pela regulação, com a finalidade de efetivar 

o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 

3.4 Mecanismos de Participação Social na LGDP   

 
Ao se buscar a palavra “participação” na LGPD há sua ocorrência quatro vezes; 

a) a primeira diz respeito a uma exceção presente na lei, b) a segunda se refere a 

esfera de interferência, c) a terceira diz respeito a efetiva participação do titular dos 

dados e por último, d)  a quarta faz referência as característica de participação no 

Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Com relação à 

palavra “participação social”, não foi possível encontrar ocorrência do termo no 

dispositivo legal. 

No artigo 50, a LGPD destaca que os agendes de dados poderão, seja de forma 

individual ou coletiva (associações), definir estratégias de melhores práticas que 

possibilitem uma efetiva sistematização da cultura de proteção de dados nos 

tratamentos a serem realizados assim como nos procedimentos a serem adotados. O 

artigo prevê requisitos para minimização de riscos aos titulares dos dados. 

Nesta perspectiva, o art. 58 cria o Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade; o qual deve ter vinte e três representantes, dos seguintes 

segmentos: Poder Executivo Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, 

Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Comitê 

Gestor da Internet no Brasil, Entidades da Sociedade Civil, Instituições Científicas e 

Tecnológicas, Confederações sindicais, Entidades do setor empresarial e Entidades 

representativas do setor laboral. 

Ainda, o referido artigo dispõe que os representantes deverão ser designados 

pelo Presidência da República em caso de não delegação. Estes serão inicialmente 

indicados pelos órgão e entes da administração pública. Neste caso, a participação 
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do representante se dará indicada por intermédio de regulamento, ao tempo que o 

mandato durará por dois anos prorrogáveis por mais um. No mais, consta que a 

participação é caracterizada como serviço não remunerado de grande relevância. 

Noutro ponto, o art. 58-B descreve que o Conselho Nacional de Proteção de 

Dados Pessoais e da Privacidade deverá propor diretrizes, redigir relatórios, sugerir 

ações, elaborar estudos e promover debates, audiências públicas e popularizar a 

temática de proteção de dados pessoais e proteção à privacidade de todo o corpo 

social. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA LGPD 

 
 Devidamente apresentados os mecanismos de controle e participação social 

encontrados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no presente capítulo se 

buscará analisar e discutir tais mecanismos sob a ótica dos conceitos apresentados 

no capítulo 2 deste trabalho. Esta análise se consistirá em determinar a relação dos 

mecanismos apresentados com os conceitos expostos; enquanto a discussão se dará 

ao dialogar acerca dos valores dos mecanismos propostos para com a concretização 

dos seus objetivos. 

Para fins de observação, no que concerne aos mecanismos de controle  e 

participação social presentes na LGPD, ao se realizar a análise de conteúdo do 

documento legal foi possível averiguar três tipos de mecanismos, os voltados: 1) para 

os titulares dos dados (grupo 1), 2) para o Poder Público enquanto agente fiscalizador 

(grupo 2) e 3) para entidades públicas e privadas que realizam o tratamento de dados 

pessoais (grupo 3). Nessa perspectiva, é possível definir quem são os potenciais 

interessados nas formas de controle social que a lei apresenta: titulares dos dados, 

poder público enquanto órgão fiscalizador e entidades públicas e privadas que tratam 

ou almejam tratar os dados pessoais. 

 

4.1 Controle Social  

 

 Inicialmente, cumpre mencionar que como já citado, não há ocorrência na 

LGPD do termo “controle social”, tendo ocorrências apenas dos termos em separado, 

o que não torna possível afirmar que não há mecanismos no dispositivo legal. Isto 

porque, conforme se observará a seguir, foi possível evidenciar ferramentas para o 

controle social na lei brasileira sem qualquer referência a termo específico, mas que 

tem o mesmo objetivo, qual seja, o do controle dos interessados pela norma que os 

regulamenta. 

 No caso dos mecanismos para os titulares de dados, é possível encontrar sua 

ocorrência nas descrições dos artigos 18, 20, 22 e 27 na Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais. O conteúdo de tais artigos trazem no documento a possibilidade de 

o titular dos dados em poder ingressar em juízo contra a parte controladora, o 
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peticionamento em forma de requerimento, assim como a possibilidade do titular em 

solicitar revisões acerca dos tratamentos realizados com seus dados.  

Conforme já mencionado no capítulo 2, a definição de ferramentas capazes de 

garantir direitos aos atores interessados, neste caso, os titulares dos dados, 

demonstra uma estrutura de política pública transparente e que tende a ser efetiva no 

que tange aos seus objetivos enquanto norma (BRIONES, 1998; RIFKIN, 2003, 

BUCCI 2013, 2019; COUTINHO, 2013, ARRETCHE, 2013). No mesmo sentido, essas 

ferramentas se apresentam como mecanismos relevantes para popularização dos 

entes públicos (instituições) e do Estado. 

Siraque (2004) ao definir controle social o descreve como a possibilidade do 

exercício da cidadania por meio da fiscalização, exame e colheita de informações. Ao 

se intentar relacionar o conceito trazido pelo autor e apresentado no tópico 2.3.4 com 

as possibilidades de controle pelos titulares dos dados é possível inferir uma relação 

positiva no que concerne a concretização. Isto porque, os mecanismos trazidos na 

LGPD para esse grupo de atores possibilita a cobrança (controle) perante o Estado e 

aos entes de tratamento ao promover formas de peticionamento ou revisão das formas 

de tratamento das informações. 

Sobre isso, em que pese a existência dos mecanismos, não se encontra na 

legislação prazos para o devido cumprimento das solicitações apresentadas pelos 

titulares dos dados. Siraque (2004), afirma que é importante haver regulamentos que 

possam prever tais regramentos uma vez que facilitaria a obtenção de respostas e 

nesse sentido a regularização dos direitos dos cidadãos. O autor ainda afirma que a 

dificuldade de acesso às informações e as respostas de seus requerimentos é um dos 

fatores limitantes ao controle que aqui se intenta estabelecer.  

Neste interim, no que concerne aos mecanismos de controle estabelecidos pela 

legislação ao grupo de atores denominado neste trabalho como “2) poder público 

enquanto fiscalizador”, é possível encontrar sua ocorrência nos artigos 27, 29, 30, 31, 

32, 51 e artigos 55- A, C e J. Nestes artigos pode-se verificar ferramentas de controle 

do poder público perante aos agentes de tratamento de dados. Vão desde controle 

sobre o compartilhamento de informações entre entes públicos e privados, assim 

como competências necessárias para analisar irregularidades e requisitar 

adequações pertinentes aos regramentos previstos em lei. 



42 
 

 
 

Por outro lado, A LGDP determina a criação da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração federal responsável por zelar 

pela proteção de dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções bem como outras 

funções já expostas no subtópico 3.4. A ANPD é formada pela corregedoria, ouvidoria, 

conselho nacional de proteção de dados e entre outros conselhos. Sobre isso, 

Figueiredo e Santos (2013) afirmam que conselhos e ouvidorias são ferramentas 

importantes para a efetivação do controle social uma vez que possibilitam atuação 

dos atores no processo de fiscalização.  

Sobre o conselhos, as autoras discorrem ser uma forma de controle que 

permite não só discussão sobre os temas, mas também deliberações acerca das 

problemáticas. Já com vistas a ouvidoria, afirmam se tratar de uma entidade capaz de 

realizar a troca de percepções entre usuários e a própria administração, que nesse 

caso é a federal. Segundo as autoras os conselhos e as ouvidorias quando 

implementadas são mecanismos de avaliação e análise da política adotada bem como 

se apresentam como um catalisador da transparência nas ações realizadas pela 

política pública (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 

Nessa perspectiva, quando o §4º do artigo 55-J prevê que a ANDP deva definir 

ambientes de comunicação permanentes com órgão e entidades públicas acaba por 

permitir a concretização do princípio da eficiência administrativa, uma vez que a 

cooperação traz meios mais eficientes e transparentes no que concerne a coisa 

pública (NETO, 1998) 

Com efeito, cumpre observar que, em que pese os artigos vinculados ao grupo 

de atores 2 tratarem e proporem mecanismos que possam ser utilizados pela 

administração pública, seus resultados recaem de forma pertinente sobre os titulares 

do dados pessoais, qual seja, o grupo 1. Isto porque, ao fiscalizar e propor melhores 

práticas de proteção de dados aos agentes de tratamento, o poder público torna 

possível aos titulares dos dados mais uma ferramenta que tem por finalidade a 

concretização da proteção de suas informações pessoais. 

  

4.2 Participação Social 

 

Assim como no controle social, não há ocorrência na LGPD do termo 

“participação social”, tendo ocorrências apenas dos termos em separado, o que não 

torna possível afirmar que não há mecanismos no diploma legal. Isto porque, 
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conforme se observará a seguir, foi possível evidenciar ferramentas para a 

participação social na lei brasileira sem qualquer referência a termo específico, mas 

que tem o mesmo objetivo, qual seja, o da participação dos interessados dos grupos 

1, 2 e 3 nas discussões e decisões da política de proteção de dados pessoais. 

No artigo 50 a LGPD prevê forma de participação social (individual ou coletiva) 

das entidades de tratamentos de dados (grupo 3) ao descrever que os agentes de 

proteção de dados poderão deliberar acerca de estratégias de melhores maneiras de 

sistematização para um cultura de cuidado com as informações tratadas. Nesse 

sentido, o artigo além de criar essa forma de participação das entidades, envolve 

indiretamente os titulares dos dados (grupo 1) ao possibilitar aos agentes criarem 

mecanismos para minimização de riscos no acesso as suas informações pessoais. 

Sobre isso, Pietro (1993) afirma que esta forma de participação social advêm 

da superação democrática trazida pela CRFB/88, que trouxe em sua estrutura básica 

a atuação do particular (leia-se individual ou coletivo) na função pública. Segundo 

Pietro (1993, p. 32) a participação social “[...] é uma característica essencial do Estado 

de Direito Democrático, porque ela aproxima mais o particular da Administração, 

diminuindo ainda mais as barreiras entre o Estado e a sociedade [...]”. 

Do mesmo modo, impactando os três grupos de atores, a LGPD no artigo 58 

determina a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade, com a devida participação de diversos setores da sociedade civil, de 

grupos especializados em proteção de dados, do poder público e das entidades 

empresariais públicas e privadas. A implementação do conselho com a participação 

de diversos segmentos segundo Pietro (1993) é importante e deve adotar um princípio 

de igualdade, o que o dispositivo legal aparenta garantir. 

Segundo Ferrier (1974) apud Pietro (1993), existem três maneiras da 

participação social se manifestar: i) a participação ideológica, na qual o titular entende 

seu papel na decisão da coisa pública; ii) a participação psicológica, na qual existe um 

representante que intermedeia essa participação e iii) a participação direta, que 

corresponde a qual o indivíduo age sem um representante. Ainda, expõe que são 

variadas as formas para esses tipos de participação se concretizar como o direito de 

ser ouvido, a enquete, a participação em órgãos de consulta, em órgãos de decisão e 

pelo poder judiciário. 
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Ao se analisar o exposto pelos autores com o mecanismo de participação 

trazido pela LGPD é possível encontrar correspondências positivas uma vez que no 

próprio dispositivo há a determinação das formas de escolhas dos segmentos, bem 

como a estruturação do órgão. Nesse sentido, conforme exposto no artigo 58-B, o 

Conselho Nacional deve além de produzir diretrizes e relatórios, realizar debates, 

audiências públicas e popularizar no corpo social a temática da proteção de dados 

pessoais e à privacidade. 

Essa configuração, de acordo com Pietro (1993), é adequada ao ponto em que 

propõe o debate e a participação por intermédio de audiências públicas. Segundo a 

autora as audiências realizadas com diversos setores da sociedade civil permitem que 

as deliberações sejam mais práticas e efetivas já que levam em consideração variadas 

perspectivas sobre o tema. Ainda, ao trazer no dispositivo legal o dever de realização 

de audiências públicas, a LGPD traz em seu escopo determinação constitucional 

determinada no artigo 58 da CRFB/88. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A presente pesquisa teve como temática a análise da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, sob uma abordagem jurídica da análise das políticas públicas, tendo 

como objetivo geral identificar e analisar os mecanismos de controle e participação 

social presentes na LGPD. 

 No decorrer do trabalho, foi possível averiguar mecanismos de controle e 

participação social no dispositivo legal. No mesmo sentido, verificou-se a existência 

de mecanismos voltados para três diferentes grupos: i) titulares dos dados, ii) poder 

público enquanto agente fiscalizador e iii) entidades públicas e privadas de tratamento 

de dados pessoais. 

 Como objetivo específico teve-se o intuito de descrever as formas de 

participação, accountability e mobilização previstas na LGPD e analisar os respectivos 

mecanismos sob enfoque conceitual apresentado sobre os temas: controle e 

participação social; políticas públicas e uma abordagem jurídica da análise das 

políticas públicas. 

 Nessa perspectiva, logrou-se êxito em cumprir tais objetivos uma vez que foi 

possível descrever as formas de participação, accountability e mobilização previstas 

na lei, ao ponto que foi apresentado formas de controle como peticionamento pelos 

titulares dos dados, mecanismos de sanções para o poder público e possibilidade de 

participação na criação de critérios técnicos para as entidades de tratamento. 

 Foi possível verificar a existência e criação de entes de controle como a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados e de participação como o Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que são órgãos com a 

função de permitir a inclusão dos interessados não só na discussão dos temas 

pertinentes mas nas deliberações acerca das problemáticas existentes. 

 Ainda, com a criação destes órgãos a LGPD apresentou outras formas de 

controle e participação social ao definir a criação de ouvidorias e a realização de 

audiências públicas com a sociedade civil, por exemplo. 

 No mais, evidenciou-se por intermédio da análise dos mecanismos que eles se 

adequam a estrutura já consolidada no que concerne ao tema do controle e da 

participação social, o que se apresentou como um variável positiva para a 

concretização e implementação das ferramentas propostas. 
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Do mesmo modo, ao revisitar a problemática trazida por este trabalho de 

pesquisa, qual seja, ‘1. Em que medida é possível identificar mecanismos de controle 

e de participação social na LGPD?’, é possível concluir que foi respondida tal 

questionamento quando se evidenciou a existência de mecanismos de controle e 

participação social na LGPD. 

Noutro ponto, há de se destacar que o uso de abordagens jurídicas na análise 

das políticas públicas se concretizou no presente trabalho, uma vez que para se 

realizar o estudo se partiu das premissas apresentadas por Coutinho (2013) quando 

descreve o direito como vocalizador de demandas. 

Assim sendo, destaca-se que conforme apresentado e discutido em todo o 

decorrer do presente trabalho, a análise de políticas públicas sob o viés jurídico 

apresenta potencial para construção de um direito mais efetivo enquanto disciplina ao 

ponto que também se verifica como o direito quando utilizado como ferramenta de 

análise é capaz de produzir efeitos na concretização dos direitos sociais. 

Por fim, como recomendação futura se propõe analisar de forma empírica junto 

aos órgãos e interessados como está acontecendo a implementação e utilização dos 

mecanismos apresentados na presente pesquisa e qual o impactado da (in)efetiva 

aplicação dos mecanismos na concretização dos objetivos trazidos pela Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 
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