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RESUMO: A Humanidade já passou por períodos em que o segredo era a regra 
e a divulgação de informações a exceção. Aquele, contudo, não é compatível 
com o modelo de Estado Democrático de Direito, predominante – ao menos na 
teoria – nos estados ocidentais. Várias foram (e são, constantemente) as 
transformações pelas quais a sociedade globalizada e de informação passa, 
exigindo que as mais diversas ciências se adequem a fim de serem satisfeitas 
as necessidades dos cidadãos. Dentro do Direito, designadamente do direito 
público, não é diferente. A consagração do princípio da transparência se mostra 
fundamental para as democracias. Para que esta possa ser exercida pelos 
cidadãos, para que o Estado seja de fato democrático e para o fortalecimento 
dela própria e das instituições. A efetivação de tal princípio é, pois, um importante 
instrumento de participação democrática e, consequentemente, de combate à 
corrupção. Para tanto é necessário, além da disponibilização das informações e 
a atuação do estado nesse sentido, uma participação popular – dos cidadãos, 
enquanto membros conscientes da sociedade e do seu papel como agentes 
transformadores da realidade social e integrantes do Estado Democrático de 
Direito, e não apenas como sujeitos passivos de direitos. Essa cadeia composta 
de: possibilidade e acesso a informações, consciência do seu papel e 
participação popular se mostra elementar para o combate à corrupção. Afinal, 
não são apenas as instituições que devem atuar nesse sentido. A relevância 
deste trabalho, portanto, se justifica na medida em que se percebem tais fatores 
e a necessidade de divulgar e incentivar que as pessoas se engajem mais na 
vida cívica. Para além disso, com o estudo, se objetiva apresentar de que forma 
o princípio da transparência é uma forma de conclamação dos cidadãos a uma 
participação mais ativa na sociedade, se apresentando como um instrumento de 
combate à corrupção nos estados democráticos, nomeadamente no contexto 
deste mundo globalizado em que as informações são tantas e tão voláteis. Deve-
se destacar, contudo, que o referido princípio não é absoluto, comportando 
exceções – necessárias, que também serão abordadas. Para tanto, se 
procederá a uma pesquisa bibliográfica, além de serem analisados casos em 
que a transparência foi fundamental para o conhecimento, investigação e/ou 
responsabilização de envolvidos em casos de corrupção. 
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