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Raízes históricas 

 

Kant já argumentava, em seu “Toward Perpetual Peace”, contra 

acordos secretos envolvendo assuntos de Estado. 

Jean-Jacques Rousseau defendia que os agentes públicos 

deveriam trabalhar sob os olhos do público, e que a 

sociedade transparente é um mecanismo para evitar intrigas 

e conspirações. 

Jeremy Bentham:  “Quanto mais de perto formos observados, 

melhor nos comportamos” (Transparency – The Key to Better 

Governance?, coordenado por Christopher Hood e David Heald, Oxford University 

Press, 2006) 

 



 “Pode-se definir transparência da gestão 

como a atuação do órgão público no 

sentido de tornar sua conduta cotidiana - e 

os dados dela decorrentes - acessível ao 

público em geral”.  

 (BRAGA, Marcus Vinicius de Azevedo. “Auditoria 

governamental como instrumento de promoção da 

transparência”. IV Congresso CONSAD, Brasília-DF, 25 

a 27 de maio, 2011)  
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 “O exercício prático do princípio 
constitucional de que ‘todo poder emana do 
povo’ está condicionado ao acesso da 
população ao conhecimento e à 
informação. A noção de democracia, 
consagrada pela Constituição Federal 
brasileira, está vinculada à capacidade dos 
indivíduos de participarem efetivamente do 
processo de tomada de decisões que 
afetam suas vidas”. (Canela, Guilherme; Nascimento,  
Solano. “Acesso à informação e controle social das políticas públicas”. 

ANDI, Artigo 19, Brasília, 2009)  
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 A transparência é um instrumento da 

prestação de contas do Poder 

Público, que possibilita o controle 

social da Administração. 
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 Transparência se tornou um dos principais 

critérios de desempenho e accountability 

no setor público (Peters, B. Guy, “The Politics of 

Administrative Accountability”, The Politics of Bureaucracy, Oxon, 

Editora Routledge, 2010)  
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 O controle social tende a ser mais amplo 

e mais profundo do que o controle 

primário, com um questionamento das 

razões que, por definição, escapa à 

Administração. Por isso, é um 

complemento essencial do Controle 

Primário e do Controle Institucional.    
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 Transparência é um componente do 

Controle Interno Administrativo ou 

Controle Primário, como elemento que 

possibilita um melhor acompanhamento 

dos processos pelo próprio gestor, 

conduzindo a eficiência da gestão e o 

acesso aos direitos sociais. (BRAGA, Marcus 

Vinicius de Azevedo. Auditoria governamental como instrumento de 

promoção da transparência. In: IV Congresso CONSAD, Brasília-

DF: 25 a 27 de maio, 2011)  
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Constituição Federal 

 Artigo 1º, Parágrafo único 
 

 Todo poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta 

Constituição. 
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Artigo 37 
 

 A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência  
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 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 

aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: 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; e 

as versões simplificadas desses documentos.  
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 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Art. 48 

 
     Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 

mediante:  

 I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 

          

 II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre 
a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público;  

 

     III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido 
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.  
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 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

     Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do 

art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 

física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 

gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 

realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 

prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 

quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;  

        II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 

das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.  
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Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 

 
Art. 1º  O Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, sítio 

eletrônico à disposição na Rede Mundial de Computadores - Internet, 
tem por finalidade veicular dados e informações detalhados sobre a 
execução orçamentária e financeira da União, compreendendo, entre 
outros, os seguintes procedimentos: 

        I - gastos efetuados por órgãos e entidades da administração pública 
federal; 

        II - repasses de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 

        III - operações de descentralização de recursos orçamentários em 
favor de pessoas naturais ou de organizações não-governamentais de 
qualquer natureza; e 

        IV - operações de crédito realizadas por instituições financeiras 
oficiais de fomento. 
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Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 

 
Art. 2º  Os órgãos e entidades da administração pública 

federal, direta e indireta, deverão manter em seus 

respectivos sítios eletrônicos, na Rede Mundial de 

Computadores - Internet, página denominada 

Transparência Pública, para divulgação, de dados e 

informações relativas à sua execução orçamentária e 

financeira, compreendendo, entre outras, matérias 

relativas a licitações, contratos e convênios.  
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Resolução 79/2009 do Conselho Nacional de Justiça 
  

 Art. 2º. A divulgação das atividades do Poder Judiciário brasileiro submeter-se-á aos 
seguintes princípios: 

 
III - livre acessibilidade a qualquer pessoa, integralidade, exatidão e integridade das 
informações alusivas à gestão administrativa, financeira e orçamentária dos tribunais e 
conselhos, devendo seus respectivos sítios eletrônicos na rede mundial de 
computadores dispor de campo de informações denominado "transparência" onde se 
alojem os dados concernentes à programação e execução orçamentária, integrados a 
sistema informatizado de administração financeira e controle, contendo, em tempo real, 
no mínimo: 

 
a) informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira(...) 

 
b) no pagamento a fornecedores(...) 

 
c) o lançamento e o recebimento de toda receita destinada às unidades gestoras, 
inclusive referentes a recursos extraordinários. 
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Resolução 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça 
  

 Art. 1º Os tribunais indicados nos incisos II a VII do Art. 92 da Constituição Federal, 
o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal publicarão, em 
seus sítios na rede mundial de computadores e encaminharão ao Conselho Nacional 
de Justiça, observados as definições e prazos constantes desta Resolução: 

 
I - os dados de sua gestão orçamentária e financeira, na forma dos Anexos I e II 
desta Resolução; 

 
II - as informações sobre as respectivas estruturas remuneratórias, quantitativos de 
pessoal efetivo e comissionado, e origem funcional dos ocupantes dos cargos em 

comissão; 
 

III - a relação de membros da magistratura e demais agentes públicos; 
 

IV - a relação dos empregados de empresas contratadas em exercício nos órgãos; e 
 

V - a relação dos servidores e/ou empregados não integrantes do quadro próprio em 
exercício no órgão, excluídos os ocupantes de cargo em comissão ou função de 

confiança. 
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RESOLUÇÃO Nº 66, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011, do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

 

Art. 1º Fica instituído o “Portal da Transparência do Ministério 

Público”, instrumento de controle social da execução 

orçamentária, financeira e administrativa dos Ministérios 

Públicos da União e dos Estados. 

Art. 2º O Portal da Transparência do Ministério Público, sítio 

eletrônico à disposição da Sociedade na Rede Mundial de 

Computadores – Internet, gerenciado pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, tem por finalidade veicular 

dados e informações detalhadas sobre a gestão 

administrativa e execução orçamentária e financeira das 

unidades do Ministério Público. 
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RESOLUÇÃO Nº 66, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011, do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

 

Art. 5º: O Portal da Transparência do MP deve contemplar: 

I – Informações sobre a execução orçamentária e 

financeira; 

II – Informações sobre licitações, contratos e convênios; 

III – Despesas com passagens e diárias; 

IV a VI – Informações de pessoal; 

VII – Relação de funcionários terceirizados; 

VIII – Plantões de atendimento; 

IX – Quaisquer outros benefícios concedidos aos 

membros e servidores do Ministério Público. 























Controle Social e Transparência como 

Instrumentos de Fiscalização 

 

 
 



 

 

Desafios 
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Divulgação das informações 

 
 Garantir que os órgãos assegurem um nível de 

transparência que permita à população fiscalizar 

a aplicação do dinheiro público, e controlar a 

execução das políticas públicas de seu 

interesse 
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  Ranking Geral UF Nota 

1º EXECUTIVO FEDERAL BR 7.56 

2º SÃO PAULO (ESTADO) SP 6.96 

3º PERNAMBUCO (ESTADO) PE 6.91 

4º RIO GRANDE DO SUL (ESTADO) RS 6.29 

5º PARANÁ (ESTADO) PR 6.07 

6º MINAS GERAIS (ESTADO) MG 5.60 

7º SANTA CATARINA (ESTADO) SC 5.56 

8º RONDÔNIA (ESTADO) RO 5.38 

9º ESPÍRITO SANTO (ESTADO) ES 5.36 

10º AMAZONAS (ESTADO) AM 5.24 

  MARANHÃO (ESTADO) MA 5.24 

Fonte: Associação Contas Abertas, http://www.indicedetransparencia.org.br 
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http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=BR
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=5593
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=SP
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=3285
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=PE
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=1476
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=RS
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=4625
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=PR
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=3931
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=MG
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=2259
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=SC
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=4331
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=RO
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=1
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=ES
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=3113
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=AM
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=77
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&filter=MA
http://www.indicedetransparencia.org.br/?page_id=12&select=457


 No Poder Judiciário Estadual, o último levantamento do 

CNJ constatou que somente 6 dos 27 Tribunais de 

Justiça ainda não cumpriam integralmente a Resolução 

102, e 4 não divulgam a relação de veículos oficiais 

(Res. 83) 

 

 Esse mesmo levantamento constatou que todos os 

Tribunais Regionais Federais, Regionais Eleitorais e do 

Trabalho cumprem as Resoluções. 
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Efetividade do Controle Social 
 

• Transparência efetiva 

– Informações sejam divulgadas 

– Informações sejam compreendidas  

• Meios para manifestação do cidadão 

– Canais que assegurem que a manifestação do cidadão chegue à 

Administração 

• Responsabilização do gestor 
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Efetividade do Controle Social 

 

 

Divulgação da 

informação 

Compreensão 

pelo cidadão 

Manifestação do 

cidadão 

Responsabilização 

do gestor 
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GLAUCIA ELAINE DE PAULA 

Secretária de Controle Interno 

Conselho Nacional de Justiça 

glauciaelaine@uol.com.br 

glaucia.paula@cnj.jus.br 

(61) 2326-4847 
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