
10 Razões para fazer um Minipúblico 

MINIPÚBLICOS, OU JÚRIS DE CIDADÃOS, SÃO FORMAS INOVADORAS 
DE ENGAJAR A POPULAÇÃO – SEJA EM NÍVEL LOCAL, NACIONAL OU 
ALGO ENTRE OS DOIS.:

seleção dos participantes com técnicas de amostragem 
(preferencialmente sorteio) para que sejam 
representativos das pessoas da sua comunidade

as decisões e soluções são construídas através de 
deliberação com base em informação verificada e 
equilibrada, em um ambiente acolhedor e respeitoso



Deliberativos  
Com apoio de facilitadores treinados participantes 
trocam argumentos  identificam prós-contras e 
custo-benefício e elaboram recomendações de 
alta qualidade, acompanhadas pelos argumentos 
que as embasaram

Potentes 
Abrem espaço para tratar de temas polêmicos 
e escolhas difíceis, quando grupos de interesse 
estão impedindo avanço no debate. Gestores 
públicos ganham confiança e apoio da comunidade 
ao encontrarem soluções e terem propostas 
aprovadas num minipúblico

Inovadores  
São o que há de mais inovador no campo da 
democracia e gestão pública revigoradas pela 
participação e engajamento cidadãos

Legítimos 
Cidadãs e cidadãos em geral compreendem as 
recomendações do minipúblico, aumentando 
legitimidade de políticas resultantes 

Confiáveis 
Cidadãs e cidadãos em geral se reconhecem no 
minipúblico, confiando nas suas decisões por 
virem de “gente como a gente”

Justos 
Seleção por sorteio (ruas, domicílios) e cotas 
amostrais mais um recrutamento ativo 
promovem a participação de pessoas comuns, 
representativas em termos de gênero, idade, 
renda, escolaridade, etc

Plurais e coletivos  
Aumentam diversidade de vozes no processo de 
decisão, permitindo que se encontre base comum 
para acordo com foco no interesse coletivo da 
comunidade

Transparentes   
Seleção filtra pessoas diretamente envolvidas 
no tema (partes interessadas, especialistas e 
ativistas são convidados para grupo de conteúdo 
e observação) e o processo de seleção é público

Efetivos 
Centenas de exemplos ao redor do mundo 
mostram que minipúblicos funcionam. Pesquisas 
concluíram que grupos com diversidade são 
melhores tomadores de decisão do que grupos 
homogêneos

Informados  
Participantes constroem uma compreensão 
informada e crítica sobre cenários e 
complexidade do tema, ouvindo e questionando 
especialistas e “testemunhas” das partes 
interessadas

Minipúblicos são...

Para saber mais contate coletivo@deliberabrasil.org

Minipúblicos ou Júris 
de Cidadãos são justos, 
transparentes, plurais e 
efetivos.
Eles aumentam a 
legitimidade de decisões 
de interesse público por 
gerarem recomendações 
de um grupo diverso, 
representativo de pessoas da 
comunidade, que deliberam 
com base sólida e crítica de 
informações sobre o tema.

Esse documento foi elaborado por membros da rede Democracy R&D.


