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Resumo: Este artigo objetiva analisar e refletir a respeito do controle 
social no Estado brasileiro, com ênfase em dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais ambientais e traz contribuições na medida em que 
evidencia que os direitos à informação e à participação nos assuntos do 
Estado brasileiro relacionam-se com a gestão pública ambiental 
preconizada na Constituição Federal. Trata-se de trabalho científico de 
abordagem metodológica qualitativa de cunho bibliográfico e documental, 
que resultou na compreensão de que o Estado brasileiro, por meio das 
suas normas ambientais, tem como regra o livre acesso às informações 
ambientais, com vistas a permitir ampla participação da sociedade civil de 
modo a concretizar o controle social sobre os atos ambientais do Estado 
brasileiro. 
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Abstract: This article aims to analyze and reflect on social control in the 
Brazilian State, with emphasis on constitutional and infraconstitutional 
environmental devices and brings contributions to the extent that it 
shows that the rights to information and participation in the affairs of the 
Brazilian State are related to the management Environmental public 
opinion advocated in the Federal Constitution. It is a scientific work with 
qualitative methodological approach of bibliographical and documentary 
nature, which resulted in the understanding that the Brazilian State, 
through its environmental norms, has as its rule the free access to 
environmental information, in order to allow a broad participation of the 
Civil society in order to concretize social control over the environmental 
acts of the Brazilian State. 

Key words:  Social control, Environmental Law, information. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre 
el control social en el Estado brasileño, con énfasis en las disposiciones 
constitucionales e infraconstitucionales ambientales y aportar 
contribuciones, puesto que evidencia que los derechos a la información y 
a la participación en los asuntos del Estado brasileño se relacionan con la 
gestión pública ambiental recomendada en la Constitución Federal. Una 
investigación científica de enfoque metodológico cualitativo de naturaleza 
bibliográfica y documental, que resultó en la comprensión de que el 
Estado brasileño, a través de sus normas ambientales, tiene como regla el 
libre acceso a las informaciones ambientales, a fin de permitir una amplia 
participación de la sociedad civil para lograr el control social sobre los 
actos ambiental del Estado brasileño. 

Palabras clave: Control social, Derecho Ambiental, Información. 

 

 

 

 

Introdução 

Em razão da extensão da dimensão das violações às regras ambientais, mostra-
se inadequado um modelo de gestão ambiental puramente estatal, em que o Estado 
entenda que somente com seus servidores e recurso possa dar conta de concretizar 
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sem apoio da 
coletividade. Assim, torna-se necessário analisar as possibilidades de realização do 
controle social sobre o Estado brasileiro por meio da participação da sociedade civil 
e o dever de informação do Estado.  

Este artigo se propõe a compreender como ocorre o controle social no Estado 
brasileiro, com ênfase em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 
ambientais, bem como promover a reflexão sobre os direitos à informação e à 
participação nos assuntos do Estado brasileiro e sua íntima relação com a gestão 
pública ambiental.  
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Para tanto, inicialmente, se analisa historicamente o controle social, a fim de 
compreender a sua origem e evolução. Na Grécia e em Roma na antiguidade clássica 
que observou-se a exclusão do povo no exercício do poder do Estado, sendo que a 
possibilidade de influenciar suas decisões, em regra, estava reservada à elite 
econômica. Do feudalismo até o surgimento dos Estados absolutistas, teve-se um 
período em que o povo igualmente ficou impossibilitado de influenciar o exercício 
do poder estatal. Já no Brasil, apenas no final do século XX, foi que se reconheceu 
formalmente a possibilidade do povo obter informações e participar nos assuntos 
do Estado, sobretudo aqueles ligados à seara ambiental. Antes disso materializou-se 
uma realidade de exclusão, inclusive no plano jurídico, sendo que negros, mulheres, 
índios e crianças permaneceram à margem dos assuntos do Estado brasileiro com 
apoio das instituições religiosas.  

No que tange à possibilidade de participação popular e controle social durante 
a formação do Estado brasileiro passou-se por diversas fases, sendo que na primeira 
república (1889/1930) a participação popular resumia-se ao exercício do voto em 
eleições fortemente marcadas pela corrupção. De 1930 até 1964 os cidadãos 
brasileiros que protestavam por espaços de participação eram rotulados de 
baderneiros e criminalizados pelo Estado. Durante o período militar (1964 até 
1988) ocorreu a repressão mais contundente. Ao contrário do que o senso comum 
possa acreditar, durante esse período histórico, o espaço político e o próprio Estado, 
não foi aberto à participação do povo, sendo que, no Brasil, apenas a partir da década 
de 80 é que o ordenamento jurídico brasileiro passou a reconhecer a possibilidade 
de maior participação da sociedade civil promovendo o controle social sobre o 
Estado e não somente o inverso como vinha acontecendo até este momento. Diante 
deste quadro questiona-se: as leis que versam sobre matéria ambiental 
expressamente permitem participação e controle social sobre os atos ambientais do 
Estado brasileiro? 

 

1. A perspectiva histórica do controle social 

O controle social dos atos do Estado pela participação da sociedade civil, para 
ser bem compreendido, depende de ser analisado relacionando os contextos 
histórico, jurídico, político e econômico, porque estes campos que formam o 
contexto acabam por determinar os limites e as possibilidades da participação no 
controle social das tarefas públicas, inclusive de promoção do equilíbrio ecológico 
nos Estados democráticos capitalistas. Neste passo, o modelo de governo do Estado, 
as exigências da economia, a organização do trabalho e outras questões relacionadas 
acabam por determinar o quanto os membros da sociedade participam ou não das 
decisões públicas. 

Importante definir que por sociedade civil consideram-se os diversos 
segmentos sociais não governamentais que possuem força política, incluindo-se 
nesta definição o cidadão, os coletivos, movimentos sociais e outros, que podem 
exercer controle social dos atos do Estado, ou seja, o cidadão, os coletivos, os 
movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas 
organizações.  Convém ainda definir controle social, o qual, para Bobbio, Matteucci 
e Pasquino, pode ser compreendido como “meios de intervenção, quer positivos 
quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de induzir os 
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próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e 
desestimular comportamentos contrários às mencionadas normas”3. O controle 
social pode ser realizado tanto pelo Estado controlando a sociedade civil, como 
também pela sociedade civil controlando o Estado. 

Entretanto, a fim de aprofundar a compreensão sobre participação e controle 
social da sociedade civil sobre o Estado é necessário analisar os modelos de Estado, 
ao longo da história ocidental, que influenciaram o Estado brasileiro, e conhecer 
como a participação social ocorreu nestes Estados e como ocorre no Brasil 
contemporâneo. 

No Estado Grego se observa a criação da Cidade-Estado, também conhecida 
como polis, que representou a sociedade política grega marcada pela 
autossuficiência política, com caráter democrático, que, contudo, não permitia o 
exercício do poder pelo povo, ao contrário da acepção semântica do termo 
democracia: demo-povo, cracia-poder, ou seja, governo do povo. Como pontua 
Machado: 

A classe política nesse modelo é representada por uma elite que tem influência nas 
decisões do Estado. Os demais cidadãos, destituídos de poder econômico, são também 
destituídos de poder político, o que possibilita a manutenção e o fortalecimento do 
controle do Estado por um pequeno grupo dominante4. 

Já os fundamentos de formação do Estado Romano repousaram na 
compreensão de que o ser humano necessita de outros seres humanos e não 
humanos para sobreviver e se desenvolver. Este Estado Romano formou-se por 
agrupamentos humanos, que se organizaram politicamente ao longo do tempo 
concretizando uma sociedade política com aspiração de tornar-se um poderoso 
Estado, com forte base familiar de organização: 

Nesse modelo a participação do “povo” no governo acontecia de forma restrita, ou seja, 
era exercida por um pequeno grupo da sociedade, detentor de poder econômico e 
reconhecimento político. Aos demais, restava apenas a subordinação. Os governos eram 
exercidos pelos magistrados, originados de famílias patrícias, que eram famílias nobres 
detentoras de privilégios5. 

Do feudalismo até o Estado Moderno, teve-se um período marcado pelo 
absolutismo em que o poder estava concentrado na pessoa do monarca, sem 
qualquer participação popular no controle social do poder. No século XVIII, a partir 
das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa, teve início a idade contemporânea, 
onde surgiram os Estados Democráticos Constitucionais trazendo a ideia de governo 
do povo mediante a participação do povo na condução do Estado, com vistas a 
concretizar o respeito aos direitos naturais da pessoa humana como tarefa mínima 
do Estado. 

No caso do Brasil, a compreensão do processo de formação sociocultural do 
país evidencia que a sociedade brasileira contemporânea nasceu a partir de uma 

 

3 BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicolas; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 1. ed. 
Brasília: UNB, 1998, p.285. 

4 MACHADO, Loiva Mara de Oliveira. Controle social da política de assistência social: caminhos e 
descaminhos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 24. 

5 MACHADO, Loiva Mara de Oliveira. Controle social da política de assistência social: caminhos e 
descaminhos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 25. 
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sociedade colonialista; sendo que este fato histórico gerou efeitos políticos e 
jurídicos muito relevantes com reflexos até os dias atuais no que se refere ao 
controle social dos atos do Estado por meio da participação da sociedade civil. 
Quando o Estado brasileiro se constitucionaliza em 1824, ele mantém a exclusão no 
plano social, político e institucionaliza-a no plano jurídico porque mantém a 
escravidão. Note-se que no plano internacional ocidental, como decorrência da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, já havia a cultura político-
jurídica de que o fundamento da cidadania era a dignidade da pessoa humana e o 
respeito aos direitos do homem, independentemente de sua raça ou cor, sobretudo 
porque a Declaração no seu artigo 16 previa que “a sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não 
tem constituição”6. 

Após sessenta e quatro anos da pseudoconstitucionalização brasileira, é que o 
Estado brasileiro sanciona a Lei Imperial nº.3353, conhecida como Lei Áurea, 
preenchendo então os requisitos previstos na Declaração de 1789, de garantia dos 
direitos do homem, tornando-se a partir de então um Estado materialmente 
constitucional. Até a edição desta lei o Estado brasileiro não reconhecia a condição 
humana do escravo, razão pela qual seu destino era regulado pelo Direito das Coisas 
do Direito Civil à época vigente, podendo, por conseguinte, ser comprado e vendido 
por pessoas físicas com personalidade jurídica. 

Nesse sentido: 

Analisaremos agora alguns aspectos atinentes ao negro enquanto propriedade de 
outrem, via de regra, cidadão. O artigo 71 da Constituição de 1824 aborda a questão de 
maneira genérica: A Constituição reconhece e garante o direito de intervir todo o 
Cidadão nos negócios da sua Província, e que são imediatamente relativos a seus 
interesses peculiares. Ora, em sendo o escravo parte do patrimônio de seu proprietário, 
necessariamente está incluído na esfera imediata de seus interesses; por decorrência, 
verifica-se que os protestos contra quaisquer medidas tendentes a afetar esses 
interesses encontram guarida na Constituição7. 

Neste contexto o ‘homem de bem’ era aquele de cor branca com patrimônio 
positivo e, tendo posse, podia exercer os direitos da cidadania, sendo que a condição 
de participação em sentido amplo nos assuntos do Estado e, sobretudo, de exercício 
dos direitos políticos se dava porque a pessoa tinha renda. O eleitor de paróquia 
tinha que ter uma renda anual de cem mil réis, o eleitor de província uma renda de 
duzentos mil réis, o eleitor de deputados uma renda de quatrocentos mil réis e o 
eleitor de senador uma renda de oitocentos mil réis. Assim, se pode afirmar que a 
participação nos assuntos do Estado era censitária e que uma enorme parcela da 
sociedade não podia participar no governo, o que se mantém em menor número, 
materialmente, até os dias de hoje no aspecto da participação na gestão pública; 
onde aqueles que não possuem condições financeiras não conseguem participar 
porque se exaurem na busca do sustento da sobrevivência. Veja-se a condição do 
pobre e do negro nessa época: 

 

6BRASIL. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em 
http://www.pfdc.pgr.mpf.mp.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

7 CABRAL, Paulo Eduardo. O negro. Revista de informação legislativa. Janeiro a Março 1974. p.73. 

http://www.pfdc.pgr.mpf.mp.br/
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A possibilidade de participação social dos escravos e pobres na sociedade era nula [...] 
A participação dos pobres, dos escravos e das mulheres na definição dos rumos do país 
era inexistente. Essa participação cabia a uma classe privilegiada: proprietários de 
terras, clérigos, bacharéis, militares, entre outros, o que reforça uma cultura de 
subalternidade, herança do colonialismo8. 

Naquele contexto, além do negro, a exclusão atingia as mulheres, os índios e 
outras minorias. Cabe referir que a bula papal católica vigente à época, colocava 
estes em melhores condições do que o negro, porque determinava que eram 
humanos, tinham alma e em razão disso podiam ter bens. Tudo isso revela que o 
processo de constitucionalização do Estado brasileiro, sob a ótica ocidental, iniciou-
se com a edição de uma pseudoconstituição com forte caráter patrimonialista, 
machista, preconceituosa, elitista e racista que visava proteger o homem branco 
proprietário, excluindo todos os demais do acesso a direitos. 

Após esta Constituição de 1824, o Brasil editou outras sete Constituições, 
merecendo destaque aquelas que decorreram de processos legislativos 
democráticos, com convocação de Assembleias Nacionais Constituintes, a saber: a 
Constituição de 1891 decorrente da Proclamação da República de 1889, a 
Constituição de 1934 decorrente da Revolução de 1930, a Constituição de 1946 
decorrente da redemocratização de 1945 e a Constituição de 1988 vigente até os 
dias atuais. 

Durante o período da primeira república que vai de 1889 até 1930 os 
processos de participação popular estavam restritos ao voto, numa realidade 
marcada pela corrupção eleitoral e pelo voto a cabresto, assim a participação da 
maioria da população nos assuntos do Estado ainda continuava quase que 
inexistente.  

No período do governo Vargas, a questão da participação popular foi 
inicialmente tratada como caso de polícia, pois aqueles que protestavam por direitos 
ou procuravam espaço para participação eram reprimidos e criminalizados, pois 
eram tratados como vagabundos ou baderneiros. No regime militar iniciado em 
1964, houve forte repressão à participação, utilização de censura e negação extrema 
de direitos civis e políticos.  

Segundo Correia: 

Durante o período da ditadura militar, o controle social da classe dominante foi 
exercido através do Estado autoritário sobre o conjunto da sociedade, por meio de 
decretos secretos, atos institucionais e repressão. Nesse período, a ausência de 
interlocução com os setores organizados da sociedade, ou mesmo a proibição da 
organização ou expressão dos mesmos foi a forma que a classe dominante encontrou 
para exercer o seu domínio promovendo o fortalecimento do capitalismo na sua forma 
monopolista9. 

Este período foi marcado por um vigoroso controle do Estado sobre a 
sociedade, realizado com o uso de força militar e violência estatal, bem diferente do 

 

8 MACHADO, Loiva Mara de Oliveira. Controle social da política de assistência social: caminhos e 
descaminhos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 35. 

9 CORREIA, Maria Valéria Costa. Controle Social. In: PEREIRA, Isabel Brasil. Dicionário da Educação 
Profissional em Saúde. 2ª Ed. ver. Ampl. –Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. ISBN:978-85-987-36-6.p.106. 
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controle antes realizado que ocorria de forma sutil e até mesmo por meio da 
concessão de alguns direitos. 

 

2. A participação social 

A gradativa redemocratização havida na década de 80 permitiu que as forças 
políticas brasileiras iniciassem um debate acerca das possibilidades constitucionais 
de maior participação popular para controle social das ações do Estado brasileiro 
especialmente no tocante às políticas públicas. No que se refere às políticas públicas 
nacionais ambientais, a Lei 6938 de 31 de agosto de 1981 no seu artigo 2º, inciso X, 
revela que a própria lei já objetivava capacitar a população em todos os níveis de 
ensino, inclusive nas comunidades, para a participação ativa na defesa do meio 
ambiente: 

Art 2º - A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e 
à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: X - 
educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente10. 

O reconhecimento em lei, portanto, público e formal da possibilidade de 
controle social da questão ambiental nacional, pela participação ativa da pessoa, 
rompe com o modelo de submissão e clientelismo político vigente até este momento, 
que negava a possibilidade de participação do cidadão; caracterizando-se como um 
processo inovador de condução do Estado. Disso, fica nítido que o sentido da lei foi 
favorecer o surgimento de uma nova cultura política no país, fundada na 
participação democrática para concretização das políticas públicas ambientais. As 
garantias e os direitos expressos na Constituição Federal de 1988, nessa mesma 
linha, conduziram o intérprete a perceber que a participação social foi deixando de 
ser questão de polícia ou privilégio de poucos para se tornar um direito subjetivo do 
cidadão e um dever do Estado brasileiro.  

Diante do examinado é possível afirmar que até a promulgação da Carta Magna 
de 1988 a participação social nos assuntos do Estado ficou formalmente assegurada 
apenas a uma pequena parte da sociedade e que a questão da participação social, 
hoje chancelada pela Constituição Federal, é produto de um processo histórico 
permeado por contradições, conflitos, lutas e também por conquistas. 

Ao examinar o texto constitucional vigente no seu Título I, quando trata dos 
princípios fundamentais, percebe-se a existência de comando expresso no parágrafo 
único do artigo 1º assegurando o exercício direto do poder do Estado pelo povo, bem 
como, mais adiante, no capítulo IV ao tratar dos Direitos Políticos, observa-se a 
presença de inúmeras formas e instrumentos para a ocorrência de controle social 
do Estado por meio da participação do povo: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

 

10 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: 14 de agosto de 2020. 



A possibilidade do controle social existente nas normas ambientais 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  57 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição. Art. 14. 
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo;  

III - iniciativa popular11. 

A partir deste marco legal, o Estado Democrático anunciado no preâmbulo da 
Constituição Federal e instituído por ela vai se concretizando no plano normativo 
brasileiro, abrindo a oportunidade política para que a sociedade possa controlar as 
tarefas do Estado pela participação de forma ativa e incontestável como verdadeiro 
protagonista. Esta oportunidade permite que qualquer um do povo possa ser, ao 
menos em termos formais, o construtor e o concretizador das políticas públicas de 
forma geral, ou seja, que possa auxiliar o Estado na execução de suas tarefas 
constitucionais. Aderente à proposta democrática, que implica na anuência estatal 
para ocorrência do controle social pela participação, ao tratar do Meio Ambiente no 
capítulo VI, a Constituição Federal declarou a existência de um Direito fundamental 
ao meio ambiente e impôs, pois não facultou, a obrigação constitucional da 
coletividade ao lado do Estado, em igualdade, de defenderem e preservarem o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, veja-se: 
“Artigo. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”12. Em verdade o caput deste artigo e todo o texto constitucional 
pretendeu organizar o Estado de modo a fortalecer e ampliar os espaços para a 
participação social no exercício do poder. 

Esta democratização do Estado brasileiro pretendeu descentralizar os espaços 
onde ocorrem as decisões públicas (políticas e jurídicas), para com isso extrapolar 
a forma solipsista de gestão da coisa pública e, poder introduzir nos processos 
decisórios sujeitos antes excluídos destes espaços. Esta forma de participação é 
direta e não fica resumida a vetusta democracia representativa, onde o cidadão 
apenas pode exercer seu direito de voto para escolher representantes para cuidar 
dos seus interesses. Como dito acima, o ideal preconizado pela Constituição cidadã 
é de que a pessoa participe ativamente no exercício do poder estatal colaborando e 
controlando como protagonista e não mais como mero coadjuvante. Esta nova 
perspectiva de participação constitui um desafio para o país, sobretudo para os 
pobres, haja vista que desde o ‘descobrimento’ do Brasil deles foi exigida, em maior 
medida, uma conduta submissa e subordinada: onde os trabalhadores não tinham 
direito a manifestar suas vontades, nem de exercer pretensões ou contribuir 
politicamente na condução do Estado. 

A ideia de controle social da sociedade civil sobre o Estado surge no Brasil com 
a redemocratização, haja vista que até este momento existia controle apenas do 
Estado sobre a sociedade, aproveitando da cultura de subalternidade do brasileiro. 
O controle social pela sociedade civil pode trazer em si a possibilidade de mudança 
social, haja vista que pessoas individuais ou coletivas podem atuar no campo político 

 

11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em Planalto: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020 

12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em Planalto: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 



Mateus Lopes da Silva  
Vanessa Hernandez Caporlingua 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  58 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

com outras pessoas individuais ou coletivas para ver seus interesses atendidos pelo 
Estado, sobretudo em nível local (municipal). Lutam neste campo político classes 
dominantes economicamente e classes subalternas, sendo que as primeiras, em 
razão do poder econômico, levam vantagem na disputa política e, por isso esta luta 
é, na maioria das vezes desigual. Por vezes, em razão da correlação de forças do 
momento, esta disputa se equilibra, momento em que as classes subalternas 
conseguem obter algum êxito tendo algum dos seus interesses atendidos pelo 
Estado. 

Assim, após a Constituição de 1988 foi possível o controle social ser realizado 
também pelo povo e não somente pelo Estado. A sociedade civil pode atuar 
concretamente fazendo o controle social pela participação esteada pela Carta Magna 
e pelo ordenamento jurídico e não mais como uma ação ilegal ou como ato tolerado 
pelo governo (zona gris). Por isso os governos comprometidos com a democracia 
devem estimular a transparência, o controle social, instrumentalizar, promover e 
valorizar a participação social. Neste passo, participar nos assuntos do Estado pode 
ser compreendido como um direito-dever do cidadão, para colaborar na fiscalização, 
monitoramento, controle, também contestar e principalmente influenciar nas ações 
e decisões do Estado. Com esta participação se pode tentar inibir a corrupção, haja 
vista que as instituições de controle estatal parecem não conseguir cuidar de todo o 
Estado em razão do seu tamanho. Logo, homens, mulheres, jovens e adultos são 
pessoas legítimas para participar sozinhos ou reunidos em associações ou formando 
outras pessoas coletivas. 

O controle social pela participação da sociedade nos assuntos do Estado não 
está livre de problemas, porque não raro os espaços destinados à participação 
republicana são preenchidos por pessoas reduzidas a objetos de manobra ou 
moedas de troca, tornando-se representantes dos interesses da classe dominante 
economicamente e não dos seus interesses ou dos interesses da República. Este tipo 
de ação é resquício do velho modelo e tende a favorecer a perpetuação do estado 
das coisas porque mantêm os espaços de participação cidadã permeados pelos 
interesses de apenas uma classe. Note-se que a participação desejada para a saúde 
da República não é deste tipo, mas uma participação social orientada para a 
concretização dos direitos fundamentais presentes na Constituição Federal de 1988, 
marcada pela igualdade de direitos, liberdade material de expressão e pluralismo. 
Em verdade o controle social adequado à Constituição é aquele capaz de contribuir 
para a democracia, para o republicanismo e capaz de fortalecer a participação 
cidadã: 

Controle social não é sinônimo de democracia, embora contribua para seu alcance. Em 
regimes autoritários e também em regimes democráticos, embora com menos 
evidência, o controle social desenvolveu-se enquanto mecanismo de coerção do Estado 
sobre a sociedade civil. Se a democracia corresponde ao governo do povo, soberania 
popular, democratismo; o controle social numa perspectiva democrática aconteceria 
mediante a participação efetiva do povo nos espaços de decisão sobre a coisa pública, 
ou seja, sobre questões que dizem respeito aos interesses de todas as pessoas. Nessa 
perspectiva, a democracia é concebida enquanto processo de construção de um novo 
projeto hegemônico das classes subalternas, capaz de incidir em mudanças sociais 
necessárias à construção de um novo projeto societário. Considerando que essa 
participação não se dá de forma automática, o controle social é processo em construção, 
orientado por um projeto de sociedade, que envolve sujeitos individuais e coletivos e 
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materializa-se através da participação e compartilhamento de poder nos processos 
decisórios13. 

Ao se perquirir sobre a gênese do controle social no Brasil percebe-se que ele 
é uma conquista decorrente de lutas sociais das classes mais pobres em face das 
elites dominantes que controlavam um Estado autoritário. Assim, a conquista da 
possibilidade jurídica do controle social do Estado pela sociedade, contemplado na 
Constituição Federal vigente, é uma conquista decorrente de árduos conflitos e de 
muita resistência. De um lado existem aqueles que querem manter a ordem social 
vigente e de outro, aqueles (os excluídos) sedentos por políticas socioambientais 
que contemplem seus interesses e melhorem suas vidas, por meio da prestação de 
serviços básicos (saúde, educação e segurança) e oferta de infraestrutura 
(transporte, saneamento, moradia, meio ambiente e lazer). Neste passo, o controle 
social pela participação parece ser fundamental para conquista, formulação, 
deliberação, acompanhamento da execução e fiscalização de políticas públicas 
socioambientais para as classes mais pobres. Isso decorre do fato de que a sociedade 
brasileira é desigual e plural e, por isso, contém em sua composição múltiplos 
interesses que muitas vezes são antagônicos, porém, historicamente, têm 
prevalecido os interesses daqueles socialmente em melhores condições. 

 

3. A possibilidade de controle social por meio das normas ambientais 

O controle social das políticas públicas ambientais ficou previsto, conforme já 
exposto, no artigo 225 da Constituição Federal, pois o constituinte originário impôs 
à coletividade, ao lado do Estado (Poder Público) o dever de defender e preservar o 
meio ambiente. Assim, se pode compreender que em todas as tarefas previstas no 
parágrafo único do mesmo artigo, está a coletividade convocada a participar. Ao 
examinarem-se algumas leis que regulamentam os incisos do parágrafo primeiro 
deste artigo, nota-se que a coletividade (sociedade civil) deve participar, sobretudo 
as populações locais, na criação, implantação e gestão das unidades de conservação, 
veja-se o Capítulo II do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
– SNUC previsto na Lei 9.985 de 18 de julho de 2000: 

Art. 5º. o SNUC será regido por diretrizes que: III - assegurem a participação efetiva das 
populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação; Art. 
27. As unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. § 2º Na 
elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, 
das reservas de desenvolvimento sustentável, das áreas de proteção ambiental e, 
quando couber, das florestas nacionais e das áreas de relevante interesse ecológico, 
será assegurada a ampla participação da população residente. Art. 42. As populações 
tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não 
seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e 
devidamente realocadas pelo poder público, em local e condições acordados entre as 
partes. § 2º Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, 
serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença 
das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos 
modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, 
assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Art. 
57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista 

 

13 MACHADO, Loiva Mara de Oliveira. Controle social da política de assistência social: caminhos e 
descaminhos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p.163. ISBN 978-85-397-0199-5. p.54. 
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deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da 
vigência desta lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das 
eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação. Parágrafo 
único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem 
como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das 
comunidades envolvidas14. 

Do mesmo modo a coletividade está convocada a participar na elaboração das 
decisões sobre os rumos da preservação da diversidade e integridade do patrimônio 
genético do Brasil, bem como, querendo, auxiliar o Estado na fiscalização das entidades 
destinadas à pesquisa e manipulação de material genético. Diante da complexidade desse 
tema, o ordenamento jurídico pátrio, adequou a possibilidade de participação, 
determinando que especialistas eleitos em listas tríplices formassem a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança garantindo a realização de audiências públicas com a 
participação da sociedade civil, observe-se o Capítulo III sobre a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança previsto na Lei 11.105 de 24 de março de 2005: 

Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) 
cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber 
científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas 
áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio 
ambiente, sendo: I – 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em 

efetivo exercício profissional, sendo: a) 3 (três) da área de saúde humana; b) 3 (três) da 

área animal;  c) 3 (três) da área vegetal; d) 3 (três) da área de meio ambiente; § 1o Os 

especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo serão escolhidos a partir de 
lista tríplice, elaborada com a participação das sociedades científicas, conforme 
disposto em regulamento. 

Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da 
sociedade civil, na forma do regulamento. Parágrafo único. Em casos de liberação 
comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes interessadas, incluindo-
se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado à 
matéria, na forma do regulamento15. 

No que se refere à instalação para operação de atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação ambiental, o texto constitucional determinou 
que o Poder Público exija do empreendedor prévio Estudo de Impacto Ambiental e 
o consequente Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e ainda a publicidade 
do EIA/RIMA para que a sociedade civil tome conhecimento para contribuir com 
controle social da política nacional ambiental. Quanto à instalação para operação de 
atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental não significativa, o 
ordenamento pátrio determinou que o Poder Público deve exigir outros estudos 
ambientais menos complexos como relatório ambiental, plano de recuperação de 
área degradada, projeto de controle ambiental e outros na forma do artigo 1º, inciso 
III da Resolução Conama nº. 237 de 19 de dezembro de 1997. 

É mister referir que os autos que contém o processamento do licenciamento 
ambiental das atividades potencialmente poluidoras são públicos, razão pela qual 

 

14 BRASIL. Lei 9.985, de 18 de junho de 2000. Disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

15 BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 
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pode qualquer conselheiro ou qualquer um do povo; desde que regularmente 
identificado, tomar conhecimento do conteúdo destes, salvo casos de segredo 
solicitado para defesa da propriedade intelectual, tanto é assim que a própria 
resolução em comento prevê como condição para que o município possa exercer 
competências licenciatórias ter Conselho de Meio Ambiente com participação social: 
“Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, 
deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter 
deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua 
disposição profissionais legalmente habilitados”16. 

Já referentemente à Educação Ambiental, entende-se que ela é a base de todas 
as outras políticas nacionais ambientais. A Política Nacional de Meio Ambiente que 
“tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana”17; expressamente, afirma que tem por princípio a realização de 
Educação Ambiental em todos os níveis do ensino e na comunidade para capacitar a 
coletividade para o cumprimento da convocação constitucional de participação 
social para defesa e preservação do equilíbrio ecológico. Corroborando com esta 
concepção a doutrina especializada reconhece que a legislação consagrou a 
Educação Ambiental como possibilidade de conscientização da população: 

A sustentabilidade do Planeta está, sem dúvida alguma, nas mãos do homem, o único 
ser capaz de, com suas ações, romper o equilíbrio dinâmico produzido 
espontaneamente pela interdependência das forças da natureza e modificar os 
mecanismos reguladores que, em condições normais, mantêm ou renovam os recursos 
naturais e a vida na Terra. Não se trata de ser contra o progresso, mas de promover e 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com os requisitos ambientais 
mínimos, utilizando e conservando de modo racional os recursos naturais, e 
solidarizando-se sincronicamente (nos tempos presentes) e diacronicamente (através 
dos sucessivos tempos) com toda a humanidade. O destino das gerações futuras 
encontra-se, assim, nas mãos das presentes gerações. Foi por certo tendo em mente 
esse cenário – no qual o homem paulatinamente redescobre que é parte integrante do 
mundo natural – que o legislador brasileiro consagrou na Constituição de 1988 o 
princípio e a determinação de que a educação ambiental permeie os currículos de todos 
os níveis de ensino, e que a população em geral seja conscientizada acerca da 
necessidade de preservar o meio ambiente18. 

A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de 
Educação Ambiental, por sua vez, definiu como princípio básico o enfoque 
participativo e como objetivo fundamental o incentivo à participação individual e 
coletiva na preservação do meio ambiente, reconhecendo a defesa da qualidade 
ambiental como valor inseparável da cidadania. No que se refere à Educação 
Ambiental Não-Formal esta Lei pautou-a pela obrigatoriedade do Estado incentivar 
a participação das instituições de ensino e organizações não governamentais na 
formulação e execução de programas e atividades relacionadas à Educação 

 

16 BRASIL. Resolução CONAMA nº 237/1997. Disponível em Ministério do Meio Ambiente – MMA: 
http://www.mma.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

17 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

18 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Editora: Revista dos Tribunais. 5ª Edição, 2007. p.163. 
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Ambiental para concretização do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
como as sociedades empresárias e empresas públicas no desenvolvimento de 
programas ligados ao esclarecimento da comunidade com mesmo intuito. Veja-se os 
dispositivos legais que relacionam Educação Ambiental com participação na 
referida Lei: 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: I - o enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo; Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:  

II - a garantia de democratização das informações ambientais; IV - o incentivo à 
participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do 
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um 
valor inseparável do exercício da cidadania; Art. 13. Entendem-se por educação 
ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa 
da qualidade do meio ambiente. Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, 
estadual e municipal, incentivará: II - a ampla participação da escola, da universidade e 
de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e 
atividades vinculadas à educação ambiental não-formal; III - a participação de empresas 
públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em 
parceria com a escola, a universidade e as organizações não-governamentais19. 

A Política Nacional de Saneamento Básico, prevista na Lei 11.445 de 5 de 
janeiro de 2007, tem por base os princípios fundamentais como a universalização 
do acesso, integralidade, controle social e transparência das ações entre outras. Tal 
diploma legal, na forma de seu artigo 3º, inciso IV, considera controle social como o 
“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 
de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 
básico”20. Nesta senda, no artigo 47, além de assegurar o controle social da política 
pública ambiental pela participação da sociedade, também facultou a participação 
aos órgãos colegiados de caráter consultivo. 

Na mesma linha, a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), definiu o controle social como “conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação 
nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
relacionadas aos resíduos sólidos”21. Nota-se que nas duas últimas Leis 
mencionadas há o reconhecimento no conteúdo do termo controle social a 
participação nos processos para formulação, planejamento e avaliação dos serviços 
públicos. Porém, a PNRS vai além ao definir o funcionamento da gestão integrada 
dos resíduos sólidos, porque expressamente determina a consideração do controle 
social desta gestão a ser realizada pelo Estado; de forma expressa no artigo 6º, inciso 
X, define o controle social como sendo princípio da Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos; elenca como seu instrumento os órgãos colegiados municipais de resíduos 

 

19 BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

20 BRASIL. Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

21 BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 
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sólidos urbanos. No tocante aos famigerados Planos de Resíduos Sólidos, foi 
assegurada ampla publicidade do conteúdo dos planos para que haja controle social 
em sua formulação, implementação e operacionalização: 

Art. 3º.  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: VI - controle social: conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação 
nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
relacionadas aos resíduos sólidos; XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto 
de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 
considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; Art. 6º. São princípios da 
Política Nacional de resíduos sólidos: X - o direito da sociedade à informação e ao 
controle social;  Art. 8°.  São instrumentos da política nacional de resíduos sólidos, entre 
outros: XIV - Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços 
de resíduos sólidos urbanos; Art. 14.  São planos de resíduos sólidos: Parágrafo único.  É 
assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como 
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização [...]. Art. 15.  A 
união elaborará, sob a coordenação do ministério do meio ambiente, o plano nacional 
de resíduos sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) 
anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo: XI - meios 
a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo único.  O 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização 
e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Art. 
17.  O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo 
indeterminado, abrangendo todo o território do estado, com horizonte de atuação de 
20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: XII - 
meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social22. 

O acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidade 
integrantes do SISNAMA foi expressamente reconhecido como direito público 
subjetivo individual pela promulgação da Lei 10.650 de 16 de abril de 2003. Por 
força desta Lei todos os órgãos da administração pública ambiental ficam 
expressamente obrigados a prestar quaisquer informações sob seu poder e guarda 
sob quaisquer meios (escrito, eletrônico e outros) a toda pessoa que às solicite, 
desde que requeira por escrito e se comprometa a não utilizar tais informações para 
fins comerciais, industriais e respeitar as regras de propriedade intelectual. Note-se 
que esta mesma Lei, que assegura amplo e irrestrito acesso à informação ambiental 
como regra, também assegura, como exceção, o sigilo legal de ordem comercial, 
industrial e financeiro; bem como comunicações internas dos órgãos do SISNAMA.  

Diante de requerimento escrito deverá o Poder Público, sem deixar passar 
trinta dias, ofertar a informação buscada para que a pessoa solicitante possa 
receber, como regra, as informações que solicite; inclusive fazer pedido de vista de 
autos de processos de licenciamento ambiental, autorizações, procedimentos 
infracionais e outros relacionados à seara administrativa ambiental. A consulta aos 
autos deverá ser realizada no próprio órgão durante o expediente sob os cuidados 
daquele servidor responsável pela guarda dos autos. Com este entendimento Milaré 
pontua que a Lei 10.650 de 16 de abril de 2003 confirmou a regra do livre acesso: 

 

22 BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em Planalto: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 20 de dezembro de 2016. 
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Por força deste novo diploma legal, ratificou-se o livre acesso da coletividade aos 
documentos, expedientes e processos administrativos que versem sobre matéria 
ambiental, obrigando os órgãos competentes a fornecerem as informações que estejam 
sob sua guarda em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas 
a: qualidade ambiental; políticas, planos e programas potencialmente impactantes; 
resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de 
atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de 
áreas degradadas; acidentes, situações ambientais de risco ou emergência; emissões de 
efluentes líquidos e gasosos e geração de resíduos sólidos, substâncias tóxicas 
perigosas; diversidade biológicas; organismos geneticamente modificados23. 

Com intuito de facilitar o acesso à informação ambiental e também o controle 
social do meio ambiente pela sociedade civil, esta Lei obriga que seja publicado em 
diário oficial e também seja disponibilizado em local de fácil acesso nos órgãos do 
SISNAMA listagens informando os pedidos de licença ambiental, de supressão de 
vegetação, penalidades impostas decorrentes de infrações ambientais, termos de 
compromisso e ajustes de condutas, recursos, decisões, estudos ambientais e outros 
relacionados. Percebe-se, deste modo, que ela visa a implementar o disposto no 
artigo 5º, inciso XIV combinado com o artigo 225 caput ambos da Constituição 
Federal de 1988, sendo que todos devem ter acesso facilitado às informações 
ambientais, pois é imposto à coletividade o dever de, ao lado do Poder Público, fazer 
a proteção do equilíbrio ambiental. A garantia deste direito à informação ocorre 
para que se consolide uma República Democrática, porque o meio ambiente é de 
todos e por isso devem ao menos ter a possibilidade de participar nos processos de 
licenciamento, autorizações e outros: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIV - 
é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional24. 

É somente com a informação ambiental que a sociedade civil poderá realizar o 
controle social do meio ambiente e assim, com maior efetividade, contribuir para a 
estratégia ambiental preconizada pelas Políticas Ambientais brasileiras. A pessoa 
informada poderá colaborar com o Poder Público na construção e na execução da 
decisão ambiental. A doutrina reconhece que a informação é uma valiosa 
contribuição para a efetivação do controle social dos atos praticados pelo Estado: 

De fato, o cidadão bem informado dispõe de valiosa ferramenta de controle social do 
poder. Isso porque, ao se deparar com a informação e compreender o real significado 
da questão ambiental, o ser humano é resgatado de sua condição de alienação e 
passividade. E, assim, conquista sua cidadania, tornando-se apto para envolver-se 
ativamente na condução de processos decisórios que hão de decidir o futuro da 
humanidade sobre a Terra. A informação conduz, desse modo, à atuação consciente da 
comunidade, contribuindo para diminuir e fazer cessar as frequentes situações de 
abusos, que decorrem da irresponsabilidade muitas vezes amparada por uma legislação 
fragmentada e falha25. 

 

23 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Editora: Revista dos Tribunais. 5ª Edição, 2007. p. 190. 

24 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em Planalto: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

25 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. Editora: Revista dos Tribunais. 5ª Edição, 2007. p. 188. 
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Com isso compreende-se que o acesso público à informação ambiental não é 
uma faculdade da autoridade administrativa ambiental, mas um dever público que 
corresponde a um direito subjetivo das pessoas. Tal direito assegurado pela lei da 
informação ambiental tem fundamento constitucional, porque é essencial para o 
sucesso das políticas públicas ambientais no Brasil, haja vista que o sucesso delas 
depende do controle social a ser realizado pela comunidade. Sensível a isso é a 
Declaração do Rio: 

Princípio 10. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 
cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos 
processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no 
que se refere à compensação e reparação de danos26. 

O direito à informação prescrito pela legislação brasileira e também 
reconhecido na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
encontra esteio ainda em diversos diplomas como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos que põe a salvo o direito de toda a pessoa procurar receber 
informações e na Declaração de Estocolmo que enaltece a importância da educação 
e da divulgação de informações. 

Na esteira dessa compreensão a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 
regulou outros procedimentos para o acesso à informação a serem observados pela 
União, Estados e Municípios, preconizando que a publicidade é a regra e o sigilo, a 
exceção; que as informações de interesse público devem ser divulgadas 
independentemente de requerimento, através de todos os meios de comunicação 
para desenvolvimento de uma cultura de transparência na administração pública 
visando o controle social da administração pública. 

Logo, após a análise da legislação colacionada, sempre em obediência à 
Constituição Federal, pode-se compreender que os documentos legais asseguram a 
participação e a informação para que se exerça o controle social. No entanto, é 
necessário sair do abstrato ou positivado para o concreto ou real, cuidando para que 
a cidadania seja exercida fortemente diante de interesses e conflitos contraditórios 
que ordenam o estabelecimento e a efetividade de política públicas ambientais. 

 

Considerações finais 

Afirma-se que, historicamente, as sociedades ocidentais que influenciaram na 
formação do Estado brasileiro, desde a antiguidade clássica até o início do século 
XIX, conviveram com a exclusão no plano político. O Brasil, da mesma forma, excluiu 
a maioria da população dos assuntos do Estado, sendo que a possibilidade de 
controle social sobre o Estado brasileiro por meio da participação da sociedade civil 
é algo recente; haja vista que o povo brasileiro se manteve com atitude subalterna 

 

26 BRASIL. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de 1992. 
Disponível em http://www.mpf.mp.br. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 
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em relação ao Estado. Asseverou-se que a participação nos assuntos do Estado era 
reservada exclusivamente para as classes que detinham bens sociais e culturais. 

Foi somente com a democratização formal do país, iniciada na década de 80, 
que o controle social sobre o Estado por meio da participação da sociedade civil 
pôde ocorrer, sendo que hoje o país ostenta um ordenamento legal ambiental que 
possibilita o controle social dos atos do Estado pela sociedade civil por meio da 
participação por qualquer um do povo, sobretudo nos órgãos ambientais nos três 
entes da federação. 

O exame das normas ambientais não deixa dúvidas de que o Estado brasileiro 
pretendeu socorrer-se no controle social e na participação do povo para conceber, 
implementar, operacionalizar, aprimorar e fiscalizar as políticas públicas 
ambientais. Para isso põe a salvo a concretização de mecanismos e procedimentos 
para informação e participação social, num ambiente de publicidade das 
informações necessárias para realização destas tarefas. 

Deste exame também é possível pensar que as pessoas singulares ou a 
sociedade civil organizada, ao serem convocadas pelo Estado por meio da Lei a 
intervirem na gestão pública, acabam por formar um Estado mais participativo; 
sendo que mesmo historicamente comprometido em viabilizar os interesses das 
classes dominantes, acaba por incorporar, por meio das políticas públicas 
socioambientais, também alguns interesses das classes subalternas.  

Nesta perspectiva o controle social deve materializar-se nos espaços públicos, 
onde os conflitos e as contradições ocorrem, como forma de impedir ou desfazer 
situações de desigualdade e injustiças socioambientais concretas. Estes espaços 
públicos destinados ao controle social e participação pública serão ambientes 
híbridos povoados por pessoas representantes dos interesses do Estado (interesse 
estatal) e da Sociedade (interesse da coletividade), com centralidade na igualdade e 
na liberdade, ou seja, com paridade; sendo que se destacam neste tipo de 
organização os Conselhos gestores de políticas públicas. 

No tocante às políticas públicas ambientais estabelecidas nas Leis examinadas, 
tem-se que a possibilidade formal de controle social sobre os atos do Estado por 
meio da participação da sociedade civil é a regra. Percebe-se, então, que o acesso 
público à informação ambiental não é uma faculdade da autoridade administrativa 
ambiental, mas um dever público que corresponde a um direito subjetivo das 
pessoas. Assim, qualquer um do povo passa a ser, ao menos em termos formais, o 
construtor e concretizador das políticas públicas ambientais, ou seja, um desejado 
colaborador e fiscalizador do Estado na execução de suas tarefas constitucionais 
ambientais.  
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