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Resumo

Este artigo tem por objetivo analisar a aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI) relacionada ao caso
dos  “funcionários  fantasmas”,  tema  recorrente  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Maranhão
(ALEMA). A intenção é investigar os mecanismos de comunicação pública, no Portal da Transparência,
desse poder, no sentido de atribuir à ausência de ferramentas operacionais de acessibilidade, para uso por
parte da população, o notório descumprimento da LAI.
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INTRODUÇÃO

A comunicação entre a Sociedade e o Estado é de fundamental importância para

concretização  da  cidadania.  Com  o  desenvolvimento  de  novas  Tecnologias  da

Informação  e  da  Comunicação  (TICs)  –  que  permitiu  a  organização  de  um grande

volume de dados e informações em portais e plataformas da internet –, os atos e as

ações do governo se tornaram acessíveis aos cidadãos.   Paralelo a esse crescimento

tecnológico,  a  sociedade  brasileira  vivencia  um  crescente  interesse  em  prol  da

divulgação e acesso fácil às informações de caráter público. A Constituição Federal de

1988, garante no artigo 5º, inciso XXXIII, que todos têm o direito a receber dos órgãos

públicos informações  de seu interesse particular,  ou de interesse coletivo geral,  que

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (Lenza, 2009,p,689). É,

portanto, dever do Estado divulgar informações de forma simples e compreensível, além

de facilitar as solicitações e recebimentos de dados pela sociedade. 

No mês de maio de 2017, a Lei de Acesso à Informação completa cinco anos de

promulgação.  Há  muito  que  se  comemorar.  Contudo,  como  parte  das  leis  que

regulamentam direitos,  a LAI percorre um caminho com relevantes conquistas,  mas
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com dificuldades  para  ser  implementada  de  forma  integral  nas  esferas  de  poder  e,

principalmente, na administração pública brasileira. Quando entrou em vigor, em 2012,

a lei trouxe um aparato jurídico de fomento ao direito amplo e acessível de acesso à

informação, e com esse direito descortinou práticas ilícitas praticadas até então pelos

órgãos  do  poder.  Casos  de  corrupção,  como  o  mau  uso  de  cartões  corporativos

descobertos  por  jornalistas  a  partir  de  solicitações  de  informações  nos  Portais  da

Transparência, ficaram ainda mais evidentes. Percebeu-se que a administração pública

brasileira vivenciava uma cultura de segredo. 

Os portais são ferramentas da transparência pública. Batista (2010) explica que a

transparência é o movimento de prestação de contas de toda a administração pública e

abertura de seus registros financeiros e de seus atos para fiscalização da sociedade em

geral. Bresser Pereira (2004) corrobora esse argumento ao afirmar que "a transparência

do Estado se efetiva por meio do acesso do cidadão à informação governamental, o que

torna mais democrática a relação entre Estado e a sociedade civil” (Bresser Pereira,

2004, p.23). 

Passados cinco anos da promulgação da LAI, os principais jornais do estado do

Maranhão, noticiavam o seguinte fato: Ministério Público ajuíza ação e pede lista de

funcionários da Assembleia Legislativa do Maranhão1. Sites e blogs da internet também

veiculavam a informação de que a  ALEMA, a Casa do Povo, descumpria  a  Lei  de

Acesso  à  Informação  em decorrência  de  uma  prática  de  corrupção:  a  presença  de

funcionários fantasmas em seus quadros. Ficava evidente que informações requisitadas

pela LAI não estavam sendo disponibilizadas no Portal da Transparência da Assembleia.

Assim, este artigo propõe analisar a aplicação da LAI a partir do desse caso de

corrupção.

O IDEAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Entende-se que o direito à informação vai além do acesso, seja físico ou digital.

A informação precisa ser inteligível para o cidadão. Compreende-se que a sociedade é

formada  por  indivíduos  heterogêneos  e  com  diferentes  níveis  de  instrução.  Lemos

(2002)  analisa  que  "diante  de  uma  sociedade  massificada  (pouca  informação  com

redundância), passa-se a uma sociedade informacional, prevalecendo-se o fluxo de uma

quantidade gigantesca de informações" (LEMOS, 2002, p. 85). Porém,  a informação

precisa receber tratamento para que possa gerar diálogos.   E a simples disponibilização

dos dados não garante o direito à informação. Os portais da transparência fornecem uma
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quantidade massiva de  dados públicos, contudo não há tratamento dessa informação

para  que  a  sociedade  possa  entendê-la  e  utilizar  como  elemento  de  cobrança  e

fiscalização do poder público. 

A sociedade  vive  um  momento  de  abertura  de  dados  públicos,  e  no  Brasil

estados  e  municípios  estão  aplicando  a  Lei  de  Acesso  à  Informação.  Dessa  forma,

compreende-se  que  mais  do  que  a  disponibilizar  informação  em  estado  bruto  é

necessário um trabalho efetivo de comunicação pública nos portais de transparência,

para o que a informação adquira sentido e seja compreendida pelo cidadão. 

Os  atos  dos  governos  devem  estar  acessíveis  aos  cidadãos.  É  por  meio  da

informação sobre as contas e fatos da administração pública que a sociedade civil pode

tomar conta de seu papel fiscalizador do poder publico e promover mudanças sociais as

quais julgar necessárias, pois estará embasada nessas informações (Batista, 2010). O

acesso à informação envolve, além da questão física, a transparência e a compreensão

do  que  é  publicado.  Pois,  a  transparência  pública  depende  não  só  da  abertura  e

disponibilização de dados e informações, mas também da efetiva compreensão do que

está  disponibilizado  por  seu  receptor,  a  sociedade  (Ferreira,  M.,  2010;  Ferreira,  F.,

2007). 

 Ter  acesso  às  informações  de  forma  compreensível  e  didática  dá  poder  ao

cidadão e o incentiva a participar da tomada de decisão e do controle e fiscalização dos

gastos públicos, objetivo primordial das iniciativas de transparência. A Internet aparece

aqui como meio de comunicação promissor para a realização desse objetivo, tendo em

vista o impacto social, cultural e econômico já produzido em nossa sociedade (Lemos,

2002) e as profundas mudanças provocadas na comunicação social e na comunicação

organizacional e pública (Duarte, 2010).

É notório o interesse da sociedade civil  em pressionar o poder público para que

este  tenha  mais  eficiência  e  transparência  nos  seus  atos.  A Administração  Pública

brasileira, por sua vez, é fruto de um processo histórico que regimentou nas entranhas

da máquina estatal  uma mentalidade de apropriação da coisa pública pelo particular

detentor do poder. Assim, ao longo da formação do Estado brasileiro a administração

pública esteve a serviços  de interesses particulares,  retirando do cidadão o papel de

protagonista e dificultando o acesso  às informações e dados sobre a guarda do poder

público. Houve reformas e tentativas de modernizar a máquina que culminou em um

processo, atualmente em evolução, de fomento à participação social. Os governos estão
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buscando se reformar a medida que a sociedade pressiona e exige melhorias e  aliada a

Carta Magna, atualmente, o cidadão conta com outros instrumentos e ferramentas que

possibilitam o controle social dos atos dos administradores públicos e políticos. 

Esse processo restaura um ideal de ampla participação popular  por meio das

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs.  A internet passa a se configurar

como  um  espaço  de  incremento  da  participação  popular,  oferecendo  ao  cidadão  e

gestores públicos a oportunidade de diálogo, sem a presença de outros agentes. Assim,

as  tecnologias  estariam  a  serviços  da  interação  típica  de  um  governo  presente  na

sociedade da informação.

Ao  longo  da  história  jurídica  brasileira,  um  conjunto  de  leis  e  políticas

abordaram sobre diferentes aspectos a questão da transparência e acesso à informação.

Com o surgimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a internet

possibilitou  que  os  governos  elaborassem  ferramentas para  propagação  de  dados  e

informações  públicas.  Um dos destaques  é  o portal  da transparência.  No âmbito do

poder legislativo, o portal da Câmara dos Deputados apresenta avanços na questão da

publicização dos dados e incentivos à participação e engajamento do cidadão.

O governo eletrônico tem uma ligação com as TICs e é inegável que sem essas

tecnologias seria impossível consolidar essa forma de governo. Contudo, é necessário

pensar  no  governo  eletrônico  para  além  de  uma  simples  questão  tecnológica,  de

automação  dos  processos  ou  a  disponibilização  de  serviços  onlines.  Há  uma  forte

indicação  da  função  societal  e  de  potencial  para  melhoria  da  cidadania,  pois  essas

tecnologias quando aplicadas ao governo eletrônico podem empoderar o cidadão por

meio  de  um  acesso  fácil  à  informação  –  e  assim  temos  um  movimento  pela

transparência (World Bank, 2015). As politicas de governo eletrônico devem ter no seu

bojo o elemento político, além da primazia pela transparência.

As estratégias, por sua vez, devem considerar duas frentes de atuação que estão

interconectadas.  Por  um  lado,  o  Estado  agindo  de  forma  responsiva  e  aberto  à

participação da sociedade, além de uma atuação mais transparente. Na outra parte, têm-

se o protagonismo da sociedade civil, que por intermédio do cidadão ou movimentos da

sociedade civil, podem checar, aferir e controlar o governo (Pinho, 2008). Essas duas

partes também estão embricadas com a transparência pública, pois se não há abertura e

transparência ativa por parte do Estado, o cidadão fica aleijado de exercer esse papel. As

estratégias  relacionadas  ao  governo  eletrônico  devem  produzir  mediações
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informacionais. A partir das quais a sociedade civil possa controlar – no denominado

controle social – o Estado brasileiro. 

Apesar dos avanços – e aqui pode-se apontar como principal a formação de uma

rede e infraestrutura tecnológica – o governo eletrônico ainda está longe de romper com

os mecanismos obscuros, burocráticos e patrimoniais do Estado brasileiro. A conclusão

a  que  se  chega  é  que  uso  das  TICs  no  governo  eletrônico  ainda  têm  atendido

prioritariamente a melhoria da eficiência da máquina administrativa e dos serviços ao

cidadão.  Mas pouco avançou nas ferramentas  de participação popular.  Dessa forma,

amplia-se essa discussão para uma possível democracia digital. 

Notoriamente  é  um termo que está  no centro das  discussões  acadêmicas,  no

cerne  das  reformas  administrativas  e  aparenta  ser  a  solução  para  as  falhas  da

democracia. Democracia digital é uma das palavras-chave do século XXI. No começo

de  sua  elaboração conceitual  os  estudos  apontavam que era  a  resposta  final  para  a

indagação “Quem pode revigorar as instituições?”

Volta-se  ao  caso  dos  funcionários  fantasmas  da  Assembleia  Legislativa  do

Maranhão. A ausência de informações no Portal da Transparência sobre os funcionários

comissionados do órgão ensejou um debate na sociedade. Constrói-se , dessa forma, um

ponto de suporte para a circulação de informações a qual todos podem ter acesso. 

Há uma percepção de que a política parece está se convertendo num território de

especialistas, em uma espécie de zona proibida e vetada para os cidadãos comuns, que

são  apenas  bem-vindos  como  eleitores  (Nogueira,  2002).  Assim,  refletir  sobre  a

democracia digital é analisar  formas de romper essa barreira obscurantista, pois com

fácil  acesso  à  informação  –  e  nesse  assunto  entra  a  questão  da  transparência  –  os

cidadãos podem serem tão bem informados quando seus líderes (Castells, 2003). 

As plataformas digitais não geram participação politica, mas oferecem um terreno fértil,

pois privilegiam elementos importantes para a democracia como o acesso à fontes de

informação, canais de discussão públicos e comunicação facilitada. 

A democracia digital, apesar do pouco avanço, tem como destaque o incentivo à

atividade politica digital, o que pressupõe um Estado pró-ativo no sentido de concretizar

estratégias,  instrumentos  e  procedimentos  para  a  participação  da  sociedade,  e  a

participação política da sociedade civil junto ao Estado. 

Há  um  interesse  em,  a  partir  dos  usos  da  TICs,  diminuir  a  assimetria

informacional entre governo e sociedade.  Trata-se de entender o acesso ao governo,
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entrando em novo patamar de interação, interlocução entre decisores e cidadãos, bem

como o provimento de informações relevantes com real valor agregado, que permita

pauta a agenda pública. Um elemento importante para  a concretização da transparência

está relacionado ao direito à informação.

Retomando o caso dos “funcionários fantasmas” da Assembleia Legislativa do

Maranhão, durante o tempo em que o portal da transparência não forneceu os dados dos

servidores  do  órgão,  a  sociedade  maranhense  vivenciou  um  estado  de  suspense  e

desconfiança alimentado por um cenário de informações defeituosas. O primeiro passo

para  que  essa  situação fosse  alterada  teve  início  com a  busca  nas  leis  do  respaldo

jurídico que obrigue a Assembleia a fornecer as informações de interesse público. 

Os  governos,  em relação  ao  direito  de  acesso  à  informação,  possuem  duas

obrigações.  A de  publicar  e  disseminar  informações  sobre  as  atividades  dos  órgãos

públicos. E de receber da sociedade pedidos de informação e respondê-los,  além de

disponibilizar  os  dados  solicitados  e  permitir  que  o  público  tenha  acesso  aos

documentos  originais  ou  receba  cópias  (Martins,  2011).  A ALEMA,  no  caso  dos

“funcionários  fantasmas”,  descumpriu  o  que  dispõe  a  LAI,  e  como  consequências

denegriu a imagem do órgão, prejudicou a cidadania e feriu a democracia. Para Bobbio

(2000),  a democracia traz em seu significado o sentido de soberania popular.  Dessa

forma,  é  relevante  que  o  cidadão  saiba  e  entenda  como  os  parlamentares  estão

desempenhando suas funções, pois a democracia é o lugar do “poder visível”.

De modo geral, quando a informação relevante está disponível e é compreendida

pelas  pessoas,  ocorre  uma  mudança  em  suas  vidas,  ensejada  pelo  acesso  ao

conhecimento (Burke, Ornstein, 1999). É notório o poder da informação. Cidadãos bem

informados são capazes de refletir, pensar e agir. A participação politica acontece com

maior  responsabilidade  e  consciência  quando  o  cidadão  está  apto  a  utilizar  a

informação. Entende-se que a vivência na democracia exige participação, o que só pode

acontecer com prévia difusão de conhecimentos e dados sob a guarda da administração

pública. 

A informação é entendida, portanto, como uma necessidade. Assim, um simples

dado que afirma e categoriza um recorte da realidade está vinculado ao cumprimento de

direitos.  Resumindo,  a  informação  é  vista  como um direito  sendo essencial  para  o

exercício  da  cidadania,  pois  a  condição  de  cidadão  implica  a  necessidade  de  ser

informado (Xifras-Heras, 1974). 
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A base do direito  de acesso à  informação é o princípio de que a  autoridade

pública, por receber poderes delegados do eleitor e por ter sustentação no contribuinte

tem a obrigação de fornecer à sociedade informações de como o dinheiro público está

sendo gasto. O cidadão, por sua vez, tem o direito de influenciar e participar do debate

público  e  de  decisões,  o  que  só  pode  acontecer  de  modo  efetivo,  com  acesso  à

informação.

DIREITO À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

No arcabouço jurídico brasileiro existem os direitos  fundamentais,  no qual o

direito  à  informação  está  inserido.  São  considerados  fundamentais,  pois  “visam

assegurar  a  todos  uma  existência  digna,  livre  e  igual,  criando  condições  à  plena

realização das potencialidades do ser humano” (Bianco, 2006, online). E ainda podem

ser  definidos  como  um  conjunto  institucionalizado  de  direitos  e  garantias  ao  ser

humano,  com  a  finalidade  de  protegê-lo contra  o  arbítrio  do  poder  estatal  e  o

estabelecimento  de condições  mínimas  de  vida  e  desenvolvimento  da  personalidade

humana (Moraes, 2002). São ainda direitos variáveis, que se modificam ao longo da

história da humanidade de acordo com os interesses sociais. Assim, a doutrina jurídica

trata das dimensões, ou gerações, de direitos fundamentais. Os de primeira geração, que

são os direitos civis, dizem respeito a obrigações do Estado perante o indivíduo, tais

como liberdade pessoal, de pensamento, de religião, de reunião e liberdade econômica. 

Os direitos políticos são os de segunda geração e correspondem à liberdade de

associação  nos  partidos,  direitos  eleitorais.  Estão  associados  à  formação  do  Estado

democrático representativo e implicam na liberdade ativa e participação do cidadão. Já

os direitos sociais são os de terceira geração e implicam em um comportamento ativo

por parte do Estado na prestação de serviços como saúde e educação. Os direitos de

quarta geração são mais recentes, criados pelo professor Paulo Bonavides (2003), que os

define  como o resultado da globalização dos direitos fundamentais de forma a torná-los

universais no campo institucional. O direito à informação é visto como um direito de

quarta geração.

A expansão das leis de acesso à informação, no mundo, aconteceu somente nos

anos 1990. O continente europeu possui o maior número de países com leis de acesso à

informação  –  dos  46  países,  apenas  Chipre  e  Luxemburgo  não  possuem  LAI.  Na

América, a legislação da transparência teve como marco a Convenção Americana de
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Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica – ratificado pelo

Brasil em 1992. Dos 100 países que aderiram à legislação, o Brasil foi o 89º a aderir

(Souza, 2016). 

No cenário internacional, o direito de acesso à informação foi reconhecido no

final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da  Organização das Nações Unidas

(ONU) e, posterior, aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU

reconhece que no direito de liberdade de informação está incluso o direito de acesso à

informação. O direito de informação, portanto, está contido no direito de liberdade de

expressão, que por sua vez compõe o direito à comunicação (Cintra, 2016). O direito à

informação, no sentido restrito, corresponde ao direito individual ou coletivo de acesso

à informação pública.

Um marco importante para a democracia digital acontece em 18 de novembro de

2011, com a sanção da Lei N 12.527, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação

(LAI). O propósito dessa legislação é regulamentar o direito de acesso do cidadão às

informações  públicas.  A  LAI  regulamenta  os  artigos  5º  e  37º  da  CF.  E  traz  a

possibilidade do cidadão acompanhar os atos da administração pública e influenciar a

gestão  dos  recursos  públicos.  A lei  possui  aspectos  positivos  para  a  democracia  ao

fornecer elementos eficientes para que o cidadão tenha acesso a dados sob a guarda do

poder público. 

Com  a  legislação  de  acesso  à  informação  a  realidade  de  opacidade  na

administração pública não mudou, pois segredos sempre vão existir,  contudo, a LAI

pode e deve servir de mola propulsora para que a sociedade possa reivindicar de forma

consciente mudanças (Souza, 2016). 

O direito de acesso à informação é um importante caminho para a coibição da

corrupção,  além de  ter  consonância  com a  Administração  Pública  transparente  que

presta contas aos cidadãos. Haja vista que a crença nas instituições públicas depende da

transparência. A sociedade tende a ser excluída quando a administração age como um

regime fechado em que seus líderes se sentem donos da informação. Esse cenário cria

um  clima  de  ceticismo,  descrédito  e  indiferença  à  estrutura  do  Estado.  Assim,  a

transparência  na gestão  – aliada ao direito  e  a  possibilidade real  de fiscalização da

máquina pública – é um antídoto à corrupção (Martins, 2011).

O modelo de administração pública gerencial permitiu uma aproximação com os

ideais de transparência e promoção da cidadania. O movimento pela transparência está
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associado a  tendência de exigir  que o aparelho de Estado,  além de eficiente,  esteja

orientado por valores gerados pela própria sociedade e que seja capaz de se comunicar

com a sociedade de forma desimpedida (Cardoso, 1998). 

O  movimento  de  abertura  das  informações  trouxe  para  a  sociedade  a

possibilidade  de  exercer  controle  sobre  a  administração  pública  e  proteger  a  coisa

pública da corrupção. Por outro lado, a visibilidade também gera temor, por parte dos

agentes públicos no exercício de suas funções, de cometer desvios de poder. 

A transparência  pública  é  um movimento  de  prestação  de  contas  de  todo  a

administração pública e abertura de seus registros financeiros e de seus atos. Assim, a

transparência das informações públicas deve ser um dos objetivos centrais dos órgãos da

Administração  Pública  na  esfera  federal,  estadual  e  municipal.  A ampla  divulgação

desses dados é fundamental para o exercício pleno da cidadania e fortalecimento da

democracia  participativa.  Na  sociedade  contemporânea  a  informação  poderia  está

inserida na discussão sobre a oferta de bens públicos.

Há uma percepção de que concretização da democracia está ligada aos meios de

comunicação, haja vista que a formação da opinião da pública e da vontade política

depende da informação politica,  e do próprio debate ampliado sobre as questões de

interesse comum. Um marco importante em todo o processo de governo eletrônico é sua

intima  relação  com  o  direito  à  informação,  que  por  sua  vez  está  relacionado  a

comunicação pública.

Entende-se que a  comunicação pública é  aquela  que se realiza  com base no

diálogo e com vistas ao interesse público. É a comunicação não linear, que acontece

através da relação entre sujeitos, contudo não é uma relação hierárquica que almeja a

superação ou a predominância de um sujeito pelo outro (Kegler; Fossá, 2008). Dessa

maneira, a comunicação pública retoma a questão política por um viés dialógico. 

É importante destacar que a comunicação pública é um conceito em construção.

Brandão (2007)  esclarece  que,  no Brasil,  a  consolidação da comunicação pública  é

guiada  pelo  paradigma  da  construção  da  cidadania.  Dessa  forma,  o  processo  de

maturação desse conceito traz a prerrogativa de que a comunicação pública concede

poder ao cidadão, ao utilizar meios de realizar o que é considerado uma promessa de

participação ativa e consciente da sociedade civil. No processo histórico de elaboração

conceitual da comunicação pública nota-se que a expressão começou a substituir outros

termos  usados  para  designar  a  comunicação  feita  pelos  governos  –  comunicação

9



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

governamental,  comunicação  política,  publicidade  governamental  e  outros.  Esse

processo  de  substituição  é  resultado  da  necessidade  de  legitimar  a  comunicação de

responsabilidade  do  Estado  e/ou  governo  de  forma  a  não  se  confundir  com  a

comunicação que se fez em outros momentos da história do país (Brandão, 2009).  

CONCLUSÃO

O Brasil  está inserido em um novo contexto de transparência ao instituir um

marco regulatório, como a Lei de Acesso à Informação (LAI), além de ser signatário de

tratados  internacionais  que  versam sobre o  acesso amplo  às  informações  de  caráter

público.  Para concretizar  o  ideal  de transparência plena,  o  poder  público tem como

instrumento a comunicação pública, aqui entendida como elemento crucial para dotar as

informações - disponibilizadas pela administração pública nos portais da transparência –

de  sentido  social,  e  assim  permitir  que  a  informação  seja  um  direito  social.

Compreende-se  que  nem  toda  informação  pode  ser  considerada  um  direito  social,

somente aquela que possui uma utilidade social, ou seja, que permita a realização de

outros direitos, como saúde e educação. A comunicação pública emerge, assim,  como

um serviço essencial às sociedades democráticas.

A comunicação pública tem um papel importante na promoção da transparência

administrativa. Pois,  um dos seus pressupostos é propiciar o direito de acesso, pela

sociedade,  à  informação,  em prol  da  cidadania  (Brandão,  2009).  Entende-se  que  a

democracia plena só será alcançada quando a cidadania estiver consolidada nos espaços

sociais e nas instituições, permitindo que a sociedade civil atue conjuntamente com o

poder público. E um dos meios para fomentar os espaços de diálogo entre cidadão e

poder público é a comunicação pública. 

A carência de mecanismos de comunicação pública é ainda mais agravante em

um Estado cuja população possui  baixo acesso à internet (de acordo com dados do

IBGE de 2015, 80,4% dos lares maranhense não têm acesso a rede mundial), aliado a

um cenário de exclusão digital que está relacionado com a dificuldade de acesso, mas

também com a questão do uso e entendimento das informações disponibilizadas pelo

portal. A comunicação pública se mostra como um guia para que o cidadão compreenda

efetivamente  os  dados,  os  números  e  siglas  que  envolvem a  administração pública.

Quando ela não se faz presente no portal, há uma falha que enfraquece a própria noção

de democracia e cidadania.
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