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O Cenário 
• A Era da Informação 

• Ampliação exponencial da capacidade de armazenamento e 
memorização das mais varidas informações, dados e formas de 
conhecimentos 

• Interligação, compartilhamento e emissão de opiniões 

• Uma mudança a cada instante 

• A transparência e seus avanços 

• A dificuldade em combater o pacto oligárquico entre políticos, 
empresários e burocratas no Brasil e uma corrupção que quase se 
transformou em um plano de governo 



Há esperança... 

 Há avanços e recuos, mas 
poucos países do mundo fizeram 
o que o Brasil está fazendo para 
combater a corrupção 

 Transparência e controle são 
imprescindíveis para romper 
com o processo vicioso de 
corrosão social ancorado na 
deficiência técnica, na falta de 
governança, no patrimonialismo 
e na corrupção 

 Se há desalento, estamos a 
encarar um desafio 
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Patrimonialismo 
histórico 
 O modelo oligárquico e 

patrimonialista é característico da 
Administração Pública Brasileira 
ao longo de toda nossa História 

 Corrupção, nepotismo e 
ineficiência na gestão estatal, em 
uma sociedade desigual e 
hierarquizada, presentes desde o 
Império, são figuras marcantes 
também no Brasil República, 
principalmente em seus primeiros 
anos 

 Década de 1930: modelo 
organizacional burocrático 
(reforma de 36) 

 Limitações: formalismo 
burocrático e fragilidade para 
vencer o clientelismo 
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O déficit de legitimidade 

• O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,  e os mecanismos de 
descentralização 

• A desburocratização: simplificação e racionalização dos procedimentos e 
estruturas administrativas, com orientação para o usuário do serviço público 

• Desestatização 

• Um modelo gerencial 

• E os resultados, por que não vieram? profusão de entidades e centros de 
decisão no interior da própria Administração Pública; importação de modelos 
institucionais de outras tradições administrativas sem a devida aclimatação... 

• A ausência de um ambiente democrático e de transparência 



Garantia de um processo deliberativo-
popular majoritário 

Respeito aos direitos 
fundamentais de todos 

Garantia da efetividade dos mecanismos de 
controle do exercício do poder político 



Transparência e Estado 
Democrático de Direito 

 A transparência é um instrumento 
indutor, estimulador do exercício 
da cidadania 

 Uma cidadania participativa 
 O dever de transparência decorre 

da própria Constituição e está 
vinculado ao regime democrático, 
ao Estado de Direito, à 
legitimidade das decisões e 
medidas implementadas pela 
Administração Pública, a um 
direito fundamental do cidadão à 
informação, bem como à própria 
ideia de segurança jurídica 

 Fiscalização mais efetiva das 
contas públicas pelos órgãos 
competentes e por toda sociedade 

 A busca pela transparência é 
também a busca pela legitimidade 
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Transparência e Controle 

• O princípio da transparência encontra-se conectado não apenas a outros direitos 
fundamentais, como também com a própria figura da cidadania e do direito à boa 
administração pública 

• Uma administração transparente permite a participação do cidadão na gestão e no 
controle da administração pública 

• O dever de transparência não se exaure apenas pela quantidade de informações: é 
preciso garantir a qualidade e a acessibilidade da informação prestada 

• Participação popular e controle social 

• O controle social é exercido para induzir a conformação dos Poderes Públicos às 
determinações constitucionais e legais, ordenar a atuação institucional e estabelecer 
as condições necessárias para que sejam alcançados os fins e objetivos almejados pelo 
constituinte 

 

 



UM HISTÓRICO NORMATIVO DA TRANSPARÊNCIA NO 
BRASIL 



O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 O direito de acesso à informação como um direito fundamental 

 O dever de informação e transparência do poder público 

 
 
 

 
 
 
 Um sistema normativo de construção do Estado Democrático de Direito brasileiro baseado nos 

princípios da transparência e da publicidade 

 O dever de franquear a consulta à documentação governamental a todos quantos dela necessitem 

 A garantia de acesso dos usuários aos registros administrativos e às informações sobre os atos de 
governo 

 Os consumidores devem ser esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços 

 O dever de publicação bimestral do relatório resumido de execução orçamentária 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



UMA SOLUÇÃO QUE NÃO É APENAS BRASILEIRA 

• O bloco de constitucionalidade no caso da Suécia 

• Incluíram no texto constitucional, de forma explícita, o direito à 
informação (Toby Mendel) : Bulgária (Constituição de 1991,Artigo 
41), Estônia (Constituição de 1992, Artigo 44), Hungria 
(Constituição de 1949, Artigo 61(1), Lituânia(Constituição de 1992, 
Artigo 25(5)), Malawi (Constituição de 1994, Artigo 37), México 
(Constituição de 1917, Artigo 6), Filipinas (Constituição de 1987, 
Artigo III(7), Polônia (Constituição de 1997, Artigo 61), 
Romênia(Constituição de 1991, Artigo 31), África do Sul 
(Constituição de 1996, Seção 32) e Tailândia (Constituição de 2007, 
Seção 56) 



A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
TRANSPARÊNCIA 



Lei de Responsabilidade Fiscal 
• Os instrumentos de transparência fiscal: 

 
– os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
– o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; 
– as versões simplificadas desses documentos 

 

• A integração e a harmonização das normas contábeis 
federais com a dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, por meio de normas gerais de 
consolidação das regras contábeis do setor público 
(arts. 50 e 51 da LRF), vêm a atender a necessidades 
imprescindível em um Estado federal como o Brasil 

 Reserva uma Seção destinada à 
“Transparência na Gestão Fiscal” 

 As contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, 
durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no 
órgão técnico responsável pela sua 
elaboração para consulta e apreciação 
pelos cidadãos e instituições da 
sociedade 

 Escrituração e consolidação das 
contas públicas 

 Plano de Auxílio aos Estados e ao 
Distrito Federal e medidas de 
estímulo ao reequilíbrio fiscal (LC 
156/16): disponibilização das 
informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais conforme 
periodicidade, formato e sistema 
estabelecidos pelo órgão central de 
contabilidade da União 
 

 



A Lei Complementar nº 131/09 

• Introduziu modificações na Lei de Responsabilidade Fiscal 

• Deve ser garantido o pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos e de acesso 
público 

• Disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica do acesso às 
informações relativas à receita, incluindo o lançamento e o recebimento 
de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referentes aos 
recursos extraordinários 

• Adoção do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle 



Lei de Acesso à Informação 
• Concretização do direito fundamental do acesso à informação 

• Instrumento amplificador da accountability 

• Duas dimensões da accountability: answerability (dever de prestar contas) e enforcement 
(imposição de penalidades frente ao descumprimento) 

DIRETRIZES 

(i) a divulgação de informações de 
interesse público, 

independentemente de solicitações; 
(ii) a utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação para 

assegurar a concretização de tal 
direito fundamental; (iii) o 

desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração 

pública, de forma a induzir e 
potencializar o controle social das 

ações administrativas e 
governamentais. 

DEVERES 

(i) registros das competências e 
estrutura organizacional, bem 

como endereços e telefones das 
unidades e horários de 

atendimento; (ii) registros de 
quaisquer repasses de recursos 

financeiros e despesas; (iii) 
informações relativas a 

procedimentos licitatórios, 
incluindo editais, resultados e 

contratos celebrados; (iv) dados 
para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e 
obras e seus resultados, como 

também respostas às perguntas 
feitas pela sociedade. 

PORTAIS NA INTERNET 
(i) existência de ferramenta de 
pesquisa; (ii) a possibilidade de 

gravação de relatórios em 
diversos formatos eletrônicos; 
(iii) acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos 
abertos. 

EXCEÇÃO: municípios com 
menos de dez mil habitantes. 
Mas é mantida a obrigação de 
divulgação, em tempo real, de 

informações relativas à 
execução orçamentária e 

financeira. 



Lei da Transparência Tributária 

• Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor dos tributos incidentes 
sobre mercadorias e serviços de que trata o §5º do art. 150 da Constituição Federal, 
bem como altera inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 

• É resultado de um projeto de iniciativa popular 

• É um marco na evolução da transparência fiscal no Brasil e no processo de 
conscientização da sociedade 

• De acordo com a legislação atual, sete tributos devem ser computados na nota fiscal: 
ICMS, IPI, ISS, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CIDE 

• As sanções em caso de descumprimento são as previstas no Código de Defesa do 
Consumidor (o inciso III do art. 6º foi alterado) 

• Inspiração nas experiências dos Estados Unidos e da União Europeia 



Escala Brasil Transparente 
• É um índice estabelecido pela CGU para medir o nível de transparência 

pública em estados e municípios brasileiros 

• O objetivo é obter elementos para exercer as competências atribuídas 
nas seguintes normas: 

• Art. 59 da LRF - fiscalização da gestão fiscal 

• Art. 41 da LAI  - Órgão Federal responsável: I - pela promoção de campanha de abrangência 
nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização 
do direito fundamental de acesso à informação; II - pelo treinamento de agentes públicos no 
que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração 
pública; III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública 
federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas 
no art. 30; IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com 
informações atinentes à implementação desta Lei 

• Decreto nº 7.724/12, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os 
procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações 
sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo; 

• Art. 18 do Decreto nº 8.109/2013. 

 



Lei dos Benefícios Fiscais (LC nº 160/17) 

• Visa a possibilitar a convalidação dos incentivos fiscais concedidos 
irregularmente no passado e tratar das regras futuras, de forma a inibir os 
Estados a burlar o procedimento constitucional para concessão de incentivo 
fiscal, como até então vinha ocorrendo 

• Autoriza os estados e o DF a deliberarem, via Convênio, sobre (i) a remissão de 
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de incentivos fiscais 
instituídos sem aprovação do CONFAZ, por legislação estadual publicada até a 
data da publicação desta Lei Complementar e (ii) a reinstituição desses 
incentivos fiscais por legislação estadual que ainda esteja em vigor 

• Estabelece condicionantes para os estados, principalmente quanto à 
publicidade dos incentivos fiscais concedidos até a data da referida lei. O 
objetivo é precisamente dar transparência à sociedade antes de permitir a 
concessão ou prorrogação do benefício por um período de até 15 anos, a 
depender do setor 



O MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
 Com a Constituição, o Ministério 

Público passou a ostentar autonomia 
que potencializou sua atuação na 
defesa da sociedade e da cidadania 

 A defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis 

 A legitimidade do Ministério Público 

 A defesa das prerrogativas 
ministeriais pela sociedade 

 O Ministério Público de Contas e a 
defesa da sociedade no âmbito da 
jurisdição de contas 

 A fiscalização da observância do 
direito de acesso à informação e o 
emprego de instrumentos jurídico de 
defesa da cidadania 
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CONCLUSÃO 


