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A estrutura da Razão de Estado 
carrega um percurso milenar 

e restos históricos atrelados a 
juízos de livre escolha. 

O distúrbio remonta ao 
mesmo e antigo problema 

de ver quem define a razão 
de Estado, roupagem que na 

contemporaneidade nada mais 
seria que o “Estado policial” ou 

“Estado de polícia”, com a marca 
do “Estado de exceção” [...].

Nesse passo, é imprescindível uma 
esquadrinhada no engendramento 

do segredo de Estado, que tem 
lastro nas “arcana imperii” (os 

mistérios do governo).
A tanto, atos subterrâneos 

e zonas opacas foram se 
acumulando, sem que pudessem 

explicar de qual razão essa 
“razoável” vigilância do Estado 

se valeu para definir os porquês 
das decisões que restringem o 

direito de acesso a documentos 
ou às informações neles contidas 

utilizados como fundamento do 
ato administrativo, senão pela 
utilização de expressões como 
“anseios sociais”, “segurança 

do Estado”, “relevante interesse 
social”, “a bem do Estado” e 

tantas outras, como se tais glosas 
(ou álibis da autoridade) nada 

influenciassem na legitimidade 
das decisões de Estado dentro de 
um sistema jurídico-democrático.

Este livro é uma peça importante para interrog-
ar o percurso milenar da razão de Estado (raison 
d’État), manifestado pelo dispositivo do segredo 
de Estado, estrutura hostil à fiscalidade ampla, 
assunto que deve ser aprofundado, até porque, 
como é elementar e sabem todos, no Brasil há mil-
hares de atos sigilosos de Estado, que são decisões 
interna corporis (decisões a portas fechadas). 

O problema é saber quem define a razão de 
Estado e quem conduz (e como fundamenta) a 
classificação das informações e graus de sigilo, 
com maior ou menor prazo. Aqui reside o ponto 
central a ser pensado na maranha da subjetivi-
dade: o problema é que o sujeito pode definir 
o sentido e, se ele define o sentido, pode julgar 
que é capaz de dizer absolutamente o que quis-
er, sem qualquer dúvida grande demais.

Isso, como não poderia deixar de ser, é tema do 
mais alto risco. Não, não vale debatê-lo de for-
ma barata, fácil. Basta de senso comum de todos 
os dias. Precisamos estudar seriamente para não 
ficarmos entregues à ambição enfermiça das au-
toridades carismáticas, que trafegam pela discri-
cionariedade administrativa e restringem o acesso 
à informação pública guiados por critérios subje-
tivos na escolha dos graus de sigilo, emboscada 
herdeira da tradição arbitrária por obra e graça da 

raison d’État.
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Apresentação do autor

Para situar o lugar de fala do autor, convém dizer que este estudo foi 
desenvolvido enquanto continuei a minha formação acadêmica como pes-
quisador em nível pós-doutoral, junto à Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, com foco em resolver problemas 
mais complexos no campo do Direito, aspectos problemáticos dignos de 
investigações mais acuradas.

Sim, nenhuma pessoa sai pronta do doutorado. O mundo acadêmico é 
uma seara delicada e difícil. A tanto, lancei-me ao amadurecimento num estágio 
pós-doutoral. Tive a oportunidade de estudar sob a supervisão do Prof. Dr. 
Lenio Luiz Streck, que não foi apenas um gentil supervisor, como também 
fonte incrível e segura de conhecimento. Aprender com o professor Streck 
foi um privilégio. Dono de uma eloquência rara, quem o acompanha sabe 
que ele esbanja uma destreza impressionante em aulas, congressos, colóquios 
e entrevistas. Como de hábito, devastador nos seus escritos; não poupa críticas 
à falta de epistemologia em textos escritos na área do Direito.

Nesse período, dediquei-me com total exclusividade à leitura de obras 
complexas e consistentes, sempre procurando novas conjecturas que foram le-
vantadas lá na matriz da tese de doutorado, que foi defendida no Programa de 
Pós-graduação da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC Minas), em Belo Horizonte, dois anos antes do pós-doutoramento.

Os principais resultados desse empreendimento de pesquisa em nível 
pós-doutoral, atinentes a temas de relevância crítico-científica, possibilitaram 
um panorama de reflexão, ainda que não extenso, no entanto, o mais rigoroso 
possível, a respeito da razão de Estado (raison d’État), teorização que deve ser 
sempre aprofundada, porque a razão – definida por pessoas do governo – deve 
ser perquirida, pois há sempre o risco de ela bandear-se para fora da órbita do 
sistema jurídico, porque inata, subjetiva, encastelada no próprio poder-saber 
da autoridade (!). 
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Eis o perigo em que não podem incorrer os Estados. Admita-se o risco. 
E aqui reside mais dois pontos centrais a serem pensados: 1) a condução dos 
assuntos que serão considerados segredo de Estado pelos próximos anos, a partir 
da liberdade de escolha da autoridade no exercício da função administrativa 
do Estado; 2) as manipulações perigosas que a expressão “segredo de Estado” 
tem apresentado ao longo da história.

Enfim, enfrentar essa estrutura hostil à fiscalidade ampla, é sobretudo, 
enfrentar como demarcar o círculo da discricionariedade administrativa em 
perspectiva de identificar quais são os critérios a partir dos quais se dá a “es-
colha” dos prazos de sigilo e como se interpreta o que é classificado como 
sigiloso, em nome das “boas intenções” de “segurança da sociedade e do 
Estado” (art. 5º, XXXIII, CF).

O resultado disso é examinar uma série de questões melindrosas e 
intramuros, das mais fundamentais nos campos político, jurídico, linguís-
tico e filosófico, e, com isso, evitar que decisões sem critérios objetivos, 
com base na particular visão de mundo de um agente político e público 
de um Estado prestimoso, ganhem ares de naturalidade. Fatalmente, se 
isto acontece, teríamos uma cena bizarra, pois apostar na auto-suficiência 
da autoridade, em recinto de atuação desprocessualizada (sem fiscalidade 
procedimental ampla), jamais seria um panorama de um Direito que se 
pretenda democrático. E, então, a grande questão é saber primeiro quem 
decide e o que é a razão de Estado, qual é (e qual dever ser) o critério da 
autoridade competente e o papel do Direito no controle dos critérios e 
da liberdade de escolha nos graus de sigilo.

Sim, este livro oportuniza inquietantes assuntos para serem debatidos, 
porque nas democracias ainda por construir, como é o caso do Brasil, não 
se deve depender da clarividência ou da boa vontade de agentes políticos e 
públicos do Estado brasileiro, seja na atividade executiva ou governamental, 
na função judicial ou legiferativa, pois, do contrário, faríamos parecer que 
o Direito “depende da vontade de quem o interpreta” (crítica que se vê na 
obra de Lenio Streck).  

Nesse sentido, se razões morais não são facilmente controladas previa-
mente, conquanto as falsas fronteiras entre Direito e Moral tenham se tornado 
cada vez mais perceptíveis no circuito interpretação-decisão, outro ponto 
central do problema está em que o controle post-factum encontrará obstáculos 
peculiares neste objeto de estudo. Quais obstáculos peculiares? Ora, os atos 
são sigilosos. E aqui o trabalho também se preocupa com os critérios do 
pronunciamento administrativo decisório. Isso quer dizer que para haver o 
controle de atos decisórios de Estado, no exercício da função administrativa, 
há de haver acesso aos critérios utilizados pela autoridade competente, porque 
decidir significa obedecer a critérios objetivos, um entrelaçamento indispensável, 
que deve sempre ser lembrado com redobrada ênfase.
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Ora, se não houver critérios na fundamentação de atos decisórios que 
restringem o acesso à informação pública, o retrocesso acontece a passos lar-
gos. Diante disso, cabe inquirir se a autoridade competente optou por juízos 
morais ou de conveniência tão-somente política no encaminhamento do 
ato decisório de Estado e em que medida o Direito filtrou essa conveniência 
política, uma vez que do ponto de vista da função administrativa, o Estado 
agiria em conformidade com a lei. Melhor dito: queremos saber o que o 
Direito diz e quais os critérios jurídico-objetivos utilizados na “escolha” do 
grau de sigilo (25 anos, 15 ou 5 anos), preocupação que será objeto de especial 
atenção, porque esse tipo de decisão requer critério. 

Afinal, o administrador público, em campo de discricionariedade admi-
nistrativa, não pode acorrentar as regras jurídicas vigentes e submetê-las aos 
ditames de uma razão solipsista (tudo existe apenas na mente da pessoa). Vê-se, 
sem muito esforço, que todo o referencial jurídico foi pensado pelo legislador 
e está registrado na Lei nº 12.527/11, a chamada Lei de Acesso à Informação. 

Este estudo dará ao leitor atento a possibilidade de compreender que 
a “escolha” do grau de sigilo em ato decisório de Estado, a partir da discri-
cionariedade administrativa, contexto que não é alheio ao mérito do ato 
administrativo, é um dos assuntos mais desafiadores em uma democracia de 
fiscalidade ofertada aos destinatários normativos. Aqui se diga que qualquer 
“achismo” na “escolha” dos graus de sigilo – ou a respeito do mérito do ato 
que praticará – é argumentação moral. E o ponto é que responsabilidade po-
lítica da autoridade competente é inconciliável com subjetivismos. Quando a 
autoridade-decisora é livre (da Lei) estamos na babel, na obscuridade absoluta, 
pois, ambição enfermiça, trata-se de um simulacro de democracia.

Seguindo este pressuposto, é inquestionável a importância da herme-
nêutica e da interpretação. Por isso, o agente político e público do Estado 
brasileiro não pode ser o senhor absoluto do privilégio da significação da Lei 
de Acesso à Informação. Aliás, a razão solipsista (o sujeito que se baseia em 
si) é um problema filosófico-paradigmático. O tema assim posto, cerca-se de 
muitas sinistralidades. 

Delineando esse quadro, esclarece-se que esse exercício de atividade 
dogmático-hermenêutica de um “livre atuar” do intérprete-administrativo, em 
questões de restrição de acesso à informação pública, é uma forma de mani-
pulação do sentido do discurso jurídico-político sob promessa de legitimidade 
democrático-constitucional de “segurança”, sempre em nome da segurança.  

Outra perspectiva que possibilita revelar adicional imagem do “nó”, 
que o tema engendra, é quando a pesquisa inquire alguns atos “subterrâneos” 
cometidos por obra e graça da ditadura militar implantada no país (1964-
1985), com órgãos secretos de informações e a subjugação da vida ao poder 
de decisões, trecho que merece atenção com veemência redobrada, relativa 
à violação de direitos e garantias fundamentais.
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A pesquisa também discute assuntos contemporâneos – era digital –, com 
denúncias e vazamentos de documentos na internet, de modo que fique fácil 
a compreensão ao leitor, ou leitora, dessas questões relativas ao tema sobre 
a publicidade de atos de Estado e assuntos em que há vedação de acesso à 
informação, sem que o tema seja abordado pela via da reflexão barata, fácil, 
do senso comum de todos dos dias.

Não dizemos que atos sigilosos não sejam importantes, mas é indispen-
sável haver critérios objetivos na classificação de um segredo de Estado. Aqui 
há de se dizer que é elementar que decisões administrativas estão umedecidas 
de posições políticas, que de vez em quando passam pela interlocução entre 
países, até chegar ao assento da chamada “segurança da sociedade e do Estado”. 
Mesmo assim, também é correto falar em um controle da “discricionariedade” 
do ato decisório do Executivo.

Todavia, o trabalho faz com que o leitor, ou leitora, não veja a herme-
nêutica como algo que pratica certezas, mas, sim, a possibilidade de apresentar 
interrogações sobre a razão de Estado e também acerca do segredo de Estado 
como ordem/estrutura, a fim de que venham à superfície reflexões críticas 
pela chave epistêmica que esclareça a passagem da filosofia da consciência para 
a filosofia da linguagem (episódio marcante para a hermenêutica jurídica) e 
que incursione ainda pela epistemologia eliminacionista popperiana, com o 
objetivo de oportunizar a investigação da própria linguagem, o que enseja 
rompimento com argumentos fundados em topois (opiniões correntes), tão 
estimados por cultuadores do indutivismo, razão por que, neste estudo, de-
fende-se a sobreposição dos critérios objetivos aos subjetivos.

E a ser isso um dos traços do trabalho, toda a questão é demarcar a 
interpretação, no que toca a vedação de acesso à informação, e o controle 
dos critérios de agentes políticos e públicos. Parece necessário que o ato 
decisório de Estado no Direito democrático contemporâneo não desista do 
conhecimento objetivo. 

Nesse âmbito, a pesquisa formalizada oportuniza uma discussão racional da 
discricionariedade administrativa, a fim de demarcar os limites dessa discussão, buscando 
respostas adequadas à concepção contemporânea de Estado democrático, diante 
das formulações linguísticas dotadas de indeterminação na Lei nº 12.527/11, de 
modo a evitar as faces ocultas do Direito por meio da livre interpretação (marca de 
prepotência/despotismo) das autoridades no âmbito da administração pública. 

O que daí se extrai é que, embora o tema seja envolto de questões 
políticas e jurídicas, a pesquisa procura esclarecer que todo ato decisório de 
Estado está sujeito a controle. É, pois, vital, demarcar em que momento essas 
questões são passíveis de controle judicial, até porque, como é elementar e 
sabem todos, não cabe ao Judiciário disfarçar-se de Executivo.

André Del Negri
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Int rodução

Este trabalho pretende refletir a razão de Estado e os riscos de imprevisibili-
dade das decisões administrativas que impõem sigilo sobre algumas informações 
públicas. Assim, de entrada, é preciso saber primeiro quem define a razão em 
prol do socorro e proteção da sociedade. E se não bastasse o risco de essa razão 
ser erguida pelo próprio saber-poder da autoridade (!), na fila de indagações, 
por certo, não se dispensa compreender também como se dá a classificação do 
chamado segredo de Estado mediante ato decisório timbrado como ultrassecreto, 
secreto ou reservado, pelos prazos respectivos de 25 anos, 15 ou 5 anos. 

Nesse caso, dois cenários supostamente desastrosos:

1)  faltaria dizer quais os critérios decisórios, se subjetivos ou não, guiam a 
autoridade na escolha dos diferentes graus de sigilo, com maior ou me-
nor prazo, via discricionariedade miraculosa de salvaguarda da sociedade; 

2)  o que fica oculto nessa perspectiva é se a autoridade pode usar do 
seu sentido normativo, a partir da sua torre individual de saber, em 
liberdade de escolha, tornando o seu saber-poder não refutável em 
espaço jurídico processual. 

Isso desperta a curiosidade para não desistirmos de reflexionar o que 
acontece em intrincados tópicos do procedimento da Lei de Acesso à In-
formação (Lei nº 12.527, de 2011). À vista disso, é preciso não subestimar a 
importância de identificar erros nesse procedimento.1 A tanto, descobrir o erro 
e depois refutá-lo, significa primeiro saber o que não guarda correlação com 
a concepção contemporânea de Estado democrático, que a Constituição de 

1 A respeito de “erro”, ver importante contributo de Luiz Alfredo Garcia-Roza, Palavra e 
Verdade, a partir da referência da filosofia de Heidegger e da psicanálise, que “o homem 
não erra ocasionalmente, não cai na errância, ele se encontra sempre na errância, é dentro 
dela que ele se move”. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Palavra e verdade: na filosofia 
antiga e na psicanálise. 5ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005, p. 15.
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1988 adotou para reger a hermenêutica do direito vigente, bem como com-
preender de que modo vamos construir e gestar esse Estado na democracia.

Sendo assim, para sustentar os objetivos desta pesquisa, fez-se uso de uma 
metodologia voltada para a revisão de literatura. Neste contexto, enfatiza-se a 
metodologia discursiva, segundo os estudos desenvolvidos pela Crítica Her-
menêutica do Direito, mediante institutos jurídicos, linguísticos e filosóficos.2 

Outro ponto metodológico relevante para o desenvolvimento desta 
pesquisa é a incursão no método crítico-eliminacionista popperiano 
como ponto de arranque para falsear assertivas teóricas.3 Ainda no que 
concerne ao desenvolvimento deste estudo, notabiliza-se a demarcação 
de um espaço jurídico-discursivo de fiscalidade ampla para apontar quais 
seriam os critérios utilizados no pronunciamento decisório na esfera da 
administração pública.4

Com efeito, pretende-se demonstrar que a justificação (fundamenta-
ção?) ao longo do procedimento da Lei de Acesso à Informação, não carrega 
consigo o mesmo talhe dos outros atos praticados no exercício da função 
administrativa, com a pretensão de correção externa tão facilmente levada 
para o Judiciário, pois, aqui, a motivação não se revela, porque presa pelo 
carimbo de ato sigiloso, tema que parece acenar para um espaço de reflexão 
com altas indagações. Veja-se que a expressão “segredo de Estado” é herdeira 
desse imanentismo. Como já se pode ver, a decisão de restringir o acesso à 
informação – assunto que vem ligado a gestões de diferentes partidos políticos 
de esquerda, centro ou direita –, é tema complexo.

A crítica mostra-se, sem dúvida, plausível, na medida em que na cons-
trução de uma sociedade aberta (abertura para a fiscalidade ampla), postula-se a 
eliminação de erros das decisões do Estado (aqui, de modo especial, do Execu-
tivo). Não esqueçamos, neste sentido, que, ao tratarmos de ato administrativo, 
nos situamos, em verdade, na ante sala de sua fundamentação, isto é, quando a 
autoridade tem de escolher entre alternativas mais ou menos definidas no que 
diz respeito aos graus de sigilo (25 anos, 15 ou 5 anos), razão pela qual (re)
visitamos a discricionariedade administrativa e defendemos a existência de 
critérios objetivos para haver o controle do ato decisório, explanação esta que 
defendemos incessante neste trabalho.

2 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 33 - 67.
3 POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2006. A este respeito 

ver também POPPER, Karl. Conhecimento objetivo. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999, p. 
37 e ss.

4 Sobre teoria metodológica e refutação crítica pela testabilidade processual, ver LEAL, 
Rosemiro Pereira. Processo como teoria da lei democrática. Belo Horizonte: Fórum, 
2010. Convém anotar, quanto a este ponto: Capítulo VI – “Direito e Método” –, Capítulo 
VII – “Teoria do princípio e a lógica na demarcação democrática” –, bem como o Capítulo 
VIII – “Razão, Decisão e Refutabilidade”.
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Assim, o tema que se desenvolve neste estudo (pesquisa) é instigante. 
Cuida-se, sem dúvida, de um dos mais intrincados temas na teoria geral do 
Direito (e não apenas do Direito Constitucional), e, inclusive de uma her-
menêutica crítica, que não tem base em respostas pré-constituídas, da mesma 
maneira que ventila novos percursos teóricos para a interpretação jurídica. 

A questão de fundo é saber se no exercício da função administrativa, a 
autoridade que representa o Estado – diante de três graus de sigilo – é livre 
para decidir, bastando que aponte apenas um deles e o seu respectivo prazo 
de restrição de acesso à informação, ou se o contraditório deve ser entrelaçado 
como requisito de fundamentação das decisões.5 

Ora, parece inevitável, mais cedo ou mais tarde, um encontro com a 
Ciência Processual (estudo científico do processo e para a democracia). Sim, 
faremos interlocuções e intersecções com o devido processo. Para tanto, nessa 
configuração, o processo – neste trabalho – passa a ser visto como “referente 
lógico-jurídicoˮ (créditos devidos por essa expressão a Rosemiro Pereira Leal), 
que, por meio do contraditório amplo e direito igual de interpretação para 
todos, tem o objetivo de ofertar um conjunto de teorias para esclarecer os 
conteúdos eventualmente vetustos que emolduram a compreensão de Estado 
e Constituição e que nos distanciam da fruição dos direitos fundamentais, bem 
como para testificar decisões e critérios que não se atribuem democráticos e 
objetivos no exercício das funções de Estado.6

 O problema do Direito, é que, desde John Austin (1790-1859), jurista 
inglês, considerado um dos precursores do positivismo jurídico, o campo de 
ação esteve voltado para uma descrição dos fins da lei.7 

A tanto, acolhem a conduta de apenas descrever o procedimento e aspectos 
classificatórios dos graus de sigilo, sem a preocupação de balizar a transição da 
filosofia da consciência para a filosofia da linguagem, nem mesmo uma incursão na 
epistemologia do racionalismo crítico de Karl Popper, nem sequer a indagação 
sobre o significado de procedimento, se este é regido pelo processo, como atesta 
o vocabulário de Fazzalari, que fixa a diferença terminológica de que processo 
é uma espécie de procedimento realizado em contraditório, como se tal aspecto 
não influenciasse a qualidade dos estudos e da própria decisão administrativa.8 

E essa crítica prévia é de relevantíssima importância, porque restringir 
o acesso à informação sem interrogar os fundamentos desse sistema jurídico, 

5 LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito 
processual democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.

6 LEAL, Rosemiro Pereira. A teoria neoinstitucionalista do processo: uma trajetória 
conjectural. Belo Horizonte: Arraes, 2013.

7 AUSTIN, John. Lectures on Jurisprudence. Nova York: Henry Holt and company, 1875, 
p. 151.

8 FAZZALARI, Elio. Processo-Teoria Generale. In. Novissimo digesto italiano. Turim: 
Uter, 1966. v. 13, p. 1072.
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poderia até mesmo – esse ato decisório de classificação de informação – jus-
tificar-se em qualquer modelo de Estado, arbitrário ou não.

A situação é marcadamente preocupante nos diversos comentaristas da 
Lei de Acesso à Informação, pois, a carga de trivialidade, de tanto em tanto, 
chega ao ponto de ocultar, na função executiva, a importância de demarcar 
o espaço procedimental-decisório. 

Veja-se que esses estudos com lastro na dogmática analítica não são estu-
dadas para interrogar. 

E por quê? Porque há um leito favorável ao dogmatismo jurídico, em 
desprezo às novas teorias do processo, desconhecendo que no discurso jurídico 
dos sistemas condutores da compreensão de um direito democrático na contem-
poraneidade, o processo é “referente lógico-jurídicoˮ para testificar decisões e 
teorias que se atribuem democráticas.9 

À vista disso, cabe anotar que este estudo (pesquisa) postula arguição de 
todos os níveis de decisão estatal.

Veja-se que também há um número considerável de dogmáticos analíticos, 
que já estão capturados por um comportamento de dizer o que os tribunais 
dizem sobre o sentido normativo de bloquear o acesso à informação, uma 
dilaceração dos esforços de pesquisa, pois deixam de examinar as comple-
xidades do assunto, e, portanto, dormem ninados ao som da ideologia no 
Direito, deitados em berço da metafisica de conveniência, com adereços de 
proporcionalidade e ponderabilidade ao gosto do “eu sei”. Ceifam, desta 
maneira, aspectos científicos e reforçam o senso comum do tomador da decisão, 
que, ao final, decide com bem quiser, pois investido de sua própria autoridade 
(poder-saber).10

Por uma perspectiva não-dogmática, esta pesquisa busca contribuir 
com algo para superar lacunas da bibliografia brasileira e fornecer critérios 
teóricos para interrogar os fundamentos do sistema jurídico e alguns pontos 
do procedimento da Lei nº 12.527/11, porque, afinal, na democracia, não há 
que se falar em ato decisório que não seja passível de controle. 

A fiscalidade pública dos critérios decisórios pelos destinatários nor-
mativos é mais que nunca um ganho de democraticidade jurídica. É a ela 

9 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. 3ª ed. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2017, p. 137. Para uma detalhada lição de falsificacionismo em relação a “teorias 
do processo”, ver: LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

10 A expressão “senso comum” vai aqui utilizada (para que se tenha bem claro o que se está 
a falar) com arrimo em Luiz Alfredo Garcia-Roza, que, reproduzindo Heidegger, vai nos 
dizer que “o senso comum possui um olhar e uma escuta próprios, resistentes a tudo 
aquilo que o coloca em questão”. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Palavra e verdade: 
na filosofia antiga e na psicanálise. 5ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005, p. 10. Ver 
ainda HEIDEGGER, Martin. “Sobre a essência da verdade”. In. Heidegger. São Paulo: 
Abril, 1979.
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que se liga o princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, 
CF). É a ela que é preciso associar interpretações que observem atentamente 
o princípio da publicidade, caso se queira falar em um projeto de Sociedade 
Democrática de Direito Constitucionalizado.

Ainda parece ser muito claro que, na análise processual jurídico-discur-
siva, a fundamentação passa a balizar a decisão com a exposição de critérios 
objetivos, seja em procedimento judicial, legislativo ou administrativo. Mesmo 
que se trate, no discurso jurídico condutor de restrição de acesso à informação, 
a partir de uma discricionariedade administrativa, a “racionalidade” da deci-
são não se encontra na subjetividade individual do intérprete-administrativo 
(decisão secundum conscientiam). 

Em termos teórico-jurídicos, parece claro isto. Afinal, os agentes políticos 
e públicos precisam fundamentar os critérios decisórios – como e em que 
medida – calibra a escolha dos graus de sigilo. Mas, atenção: a escolha dos graus 
de sigilo deve ocorrer por critério objetivo, jamais por argumentos morais 
ou tão-somente políticos, porque no exercício da função administrativa, o 
Estado deve agir em conformidade com a lei. Então, queremos saber o que o 
Direito diz. Escolher aleatoriamente um grau de sigilo, de forma guiada por 
subjetividades, seria entrar no rol das ilusões (fantasias). Poucos concidadãos 
se dão conta deste “pequeno” detalhe.11  

Além do mais, a autoridade não goza de plena liberdade na escolha do 
grau de sigilo. Se escolher um prazo temporal de sigilo, a autoridade no exer-
cício da função administrativa do Estado tem que fundamentar os porquês. E 
esta fundamentação não poder ser compreendida como mera exibição de álibis. 
Esse é o xis do problema. E há necessidade também de demarcar a motivação, 
porque estamos sob pressuposto de que o pronunciamento administrativo 
decisório será fiscalizado e os erros falseados. 

Conquanto o leitmotiv, isto é, o fio condutor da pesquisa perpassa a falta 
de critérios na “escolha” dos graus de sigilo (25 anos, 15 ou 5 anos), sabe-se 
que isto é apenas uma das muitas facetas do “segredo de Estado”, matéria que 
sempre exige a investigação de um ou mais temas que se repetem dentro da 
temática quando ela é exposta a investigações críticas. Por oportuno, cumpre 
ressaltar, por apreço a metodologia adotada, que o presente trabalho adotará 
perquirição nessa linha demarcatória (a falta de critérios na “escolha” dos 

11 A propósito do uso do termo “escolha”, a palavra técnica ajustada, no âmbito do Direito, 
é, pontualmente, a discricionariedade. Sobre a diferença entre escolha e decisão, ver os estudos 
(pesquisas) de Lenio Streck. É interessante assinalar que, para o mencionado jurista, “decidir 
não é sinônimo de escolher”. Com efeito, “a escolha, ou a eleição de algo, é um ato de 
opção que se desenvolve sempre quando estamos diante de duas ou mais possibilidades [...]. 
Ora, a decisão se dá, não a partir de uma escolha, mas, sim, a partir de algo que se antecipa 
[...] como direito”. Ver STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha 
consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 105-106.
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graus de sigilo) por conta da insuficiência e incipiência que o tema tem sido 
abordado, sem, contudo, deixar de examinar as questões relativas ao direito de 
acesso a documentos ou às informações necessárias neles contidas e que foram 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 
que o Governo dispõe para decretar o sigilo, bem como questões atinentes 
à interpretação da lei que embasa essa proposta de classificar informações de 
acesso restrito. E isto se aplicará porque esses eixos têm uma inequívoca im-
bricação, e também para que o processo hermenêutico não reste incompleto 
neste estudo de crítica à discricionariedade administrativa e autoritarismo.

Ademais, incumbe anotar, que não vamos esgotar, aqui, as cogitações 
alusivas ao conteúdo da informação classificada – do “mérito do ato”, que 
por si só reclama a elaboração de outra pesquisa. Também nem é preciso falar 
dos riscos e até impedimento do Judiciário na apreciação do conteúdo das 
decisões tomadas pelo administrador público. Estamos apenas chamando a 
atenção para a falta de prestação de contas à sociedade, no que toca a falta de 
critérios decisórios objetivos na “escolha” dos graus de sigilo, uma vez que não 
basta que o administrador público apenas indique um artigo do texto legal 
(Lei nº 12.527/11), referente ao prazo temporal de sigilo, pois, do contrário, 
teríamos uma decisão deficiente, que tangencia a filosofia do sujeito (“eu 
sei”), que por sua vez neutralizaria a discussão crítica e o controle dos excessos 
cometidos no exercício da função executiva ou governamental do Estado.

Daí a necessidade de uma hermenêutica crítica, que passe, por sua vez, 
também pelo espaço processual-democrático, porque, no plano decisório, nas 
democracias jurídico-discursivas, em que se busca converter a linguagem em 
argumento jurídico, o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição de 1988) deve 
ser interpretado como referente dos procedimentos que preparam atos decisórios 
e o devido processo como metalinguagem.12 

Claro, portanto, que a discricionariedade administrativa é esse risco 
constante que vai permear todo o arco de problemas, isto é, desde o mérito do 
ato até à escolha de um dos três graus de sigilo (25 anos, 15 e 5 anos). Acon-
tece que se pensarmos que a escolha do prazo de 25 anos para a classificação 
considerada ultrassecreta se deu porque haveria “razões” maiores (mais sérias?) 
do que a classificação secreta (15 anos), já é fazer um juízo moral.

Assim, se a autoridade – função administrativa – não fundamenta de 
forma objetiva, esse intérprete-administrativo apresenta postura empirista, da 
qual a mais perigosa é o realismo jurídico, que vai puxar uma carga de valores 
sobre as escolhas interpretativas do significado do discurso legal. Daí que é 
descabido, ademais, desconhecer a importância de critérios objetivos no atual 

12 Neste sentido, ver a lição de LEAL, Rosemiro Pereira. A questão dos precedentes e o devido 
processo. Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 
25, n. 98, p. 295-313, abr./jun. 2017, p. 303.
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estágio do conhecimento jurídico-processual, em especial, aqui, no Direito 
Constitucional e no Administrativo.

A pesquisa acadêmica não pode afugentar mestres, doutores e nem 
pós-doutores na construção crítica de uma sociedade aberta de direito demo-
crático (fiscalização aberta para todos os destinatários normativos). O discurso 
constitucional brasileiro de 1988 rege a hermenêutica do direito vigente e o 
procedimento da Lei nº 12.527/11, e a função administrativa não pode tomar 
feições de um procedimento inquisitório. Por isto que se pretende apontar 
falhas na função administrativa, especificamente no ponto que versa sobre a 
classificação de atos sigilosos de Estado.

Demais, cumpre dizer, que essa pesquisa desenvolve eixos trabalhados 
pela Crítica Hermenêutica do Direito, matriz teórica em que o compromisso 
acadêmico de Lenio Streck é visível com as concepções democráticas, e de 
combate aos relativismos e não-cognitivismos, prestando colaboração acadê-
mica na refundação do sistema jurídico.13 

Liga-se, assim, à pesquisa, o estudo da hermenêutica, que, num nível mais 
básico, aborda teorias para interpretar textos, num permanente acontecer de 
perguntas e respostas, a procura por um desvelar permanente. Enfatizamos, 
por isso, a grande importância de linhas teóricas atinentes ao assunto, uma 
vez que a Crítica Hermenêutica do Direito não dispensa estudos altamente 
elaborados em epistemologia, linguística, filosofia, história e nem em direito 
processual para chegar às decisões mais adequadas à concepção contemporânea 
de Estado democrático.  

Por derradeiro, procuraremos tirar as nossas conclusões, apontando 
considerações a partir de conjecturas registradas ao longo da pesquisa, que 
recortou o conteúdo temático do controle da fundamentação dos atos esta-
tais sigilosos para problematizar se o lugar do segredo é o intervalo entre a 
publicidade e o contraditório. Note-se que é nesse contexto de conjecturas 
que os significantes do ato decisório seguem reféns da discricionariedade 
com escolha de sentido pela autoridade, o que abre espaço (risco!) para 
vias estruturais de arbítrio. É, pois, vital, demarcar a fiscalidade criticamente 
continuada em espaço procedimental processualizado de construção de atos 
decisórios de Estado.

13 STRECK, Lenio. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4ª ed.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014.
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dis
cri
cio
na 
rie 
da
de 

&.
au 
to 
ri

ta 
ris
mo

A
N

D
R

É
 D

E
L

 N
E

G
R

I

A estrutura da Razão de Estado 
carrega um percurso milenar 

e restos históricos atrelados a 
juízos de livre escolha. 

O distúrbio remonta ao 
mesmo e antigo problema 

de ver quem define a razão 
de Estado, roupagem que na 

contemporaneidade nada mais 
seria que o “Estado policial” ou 

“Estado de polícia”, com a marca 
do “Estado de exceção” [...].

Nesse passo, é imprescindível uma 
esquadrinhada no engendramento 

do segredo de Estado, que tem 
lastro nas “arcana imperii” (os 

mistérios do governo).
A tanto, atos subterrâneos 

e zonas opacas foram se 
acumulando, sem que pudessem 

explicar de qual razão essa 
“razoável” vigilância do Estado 

se valeu para definir os porquês 
das decisões que restringem o 

direito de acesso a documentos 
ou às informações neles contidas 

utilizados como fundamento do 
ato administrativo, senão pela 
utilização de expressões como 
“anseios sociais”, “segurança 

do Estado”, “relevante interesse 
social”, “a bem do Estado” e 

tantas outras, como se tais glosas 
(ou álibis da autoridade) nada 

influenciassem na legitimidade 
das decisões de Estado dentro de 
um sistema jurídico-democrático.

Este livro é uma peça importante para interrog-
ar o percurso milenar da razão de Estado (raison 
d’État), manifestado pelo dispositivo do segredo 
de Estado, estrutura hostil à fiscalidade ampla, 
assunto que deve ser aprofundado, até porque, 
como é elementar e sabem todos, no Brasil há mil-
hares de atos sigilosos de Estado, que são decisões 
interna corporis (decisões a portas fechadas). 

O problema é saber quem define a razão de 
Estado e quem conduz (e como fundamenta) a 
classificação das informações e graus de sigilo, 
com maior ou menor prazo. Aqui reside o ponto 
central a ser pensado na maranha da subjetivi-
dade: o problema é que o sujeito pode definir 
o sentido e, se ele define o sentido, pode julgar 
que é capaz de dizer absolutamente o que quis-
er, sem qualquer dúvida grande demais.

Isso, como não poderia deixar de ser, é tema do 
mais alto risco. Não, não vale debatê-lo de for-
ma barata, fácil. Basta de senso comum de todos 
os dias. Precisamos estudar seriamente para não 
ficarmos entregues à ambição enfermiça das au-
toridades carismáticas, que trafegam pela discri-
cionariedade administrativa e restringem o acesso 
à informação pública guiados por critérios subje-
tivos na escolha dos graus de sigilo, emboscada 
herdeira da tradição arbitrária por obra e graça da 

raison d’État.
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