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RESUMO 

O trabalho aborda o conceito de transparência como princípio implícito da Administração 

Pública brasileira e a postura adotada por diversos organismos internacionais em relação ao 

tema. Nesse sentido, apresenta a evolução da transparência à luz da legislação brasileira, 

desde a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio 

de 2009, e as recentes leis de diretrizes orçamentárias. A partir de pesquisas bibliográficas e 

dos ditames legais sobre o Princípio da Transparência, traça-se um parâmetro comparativo 

entre os portais de cinco órgãos do Governo Federal – Câmara dos Deputados, Senado 

Federal, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal e Presidência da República 

–, nos quais se verifica o cumprimento ou não da publicação das informações exigidas pela 

legislação. Com base nos resultados obtidos nesse comparativo, apresentam-se críticas e 

sugestões para melhoria das informações divulgadas, com o objetivo de fomentar a 

compreensão dos dados ofertados pelos cidadãos.  

Palavras-chaves: contas públicas; gestão pública; orçamento público; portal da transparência; 
publicidade; transparência. 
 
  



 
 

ABSTRACT 

The work approaches the concept of transparency as implicit principle of the Brazilian Public 

Administration and the position adopted by many international organisms in relation to the 

subject. In this direction, it presents the evolution of the transparency to the light of the 

Brazilian legislation, since the Law nº 4,320, of 17 of March of 1964, until the 

Complementary Law nº 131, of 27 of May of 2009, and the recent laws of budgetary lines of 

direction. From bibliographical research and of the legal dictates on the principle of the 

Transparency, a comparative parameter is traced among the sites of five agencies of the 

Federal Government - House of representatives, Federal Senate, Court of Accounts of the 

Union, Supreme Federal Court and Presidency of the Republic -, the intension is to in which 

if it verify the fulfillment or not of the publication of the information demanded for the 

legislation. On the basis of the results gotten in this comparative degree, present critical and 

suggestions for improvement of the divulged information, with the objective to foment the 

understanding of the data offered for the citizens.  

Keywords: public accounts; public administration; public budget; vestibule of the 
transparency; advertising; transparency. 
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INTRODUÇÃO 

A publicação de documentos previstos na legislação tem por objetivo conferir 

transparência às contas públicas, com vistas a permitir o controle social mais efetivo, partindo 

do pressuposto de que, conhecendo a situação das contas, o cidadão terá mais condições de 

cobrar, exigir e fiscalizar os governantes. 

O Princípio da Transparência encontra respaldo em diversos organismos 

internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que fortalecem a prática da 

publicação das contas públicas dos governos, por meio de manuais e códigos que preveem o 

conceito de transparência fiscal. 

O presente trabalho trata-se de pesquisa acadêmica exploratória, normativa e 

documental, e apresenta conceitos doutrinários e a legislação basilar da transparência na 

Administração Pública brasileira. Consiste, em sua essência, em uma análise do Princípio da 

Transparência no ordenamento jurídico brasileiro vigente, que foi introduzido pela Lei nº 

4.320/1964, está implícito na Constituição Federal de 1988, consolidado na Lei 

Complementar (LC) nº 101, de 4 de maio de 2000 e operacionalizado mais efetivamente pela 

Lei Complementar nº 131/2009. 

O capítulo inicial faz uma breve exposição sobre o Princípio da Transparência, 

implícito na Administração Pública brasileira, e mostra como o tema é tratado por alguns 

organismos internacionais.  

O segundo capítulo aborda a questão da transparência no âmbito da legislação do 

país, destacando a evolução cronológica que os diversos normativos vêm conferindo ao tema. 

Nesse contexto, procuram-se destacar os dispositivos legais mais relevantes constantes da 

legislação em vigor, desde a Lei nº 4.320/1964 às mais recentes leis de diretrizes 

orçamentárias.  

Com base nos parâmetros legais, o terceiro capítulo se incumbe de fazer uma 

análise comparativa entre cinco portais de transparência de órgãos do Governo Federal – 

Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal 

Federal e Presidência da República –, confrontando o cumprimento de alguns dispositivos 

legais selecionados com as informações constantes dos respectivos portais, oferecendo críticas 

e sugestões para o aprimoramento do conteúdo disponibilizado.  
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O foco principal do trabalho será o Portal da Transparência da Câmara dos 

Deputados, comparado aos outros portais analisados. O objetivo é verificar o cumprimento 

dos dispositivos legais, a qualidade e a compreensibilidade dos dados disponibilizados, 

ofertando sugestões de melhoria, para que a Casa sempre esteja atuante no fortalecimento da 

cidadania participativa. 
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1 A TRANSPARÊNCIA NO SETOR PÚBLICO 

O tema transparência tem ganho destaque nos tempos atuais, em especial no setor 

público, diante da gradual mudança de postura da sociedade, que tem exigido prestações de 

contas mais detalhada pelo governo que a representa. Nesse capítulo, aborda-se, em duas 

seções, como esse tema é tratado no âmbito da Administração Pública brasileira e como 

alguns organismos internacionais lidam com essa questão. 

1.1 A transparência como princípio implícito da administração pública brasileira 

Os princípios básicos da Administração Pública estão previstos no art. 37 da Carta 

Magna de 1988, mas a eles somam-se outros, expressos ou implícitos no texto legal, e todos 

de indispensável aplicação, tanto na elaboração como na aplicação das normas legais. Esses 

princípios são o sustentáculo da ciência jurídica e deles derivam todo o sistema normativo, 

como afirma Cretella Júnior (1999): “Princípios de uma ciência são as proposições básicas, 

fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturações subsequentes. Princípios, neste 

sentido, são os alicerces, os fundamentos da ciência”. 

A não observância de qualquer deles compromete os serviços administrativos e 

podem impor a responsabilização da Administração e do agente público. 

No art. 37 da Constituição Federal de 1988, encontram-se mencionados 

explicitamente os seguintes princípios: Legalidade, segundo o qual ao administrador somente 

é dado realizar o quanto previsto em lei; Impessoalidade, porquanto a atuação deve voltar-se 

ao atendimento impessoal, geral, ainda que venha interessar a pessoas determinadas, não 

sendo a atuação atribuída ao agente público, mas à entidade estatal; Moralidade, que encerra 

a necessidade de toda a atividade administrativa, bem assim de os atos administrativos 

atenderem a um só tempo à lei, à moral, à equidade e aos deveres da boa administração; 

Publicidade, que torna cogente e obrigatória a divulgação e o fornecimento de informações 

de todos os atos administrativos, seja de forma interna ou externa; e Eficiência (acrescentado 

pela Emenda Constitucional (EC) nº 19, de 4 de junho de 1998), que impõe a necessidade de 

adoção, pelo administrador, de critérios técnicos ou profissionais que assegurem o melhor 
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resultado possível, abolindo-se qualquer atuação amadorística, obrigando também a entidade 

a se organizar de modo eficiente. 

Além desses princípios explícitos, a administração também é regida por princípios 

implícitos, que decorrem do próprio texto da Constituição, como, por exemplo, o Princípio da 

Supremacia do interesse público sobre o particular. Tanto os princípios explícitos quanto os 

implícitos têm a mesma importância e devem ser rigorosamente observados. 

A legalidade, um dos princípios fundamentais, significa que o administrador 

público está sujeito, em toda sua atividade funcional, aos preceitos legais e às exigências do 

bem comum, ou seja, somente poderá atuar se houver amparo legal para o seu exercício, não 

podendo deles se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.  

O Princípio da Impessoalidade da Administração Pública significa que o ato 

produzido é imputável ao órgão ou à entidade administrativa, revestido da impessoalidade do 

interesse público, a qual serve à atividade administrativa. Quando deixar de ser observada a 

finalidade pública do ato administrativo, suplantado pelo interesse pessoal, ocorrerá o desvio 

de finalidade. 

Nessa acepção, fala-se também em Princípio da Finalidade, considerado um 

princípio implícito, inserido no postulado expresso da impessoalidade. Trata-se da faceta mais 

tradicionalmente citada do Princípio da Impessoalidade, traduzindo a ideia de que toda 

atuação da administração deve visar à satisfação do interesse público.  

Qualquer ato praticado com objetivo diverso da satisfação do interesse público, 

decorrente explícita ou implicitamente da lei, será nulo por desvio de finalidade. 

A conformidade entre a atividade e o que foi disciplinado chama-se moralidade 

administrativa. Por conseguinte, pode-se entender a moralidade administrativa como 

pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública. Pelo Princípio da Moralidade, 

subentende-se que o administrador deva ser ético em sua conduta. O certo é que a moralidade 

do ato administrativo, juntamente com sua legalidade e finalidade, constituem pressupostos de 

validade sem os quais a atividade pública poderá ser ilegítima. Esse princípio exige da 

Administração comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os 

bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e equidade e a ideia 

comum de honestidade.  
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O Princípio da Eficiência foi inserido no ordenamento jurídico pela Emenda 

Constitucional nº 19/1998 e exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades dos administrados (público).  

A eficiência impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes o 

seguimento do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, 

neutra, transparente, participativa, eficaz, sempre em busca da qualidade, aplicando-se os 

critérios legais e morais para utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem 

desperdícios e garantir maior rentabilidade social. 

A ideia de eficiência aproxima-se da de economicidade, princípio expresso na 

Constituição Federal, caput do art. 70, referente ao controle financeiro da Administração 

Pública. Visa atingir objetivos traduzidos por boa prestação de serviços, do modo mais 

simples, mais rápido e mais econômico, melhorando a relação custo/benefício da atividade da 

Administração Pública. O administrador deve sempre procurar a solução que melhor atenda 

ao interesse público, levando em conta o ótimo aproveitamento dos recursos públicos, 

conforme análise de custos e benefícios correspondentes.   

No intento do legislador, não cabe aos atos somente serem legais, probos, 

impessoais e públicos. Esses princípios não são suficientes para conduzir a lisura e a 

idoneidade administrativa. Para tanto, são necessários a presteza, a correção e o rendimento 

funcional, que revestem o Princípio da Eficiência.  

Salientes os requisitos de eficácia e de moralidade da administração publica, os 

atos devem ser públicos. Isso nos remete ao Princípio da Publicidade, que é elemento 

necessário para torná-lo eficaz. O Princípio da Publicidade comina a obrigatoriedade de 

publicação dos principais atos e instrumentos da Administração Pública, inclusive a 

motivação das decisões, possibilitando o conhecimento dos interessados e de todos os 

cidadãos. Permite oferecer transparência aos atos administrativos. 

A atuação transparente do Poder Público exige a publicação, ainda que meramente 

interna, de toda forma de manifestação administrativa, constituindo esse princípio requisito de 

eficácia dos atos administrativos. A publicidade está intimamente relacionada ao controle da 

Administração, visto que, conhecendo seus atos, contratos, negócios, pode o particular cogitar 

de impugná-los interna ou externamente. 
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A publicidade consiste na divulgação oficial do ato para conhecimento público e 

início de seus efeitos jurídicos e deverá ser feita por órgão oficial. Os atos e contratos que 

omitirem a publicação necessária deixarão de produzir seus efeitos legais, levando à 

invalidação desses por falta de requisitos de eficácia e moralidade. 

Segundo Platt Neto (2007, p. 76), sobre a publicidade e transparência: 

A transparência é um conceito mais amplo do que a publicidade, isso porque 
uma informação pode ser pública, mas não ser relevante, confiável, 
tempestiva e compreensível. Mais do que garantir o atendimento das normas 
legais, as iniciativas de transparência na administração pública constituem 
uma política de gestão responsável que favorece o exercício da cidadania 
pela população.  

Lembrando que uma das faces do Princípio da Publicidade é a transparência, que 

forma um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O Princípio da Transparência 

é utilizado na LRF com o objetivo de permitir à sociedade conhecer e compreender as contas 

públicas a partir de sua publicação. É preciso que as informações disponibilizadas sejam 

compreendidas pela sociedade e devam ser ofertadas em linguagem clara, objetiva e sem 

maiores dificuldades de interpretação. 

A transparência objetiva permitir um controle social mais efetivo, partindo do 

pressuposto de que, conhecendo a situação das contas públicas, o cidadão terá mais condições 

de cobrar, exigir e fiscalizar. Com esse objetivo, a LRF estabelece alguns instrumentos 

importantes para incrementar o controle social.  

Sem dúvida, a LRF marcou uma nova fase da Administração Pública brasileira 

quando consagrou o Princípio da Transparência e o da Responsabilidade, possibilitando às 

autoridades responsáveis pela política econômica limitarem e monitorarem a situação 

macroeconômica dos entes federados, de modo a garantir condições para existência de uma 

economia estável. 

1.2 A transparência no âmbito de organismos internacionais 

Em um ambiente globalizado, a transparência fiscal é de grande importância para 

a estabilidade e o crescimento da economia com qualidade. É um aspecto que assegura um 

bom gerenciamento fiscal, fazendo com que aumente a eficiência da atividade governamental, 

com uma boa administração das finanças públicas e a participação cidadã. 
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A transparência passou a ser foco de instituições internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e outros, que lançaram publicações específicas voltadas à transparência 

das contas públicas. A partir do final da década passada o FMI deu início ao desenvolvimento 

de padrões de transparência em diversas áreas ligadas a políticas públicas como políticas 

monetária, fiscal e financeira, e regulação de mercados. Tem por fim contribuir para o 

fortalecimento das políticas fiscais nacionais, com consequente redução da incidência e 

gravidade das crises, bem como melhorar o acesso aos mercados de capital. 

Com base nos estudos apresentados por esses organismos internacionais, serão 

delineados os mais importantes quanto à transparência das contas públicas. 

1.2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI)  

O FMI acentuou a importância de uma boa governança para o crescimento 

sustentável global com o incentivo à adoção da transparência fiscal. A boa governança deve 

promover um debate público mais amplo sobre o destino e os resultados da política fiscal, 

além de fazer com que os governos sejam mais responsáveis na condução dessa política, 

fortalecendo a credibilidade e o entendimento do público acerca das políticas 

macroeconômicas e suas escolhas. 

Em 1998, o FMI lançou o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal, 

que marcou o início de um programa voluntário de avaliações da transparência fiscal e os 

módulos de transparência fiscal dos Relatórios sobre a Observância de Normas e Códigos 

(ROSC). Tais publicações corroboraram a ideia de que a transparência fiscal é um dos 

principais componentes da boa governança e é fundamental para a estabilidade 

macroeconômica e o crescimento de alta qualidade. O Código contém sugestões que podem 

ser postas em prática por nações em diferentes estágios de desenvolvimento econômico. 

Com o objetivo de expandir e explicar os princípios do Código, bem como 

auxiliar na realização dos módulos fiscais do ROSC, o FMI publicou, também em 1998, a 

primeira versão do Manual da Transparência Fiscal. 

A publicação do Código baseou-se nos seguintes objetivos: os papéis e as 

responsabilidades dos programas de governo devem ser claros; as informações sobre a 

atividade governamental devem ser fornecidas ao público; as preparações dos orçamentos, a 
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execução e os relatórios devem ser apresentados de maneira aberta; e a informação fiscal 

deve-se sujeitar a garantias independentes de integridade. Ele estabelece que os governos 

devem alcançar esses objetivos a partir de certos princípios e práticas de gerenciamento fiscal. 

O Código instrui a vigilância de políticas econômicas pelas autoridades governamentais dos 

países-membros, de seus mercados financeiros e de instituições internacionais. 

Os objetivos que nortearam o desenvolvimento do programa de transparência nas 

finanças públicas à época da publicação do Código têm, hoje, a mesma importância, por isso 

serviram de base para revisão do Código e do Manual em 2007.  

Para o Código do FMI, em vista da transparência fiscal, deve-se prestar 

informações completas sobre as atividades passadas, presentes e futuras do governo, bem 

como promover a disponibilidade dessas informações que contribuíram para aperfeiçoar e 

melhorar o processo de decisões de política econômica. A transparência auxilia no processo 

de tomada de decisão do governo sobre os possíveis riscos das finanças públicas, com o 

objetivo de melhorar a administração de seus gastos. A reação imediata, visando mudanças 

nas circunstâncias econômicas, reduz a incidência e a gravidade de eventuais crises que 

possam atingir o governo. 

Em relação ao cidadão, a transparência fiscal beneficia-o igualmente, concedendo-

lhe informações necessárias para embasar atitudes que possam cobrar do governo suas 

decisões políticas que não tenham promovido o benefício social. Quanto ao mercado externo, 

uma maior transparência facilita o acesso do governo aos aportes financeiros internacionais. 

Assim, uma maior vigilância da sociedade civil e do mercado internacional 

reforça o primeiro objetivo da transparência, ao incentivar os governos a adotarem políticas 

econômicas corretas e consolidarem a estabilidade financeira do governo. 

Em complemento à transparência fiscal, o Fundo, como órgão supervisor, 

desenvolveu normas sobre os dados e a transparência das políticas monetária e financeira. Os 

países-membros do FMI devem observar as normas de transparência, que consistem no 

monitoramento e na realização de consultas feitas por autoridades relativas a políticas 

econômicas, visando avaliar as vulnerabilidades da economia dos países-membros. 

É fato que houve maior interesse na promoção da transparência fiscal por diversas 

nações, devido à criação do Código e a diversas iniciativas tomadas em relação às finanças 

públicas, como as melhores práticas de transparência orçamentária da OCDE, de 2001, a 

iniciativa de transparência nas Indústrias Extrativistas (EITI), lançada em 2002 por um grupo 
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de agentes econômicos interessados em discutir a questão de transparência no uso da receita 

proveniente dos recursos naturais nos países ricos nesses recursos, e à publicação, pela 

Iniciativa do Orçamento Aberto (Open Budget Initiative) das avaliações das informações 

prestadas aos cidadãos nos principais documentos orçamentários de 59 países em 2005. 

Nos países que recebem assistência oficial ao desenvolvimento, o programa 

Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) de avaliação de despesa pública e 

responsabilidade financeira inclui uma série de indicadores de desempenho que cobrem 

aspectos da transparência fiscal, que é indispensável para a gestão eficaz das finanças 

públicas, e são derivados, em parte, do Código. O Código também vem sendo utilizado no 

setor privado como um marco para a avaliação da transparência fiscal. 

Também voltado à transparência, o FMI lançou, em 2005, o Guia para a 

Transparência das Receitas dos Recursos Naturais, em reconhecimento ao conjunto singular 

de problemas enfrentados pelos países que derivam uma porção significativa de suas receitas 

dos recursos naturais. 

O Guia oferece uma visão panorâmica das práticas geralmente reconhecidas como 

melhores para a transparência da gestão da receita proveniente da exploração dos recursos 

naturais, de forma compatível com os princípios do Código. O Guia também foi atualizado 

em função da revisão do Código e do Manual, e serve de base para a análise de questões 

específicas do módulo fiscal do ROSC relacionadas aos recursos naturais. 

Conforme colaciona o Manual de Transparência Fiscal do FMI de 2007, 

apresentam-se as iniciativas selecionadas de transparência, a seguir elencadas: 

– Código de Transparência Fiscal do FMI 

O Código do FMI, revisado em 2007, é de natureza voluntária. O Código 
proporciona um quadro abrangente para a avaliação da transparência fiscal e 
focaliza a definição clara de funções e responsabilidades, a transparência dos 
processos orçamentários, o acesso público à informação e as garantias de 
integridade. 

– Melhores Práticas de Transparência Orçamentárias da OCDE 

As melhores práticas da OCDE foram instituídas em 2001 para servirem 
como fonte de referência. Elas defendem a divulgação irrestrita, sistemática 
e tempestiva de todas as informações fiscais pertinentes e apresentam uma 
série de melhores práticas referentes aos principais relatórios orçamentários, 
divulgação de dados específicos, qualidade e integridade. 
http://www.oecd.org/dataoece/33/13/1905258.pdf 

– Declaração de Arusha da Organização Mundial de Alfândegas (OMA) 

A Declaração de Arusha foi revisada em 2003 e presta orientação sobre os 
principais elementos que devem estar presentes para garantir a eficácia dos 
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programas nacionais de integridade aduaneira. Contém uma seção específica 
sobre transparência, que trata de leis e regulamentos, procedimentos, 
administração, mecanismos de revisão e padrões de desempenho. 
http://www.wcoomd.org/ie/index.html 

– Iniciativa do Orçamento Aberto 

A Iniciativa do Orçamento Aberto (2005) classifica o grau de abertura da 
documentação orçamentária de 59 países. Baseia-se num levantamento 
detalhado e sistemático das práticas correntes, realizado por especialistas 
locais. O Índice Orçamentário Aberto avalia a disponibilidade dos principais 
documentos orçamentários, a qualidade das informações prestadas e a 
tempestividade da sua divulgação aos cidadãos, e visa prestar informações 
fidedignas sobre o compromisso de cada país com a transparência e 
responsabilização. http://www.openbudgetindex.org 

– Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativistas (EITI) 

A EITI é uma iniciativa lançada em 2002 por uma multiplicidade de agentes 
econômicos para promover a publicação de relatórios periódicos das receitas 
recebidas pelos governos e pagas pelo setor das indústrias extrativistas com 
respeito a determinados recursos naturais. A EITI requer o envolvimento da 
sociedade civil e um calendário para a implementação dos seus requisitos. 
Os relatórios são examinados por um auditor independente e a situação do 
país é confirmada por intermédio de um processo de validação. Os países 
que cumprirem todos os critérios são considerados em conformidade com a 
EITI. http://www.eitransparency.org (FMI, 2007, p. 10) 

1.2.2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

Em 1961 foi criada a OCDE, sediada em Paris, por países comprometidos em 

promover os princípios da democracia representativa e a economia de mercado. A entidade 

conta com a participação de 30 países. Integram seus objetivos a contribuição para o 

crescimento do comércio mundial e o apoio ao desenvolvimento social e econômico pelo 

mundo e o incentivo a investimentos nos países em desenvolvimento, mas diferentemente do 

FMI, não concede empréstimos. 

Segundo Cavalcante (2008, p. 38), para alcançar seus objetivos econômicos, a 

OCDE promove estatísticas e dados comparativos que fundamentam análises e perspectivas 

econômicas de diversos países em desenvolvimento, garantindo à organização um lugar entre 

as maiores editoras do mundo na área de economia e políticas públicas.  

Em 1999, em encontro anual da OCDE, sua equipe de trabalho de Técnicos de 

Orçamento solicitou ao secretariado a coleta de boas práticas de transparência orçamentária, 

baseado nas experiências dos países-membros. Tal registro resultou na publicação, em 2001, 

das Melhores Práticas de Transparência Orçamentária da OCDE, uma ferramenta de 
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referência a ser disseminada pelos países interessados em aperfeiçoar a transparência de seus 

orçamentos. 

Os conceitos desenvolvidos concordam com os ofertados pelo FMI, mas diferem 

didaticamente, pois estão organizados em torno de relatórios orçamentários específicos. As 

publicações da OCDE se dedicam mais detalhadamente ao orçamento, enquanto o FMI é 

voltado para o ambiente fiscal. (CAVALCANTE, 2008, p. 38)  

1.2.3 Projeto Internacional de Orçamento (IBP) 

O Projeto Internacional de Orçamento (IBP) foi criado em 1997 pelo Centro de 

Orçamento e Políticas Públicas, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, sediada em 

Washington D.C., que fornece apoio a organizações que procuram fortalecer o processo de 

orçamento público em seus países.  

O IBP tem como objetivo tornar os sistemas orçamentários mais abrangentes às 

necessidades dos cidadãos de baixa renda, tornando os sistemas mais transparentes e com a 

linguagem de mais fácil interpretação ao público comum. Com essas metas, o Organismo 

desenvolve pesquisas e análises de programas e políticas governamentais.  

Em 2002, o IBP deu início à pesquisa comparativa de dados do sistema 

orçamentário de diversos países, conforme discorre Cavalcante (2008, p. 41), feito por meio 

de um questionário de múltipla escolha baseado em perguntas extraídas em boas práticas de 

finanças públicas, conforme recomendações descritas no Código do FMI, nas Melhores 

Práticas da OCDE e na Declaração de Lima para Diretrizes de Princípios de Auditoria, 

emitida pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  

O sistema adotado pelo IBP é semelhante ao da organização do guia da OCDE, 

que aborda os documentos orçamentários e seus conteúdos. O questionário do IBP analisa a 

quantidade de informações disponíveis em documentos do orçamento que os estados 

deveriam emitir durante o ciclo orçamentário anual.  

O levantamento estatístico das respostas ao questionário, que são coletadas por 

parceiros acadêmicos não governamentais de 59 países, possibilitou o cálculo do Índice de 

Orçamento Aberto de cada país. Com base no levantamento de 2006, de acordo com pesquisa 

de Cavalcante (2008, p. 43), somente seis países do universo analisado alcançaram o índice de 

81%, piso considerado pelo IBP como necessário para que o país possa ser classificado entre 



22 
 

os que fornecem ampla quantidade de informação em seus documentos orçamentários. São 

eles: França, Nova Zelândia, Eslovênia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. 

O Brasil e outros oito países obtiveram o índice entre 61% e 80%, ou seja, 

disponibilizam aos cidadãos significativa quantidade de informação, segundo índices 

estabelecidos pelo IBP. Vinte e um países oferecem alguma quantidade de informação – 

índice entre 41% a 60% –, treze disponibilizam mínima informação, índice ente 21% e 40%, 

enquanto o sistema orçamentário de dez países foi considerado completamente deficiente, 

ofertando limitada ou nenhuma informação dos dados orçamentários à população, ou seja, não 

existe a prática da transparência das contas públicas. (CAVALCANTE, 2008, p. 44) 

Pelo relatório da entidade, observando alguns critérios, concluíram que motivos 

diversos ensejaram a baixa classificação de alguns países. Algumas nações não 

disponibilizam suas propostas orçamentárias ao público, ou então publicam informações 

muito limitadas antes da aprovação pelo legislativo; outros pecam pela ausência de boas 

práticas de auditoria; e outros ainda, como o Brasil, não oferecem à população um documento 

simplificado do orçamento. (CAVALCANTE, 2008, p. 44) 

O IBP apresentou importantes conclusões a partir do índice, sendo uma delas a 

que informa que quanto mais pobres, menos abertas ao público são as contas dos respectivos 

governos. Apesar disso, a entidade mostra que práticas eficientes de transparência são 

possíveis tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Cita como 

exemplos a África do Sul e a Eslovênia, indicando como países podem avançar no processo 

de abertura de seus orçamentos em um curto espaço de tempo e ofertar uma maior 

transparência orçamentária aos seus cidadãos. (CAVALCANTE, 2008, p. 44) 
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2 A EVOLUÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

Neste capítulo, aborda-se a evolução da transparência das contas públicas nas 

principais leis relativas às finanças públicas no Brasil – Lei nº 4.320/1964, vigente até hoje; 

Constituição Federal; Lei de Responsabilidade Fiscal; e as recentes Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.  

2.1 A Lei nº 4.320/1964 

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatuiu as “Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal”. A despeito de ter sido aprovada há quase meio século, ela 

vige até os dias atuais e não foi revogada pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo em vista que seus objetivos são distintos: enquanto a 

Lei nº 4.320/1964 estabelece normas gerais para a elaboração e o controle dos orçamentos e 

balanços, a LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal. Vale 

ressaltar que a Constituição Federal de 1988 deu à Lei nº 4.320/1964 o status de Lei 

Complementar. Existindo, porém, algum dispositivo conflitante entre as duas normas 

jurídicas, prevalece a vontade da lei mais recente. 

A Lei nº 4.320/1964 inovou ao consagrar os princípios do planejamento, do 

orçamento e do controle, estabelecendo novas técnicas orçamentárias, visando aprimorar a 

eficácia dos gastos públicos. Vide, por exemplo, as atribuições estabelecidas aos serviços de 

contabilidade, em especial às relativas ao acompanhamento da execução orçamentária, à 

determinação dos custos e à elaboração e à análise dos balanços. Assim estabelece o art. 85, in 

verbis: 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento 
da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros. 
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A esse respeito, também dispõe o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

art. 25, IX e art. 79:  

Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de 
competência do Ministro de Estado:  

[...] 

XI - Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, 
informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do 
Ministério.  

Art. 79. A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a 
evidenciar os resultados da gestão. 

Note-se que os custos devem ser apurados pela contabilidade a fim de buscar uma 

prestação de serviços econômica e evidenciar os resultados da gestão. Mais de 30 anos se 

passaram sem a aplicação desses dispositivos, razão pela qual a Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) voltou a exigir a apuração dos custos. 

Em conformidade com o contexto de sua época, as exigências de disciplina fiscal 

e de transparência constantes da Lei nº 4.320/1964 eram mínimas. Mesmo assim, vale 

ressaltar a exigência de mensagem, da qual deveriam constar informações relevantes, e de 

tabelas explicativas, que deveriam acompanhar a proposta da lei orçamentária, conforme o art. 

22 transcrito abaixo:  

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao 
Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis 
Orgânicas dos Municípios compor-se-á: 

I - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação 
econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e 
flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos 
financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-
financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no 
tocante ao orçamento de capital; 

II - Projeto de Lei de Orçamento; 

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e 
despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação: 

a) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que 
se elaborou a proposta; 

b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; 

c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta; 

d) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 

e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e 

f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. 
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IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por 
dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa 
do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de 
justificação econômica, financeira, social e administrativa. 

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 
administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 
indicação da respectiva legislação. 

Ainda no tocante à questão da transparência, o art. 82 da Lei nº 4.320/1964 assim 

tratou a exigência de prestação de contas anuais ao Poder Legislativo: 

Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas 
dos Municípios. 

§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, 
com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

§ 2º Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores 
para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

Adicionalmente, a referida lei, em seu art. 101, trata da demonstração dos 

resultados dos exercícios nos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e na 

Demonstração das Variações Patrimoniais, in verbis:  

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 
Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 
13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. 

2.2 A Constituição Federal  

A Carta Magna de 1988, em seu art. 37, trata dos princípios da Administração 

Pública, dentre os quais se destacam o Princípio da Publicidade, do qual decorre, 

implicitamente, o Princípio da Transparência. Para Reale (2001), tais princípios são “verdades 

ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de 

juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade”. 

Gordillo (1998) leciona que os princípios são a base de uma sociedade livre e 

republicana, sendo elementos fundamentais e necessários da sociedade e de todos os atos; 

constituem os valores formulados e aplicados no meio social, absorvidos pelo Direito, como 

base do sistema, devendo ser observados dentro da estrutura do Estado. 
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Para a Administração Pública, a publicidade está estabelecida como princípio no 

art. 37 da CF/88 e detalhada em seu §1º, conforme transcrito a seguir:  

Art. 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 e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) [...] 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

A publicidade é um princípio instrumental que permite ao cidadão controlar os 

atos administrativos. Refere-se à divulgação oficial dos atos administrativos, conferindo-lhes 

início de seus efeitos e a transparência necessária para o conhecimento público. Daí porque as 

leis, atos e contratos administrativos, que produzem consequências jurídicas fora dos órgãos 

que os emitem, exigem publicidade para adquirirem validade. É um dever da Administração 

Pública e, como regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 

Assim estabelece a doutrina: 

Todos os atos, contratos e seus instrumentos jurídicos devem ser publicados 
porque, diz Helly Lopes Meirelles (Direito Administrativo, cit., p. 87), 
púbica é a Administração que os pratica. A essa regra escapam os atos e 
atividades relacionados com a segurança nacional (art. 5º, XXXIII, da 
CF/88), os ligados a certas investigações, a exemplo dos processos 
disciplinares, de determinados inquéritos policiais (art. 20 do CPP) e dos 
pedidos de retificação de dados (art. 5º, LXXII, b, da CF/88), desde que 
prévia e justificadamente sejam assim declarados por autoridade competente 
(GASPARINI, 2001, p. 10) 

Poucas informações, relativas a assuntos bem específicos, escapam do Princípio 

da Publicidade, desobrigando sua divulgação.  

Em outro sentido, a doutrina se pronuncia a respeito da publicidade, expondo 

sobre um alcance do princípio, que atinge a finalidade de explicitar outro aspecto do ato 

administrativo, qual seja: revelar a legalidade do ato e sua coerência com o que foi 

preestabelecido em lei. Então, como preleciona Castro (2001, p. 115): 

A transparência é a explicitação do princípio constitucional da publicidade 
(art.37, caput, CF/88). Não há nem pode haver na Administração Pública, 
direta e indireta, reserva de informações. Administrar, gerir interesses que 
não são do administrador, está a exigir fidelidade de ações aos fins 
preestabelecidos na lei. A vontade do administrador materializa a vontade da 
lei. Essa é que dita a finalidade dos atos praticados pelo gestor. Não é a 
vontade do gestor que prevalece, e sim a finalidade da lei. 
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A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e de 

moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os 

regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento assim exige.  

A seguir, mostram-se alguns pontos da Constituição Federal que merecem 

destaque relativamente à questão da transparência: 

Os incisos XXXIII e LX do art. 5º tratam da prestação de informações pelos 

órgãos públicos e da exigência de publicar os atos processuais, respectivamente, in verbis:  

Art. 5º [...] 

XXXIII - 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; 

[...] 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

O art. 34, VII, d, prevê a intervenção federal em caso da não prestação de contas 

pelos Estados ou Municípios.  

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para: 

[...] 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

[...]  

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.  

O parágrafo único do art. 70 exige a prestação de contas por quaisquer 

responsáveis por recursos públicos: 

Art. 70. [...] 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Destaca-se, por fim, o art. 165, §3º, que trata da publicação, pelo Poder Executivo, 

do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO): 

Art. 165. [...] 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
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2.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 

Após a Constituição Federal de 1988, apenas em 2000 foi sancionada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que veio regulamentar alguns dispositivos da Carta Magna.  

A transparência prevista na LRF coaduna-se com as modificações estruturais 

introduzidas pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que dispôs sobre a reforma 

administrativa, fortalecendo o acesso do cidadão a informações das contas públicas, visando à 

prevenção dos riscos da má administração dos recursos públicos. 

A LRF foi concebida diante de um quadro de grande avanço nas políticas públicas 

que ocorreu nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, que teve 

início com a implantação de um Novo Modelo de Gestão, o New Public Management (NPM), 

o qual já era utilizado em vários países e que tentou ser implantado no Brasil pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando sancionou a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Com a evolução da administração do erário público nos países desenvolvidos, o 

Fundo Monetário Internacional criou o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal, 

que é uma espécie de compilação aprimorada da Lei de Responsabilidade Fiscal da Nova 

Zelândia (Fiscal Responsability), que é a precursora das legislações acerca desse tema.  

Após a legislação da Nova Zelândia, instaurou–se a Carta de Honestidade da 

Austrália e o Código de Estabilidade Fiscal do Reino Unido, exemplos que serviram de base 

para os poderes legislativos de diversos países do mundo ocidental, que no Brasil culminou 

com a publicação da Lei Complementar nº101/2000. 

Segundo Pereira (2002, p. 29): 

A LRF surgiu em virtude de imposição do Fundo Monetário Internacional, 
em função de acordos financeiros realizados com o Brasil. Não obstante, 
bem asseverou Luciano Ferraz, 2001: “ainda assim a LRF veio a responder 
anseios da sociedade no que se refere à aplicação eficiente e transparente dos 
recursos públicos”. 

A Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), introduziu “normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal”. O seu fundamento constitucional reside no art. 163, bem como no §9º do art. 165 da 

Carta Magna. 
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Voltada para uma gestão fiscal responsável, a LRF acrescentou ao ordenamento 

jurídico nacional artigos que reforçaram a publicidade dos atos advindos da Administração 

Pública e normas de Finanças Públicas, de que trata o Capítulo II do Título VI da Constituição 

Federal de 1988. 

A referida lei regulamentou alguns dispositivos já inseridos no ordenamento 

jurídico brasileiro, incentivando práticas de transparência e responsabilidade na aplicação dos 

recursos pela Administração Pública. Com o advento da Lei, o Brasil passou a recepcionar 

conceitos e princípios da gestão pública utilizados por outros órgãos de países em estágio 

mais avançado no trato da coisa pública.  

O Capítulo IX da LRF trata da transparência, do controle e da fiscalização das 

contas públicas. O art. 48 detalha os demonstrativos e os relatórios que deverão ser 

publicados, inclusive em meio eletrônico, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Assim dispõe o caput do referido artigo:  

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. 

A redação dada pelo art. 48 da LRF representa a essência dos objetivos 

inspiradores da lei e auxilia no controle e fiscalização da despesa pública, conferindo a 

transparência necessária ao controle da gestão fiscal. 

A transparência de que trata o artigo supracitado diz respeito não somente à 

prestação de contas, mas também à elaboração e à execução da despesa pública, já que, na 

medida em que se garante a participação popular nessas etapas, a aplicação dos recursos 

públicos ganha maior legitimidade. Ademais, a transparência ganha força mediante a 

prestação de contas e com a ampla divulgação dos planos e instrumentos orçamentários. 

Com a aprovação da Lei Complementar nº 131/2009, foram acrescentados 

dispositivos à LRF com o objetivo de determinar a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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A Lei Complementar nº 131/2009 teve como objetivo aprimorar a transparência 

das contas públicas, com o incentivo à participação popular e à realização de audiências 

públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos.  

Entre as inovações trazidas pela referida lei complementar, tornou-se obrigatória a 

implementação de uma série de medidas pela Administração Pública, das quais se destacam 

as seguintes, de acordo com Spinelli (2010, p. 309): 

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; 

adoção de um sistema integrado da administração financeira e controle, que 
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 
União.  

A Lei Complementar nº 131/2009 acrescentou o art. 48-A à LRF, que passou a 

exigir a disponibilização, a qualquer pessoa física ou jurídica, das seguintes informações: 

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 física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado; 

quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita da unidades 
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 

Adicionalmente, fixou prazos para que os entes federados adotassem tais medidas, 

sob pena de ficarem impedidos de receber transferências voluntárias no caso de 

descumprimento de suas determinações. Ressalte-se que esse prazo já foi vencido para a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 50 mil habitantes.  

Um dos sinais do êxito na aplicação da LRF é a obtenção de uma sequência 

ininterrupta de resultados que atendem às metas fiscais fixadas para o país, em especial da 

geração de sucessivos superávits primários. Apesar desse sucesso, a LRF não foi capaz de 

impedir que alguns entes da Federação recorressem à chamada “contabilidade criativa” para 

ajudá-los a atingir suas metas. Em 2010, o próprio governo federal adotou tal prática não 

convencional, ao registrar, como receita primária, recursos obtidos de empresa estatal por 

intermédio de triangulação financeira feita com o BNDES. A existência de brechas é um 

indício de que os mecanismos de controle fiscal previstos na LRF precisam ser aprimorados. 
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Além disso, a LRF atribuiu à contabilidade pública novas funções no controle 

orçamentário e financeiro, garantindo-lhe um caráter mais gerencial, de forma que as 

informações contábeis passaram a interessar não apenas à Administração Pública e aos seus 

gestores. A sociedade passa a tornar-se participante do processo de acompanhamento e de 

fiscalização das contas públicas, mediante os instrumentos que a LRF incorpora para essa 

finalidade, fomentando a transparência fiscal.  

Nesse sentido, vale destacar a exigência de publicação dos seguintes documentos, 

previstos no Capítulo IX da LRF (DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO): Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Seção III, arts. 52 e 53); 

Relatório de Gestão Fiscal (Seção IV, arts. 54 e 55); e Prestações de Contas (Seção V, arts. 56 

a 58).  

2.4 A Lei de Diretrizes Orçamentárias  

A Constituição Federal de 1988 delineou o modelo orçamentário atual ao instituir 

o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA). A intenção do constituinte foi estabelecer um processo de planejamento no 

qual o PPA daria os grandes rumos das políticas públicas, fixando investimentos prioritários e 

estabelecendo metas qualitativas e quantitativas.  

Nesse sistema, cabe à LDO desdobrar as metas do PPA, ano após ano, colocando-

as nos padrões compatíveis com a realidade fiscal e estabelecendo prioridades para o 

orçamento do exercício seguinte. 

A LDO, na sua concepção original, tinha como função básica orientar a 

elaboração dos orçamentos anuais, além de estabelecer as prioridade e metas da administração 

para o exercício financeiro subsequente. Porém, com o advento da LRF, a LDO recebeu novas 

e importantes funções, entre as quais se destacam as seguintes: 

 a) dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; 

 b) estabelecer critérios e formas de limitação de empenho, na ocorrência de 

arrecadação da receita inferior ao esperado, de modo a comprometer as metas de 

resultado primário e nominal previstas para o exercício; 

 c) dispor sobre o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas 

financiados pelo orçamento público; 
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 d) disciplinar as transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 

 e) quantificar o resultado primário a ser obtido com vistas à redução do montante 

da dívida e das despesas com juros; 

 f) estabelecer limitações à expansão de despesas obrigatórias de caráter 

continuado. 

De acordo com a doutrina, a LDO deve estabelecer os parâmetros necessários à 

alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e 

objetivos contemplados no Plano Plurianual (PPA). Trata-se de instrumento que funciona 

como elo entre o PPA e os orçamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do Plano à 

estimativa das disponibilidades financeiras para determinado exercício. 

Nos termos do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro (até meados de abril) e devolvido para sanção 

até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Esses prazos dizem respeito à 

União, prevalecendo para Estados, Distrito Federal e Municípios o que estiver disposto nas 

suas respectivas Constituições e Leis Orgânicas. 

Anteriormente à vigência da atual Carta Magna, as prioridades do setor público 

eram definidas unilateralmente pelo Poder Executivo, sem trânsito pelo Parlamento. A LRF, 

por sua vez, ampliou o papel e a importância da LDO, tornando-a, ainda, elemento de 

planejamento para a realização de receitas e o controle de despesas públicas, com o objetivo 

de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. 

Nesse sentido, vale ressaltar que as recentes leis de diretrizes orçamentárias vêm, 

sucessivamente, exigindo maior transparência do Poder Público, mediante a disponibilização 

de mais informações à sociedade. Destacam-se, a seguir, alguns dispositivos constantes da 

última LDO aprovada, Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 – LDO para 2011 –, que se 

referem a transparência do Poder Público.  

O art. 17 dispõe sobre a divulgação na internet de diversas informações pelos três 

poderes.  

Art. 17. A elaboração e a aprovação dos Projetos da Lei Orçamentária de 
2011 e de créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, 
deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publicidade, 
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo 
acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas 
etapas. 
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§ 1º Serão divulgados na internet: 

I - pelo Poder Executivo: 

a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000; 

b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2011, inclusive em versão simplificada, 
seus anexos e as informações complementares; 

c) a Lei Orçamentária de 2011 e seus anexos; 

d) os créditos adicionais e seus anexos; 

e) a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o 
detalhamento das ações e respectivos subtítulos, identificando a 
programação classificada com identificador de resultado primário 3 (RP 3), 
por unidade da Federação, de forma regionalizada, por órgão, unidade 
orçamentária, função, subfunção e programa, mensal e acumulada; 

f) dados gerenciais referentes à execução do Plano Plurianual; 

g) até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, relatório comparando a arrecadação 
mensal, realizada até o mês anterior, das receitas administradas ou 
acompanhadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, líquida de 
restituições e incentivos fiscais, com as respectivas estimativas mensais 
constantes dos demonstrativos de que trata o inciso XII do Anexo II desta 
Lei, bem como de eventuais reestimativas por força de lei; 

h) até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês, relatório comparando a 
receita realizada, mensal e acumulada, com a prevista na Lei Orçamentária 
de 2011 e no cronograma de arrecadação, discriminando as parcelas primária 
e financeira; 

i) até o 60º (sexagésimo) dia após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, 
cadastro de ações contendo, no mínimo, o código, a descrição e a finalidade 
de cada uma das ações constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social; 

j) até o 30º (trigésimo) dia após o encerramento de cada bimestre, 
demonstrativos relativos a empréstimos e financiamentos, inclusive a fundo 
perdido, consolidados por agência de fomento, elaborados de acordo com as 
informações e critérios constantes do § 3º do art. 89 desta Lei; 

k) até 15 de setembro, relatório anual, referente ao exercício anterior, de 
impacto dos programas voltados ao combate das desigualdades nas 
dimensões de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de pessoas com 
deficiência; 

l) até o 40º (quadragésimo) dia após cada quadrimestre, relatório de 
avaliação das ações do PAC e respectivas metas consolidadas, bem como 
dos resultados de implementação e execução orçamentária, financeira, 
inclusive de restos a pagar, e, sempre que possível, a execução física de suas 
ações, discriminando os valores acumulados até o exercício anterior e os do 
exercício em curso, em atendimento ao art. 14, § 2º, da Lei nº 11.653, de 
2008; 

m) demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos, convênios, 
contratos de repasse ou termos de parceria referentes a projetos, 
discriminando as classificações funcional e por programas, a unidade 
orçamentária, a contratada ou o convenente, o objeto e os prazos de 



34 
 

execução, os valores e as datas das liberações de recursos efetuadas e a 
efetuar; 

n) posição atualizada mensalmente dos limites para empenho e 
movimentação financeira por órgão do Poder Executivo; 

o) demonstrativo, atualizado mensalmente, das ações e respectivas despesas 
voltadas para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014; 

p) demonstrativo mensal indicando a arrecadação, no mês e acumulada no 
exercício, separadamente, relativa a depósitos judiciais e a parcelamentos 
amparados por programas de recuperação fiscal da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; os montantes dessa arrecadação classificados por tributo; 
os valores, por tributo partilhado, entregues a estados e municípios, 
relativamente a parcelas não classificadas; e os valores, por tributo 
partilhado, entregues a estados e municípios em caráter definitivo; e 

q) (VETADO) 

II - pelo Congresso Nacional, a relação atualizada das obras com indícios de 
irregularidades graves, o parecer preliminar, as emendas e respectivos 
pareceres, os relatórios setoriais e final e o parecer da CMO, com seus 
anexos, relativos ao Projeto de Lei Orçamentária de 2011; 

III - pelos Poderes e pelo MPU, no sítio de cada unidade jurisdicionada ao 
Tribunal de Contas da União – TCU, o Relatório de Gestão, o Relatório e o 
Certificado de Auditoria, o Parecer do órgão de controle interno e o 
pronunciamento do Ministro de Estado supervisor, ou da autoridade de nível 
hierárquico equivalente responsável pelas contas, integrantes das respectivas 
tomadas ou prestações de contas, em até 30 (trinta) dias após seu envio ao 
Tribunal; e 

IV - pelos Poderes e pelo MPU, dentro de 60 (sessenta) dias após o final de 
cada quadrimestre, relatórios simplificados da gestão orçamentária, com o 
acompanhamento e a avaliação dos principais programas e ações de governo, 
por área temática ou órgão, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, contendo a execução orçamentária e financeira, inclusive 
de restos a pagar, bem como os produtos ou resultados obtidos. 

O art. 40 passou a exigir a publicação dos respectivos relatórios de gestão fiscal, 

por todos os poderes, e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, pelo Poder 

Executivo, no Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação (SISTN), 

garantindo, por força do §4º, amplo acesso público ao referido sistema. O SISTN é um 

sistema objeto de um convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a União, por 

intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tem por objetivo centralizar 

diversos dados contábeis dos entes federados. A exigência, pela LDO, da publicação dos 

relatórios de gestão fiscal e do RREO é recente e vem ao encontro de propiciar à sociedade 

mais um canal de informações. Assim dispõe o art. 40: 
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Art. 40. [...] 

§ 4º O Ministério da Fazenda dará amplo acesso público às informações do 
Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação – SISTN, que 
incluirá dados oriundos do Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde – SIOPS e do Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação – SIOPE, as quais poderão ser utilizadas com fé 
pública.  

[...] 

§6º Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, disponibilizarão, por meio do SISTN, os 
respectivos relatórios de gestão fiscal, no prazo de até 40 (quarenta) dias, 
após o encerramento de cada quadrimestre. 

§7º O Poder Executivo disponibilizará, por meio do SISTN, o Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária, no prazo de até 40 (quarenta) dias 
após o encerramento de cada bimestre. 

O art. 69 trata da publicação do cronograma de desembolso mensal: 

Art. 69. Os Poderes e o MPU deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 
30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, cronograma 
anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de 
resultado primário estabelecida nesta Lei. 

O art. 77 traz inovação no sentido de se exigir a publicação da estrutura 

remuneratória dos servidores públicos (indicando nome completo e lotação de cada servidor), 

e outras informações correlatas, in verbis: 

Art. 77. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil - SIPEC, publicará no Diário Oficial da União – DOU, até 15 
de setembro de 2010, com base na situação vigente em 31 de agosto de 
2010, e manterá atualizada, nos respectivos sítios na internet, além da 
estrutura remuneratória, tabela com os totais, por níveis, de cargos efetivos, 
comissionados e funções de confiança integrantes do quadro geral de pessoal 
civil, comparando com o ano anterior e indicando as respectivas variações 
percentuais, por órgão, autarquia e fundação, os quantitativos de:  

I - cargos efetivos vagos e ocupados por servidores estáveis e não estáveis, 
agrupados por nível e denominação; 

II - cargos em comissão e funções de confiança vagos e ocupados por 
servidores com e sem vínculo com a Administração Pública Federal, 
agrupados por nível e classificação; e 

III - pessoal contratado por tempo determinado, observado o disposto no § 
1o do art. 87. 

§ 1º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o MPU darão cumprimento ao 
disposto neste artigo 

mediante atos próprios dos dirigentes máximos de cada órgão, destacando, 
inclusive, as entidades vinculadas da administração indireta. 
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§ 2º Os cargos transformados após 31 de agosto de 2010 serão incorporados 
à tabela referida neste artigo. 

§ 3º Não serão considerados como cargos e funções vagos, para efeito deste 
artigo, as autorizações legais para a criação de cargos efetivos e em comissão 
e funções de confiança cuja efetividade esteja sujeita à implementação das 
condições de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição.  

§ 4º Os Poderes e o MPU também divulgarão nos respectivos sítios na 
internet, até 31 de janeiro de 2011, e manterão atualizada a relação 
completa de membros e demais agentes públicos, efetivos ou não. 

§ 5º Constarão da relação a que se refere o § 4º deste artigo, pelo menos: 

I - nome completo e número de identificação funcional; 

II - cargo e função; 

III - lotação; 

IV - ato de nomeação ou contratação e a respectiva data de publicação; e 

V - cargo efetivo ou permanente ou emprego permanente e órgão ou 
entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou cedido. 

§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se também à administração indireta, 
incluindo agências reguladoras e conselhos de administração e fiscal. 

§ 7º O disposto no § 4º deste artigo não se aplica aos casos de agentes 
públicos cujo exercício profissional é protegido por sigilo, em atendimento à 
legislação vigente. 

§ 8º Caberá ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do 
Ministério Público organizar e disponibilizar, respectivamente, para o Poder 
Judiciário e MPU, os dados referidos neste artigo. 

O art. 81 trata de anexo específico das leis orçamentárias, do qual deverá constar a 

quantidade e os limites orçamentários relativos à concessão de quaisquer vantagens, aumentos 

de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, 

bem como admissões ou contratações a qualquer título, de forma bem detalhada, nos termos 

de seus incisos e parágrafos.  

O art. 82 exige a publicação, inclusive na internet, dos atos de provimentos e 

vacâncias de cargos efetivos e comissionados, e de funções de confiança, no âmbito dos 

Poderes e do Ministério Público da União (MPU). Adicionalmente, obriga o detalhamento em 

subelemento específicos, na execução orçamentária, dos cargos em comissão.  

O art. 102 apresenta diversos sistemas de informações, aos quais é assegurado 

acesso irrestrito para consulta, com vistas à apreciação da proposta orçamentária, ao 

acompanhamento e à fiscalização orçamentária, pelos membros e órgãos competentes dos 

Poderes da União, pelo TCU, Ministério Público Federal e Controladoria-Geral da União. Há 
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de se ressaltar, no entanto, que tal acesso, já que se restringe apenas à consulta, poderia ser 

ampliado à população em geral. São os seguintes sistemas previstos pelo art. 102: 

I - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI; 

II - Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR, ou de outro 
sistema que vier a substituí-lo; 

III - Sistema de Análise Gerencial da Arrecadação – ANGELA, bem como 
as estatísticas de dados agregados relativos às informações constantes das 
declarações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, respeitado o 
sigilo fiscal do contribuinte; 

IV - Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas – 
SINTESE; 

V - Sistemas de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano 
Plurianual – SIGPLAN; 

VI - Sistema de Informação das Estatais – SIEST; 

VII - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG; 

VIII - Sistema de Informações Gerenciais de Arrecadação – INFORMAR; 

IX - Cadastro das entidades qualificadas como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, mantido pelo Ministério da Justiça; 

X - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

XI - Sistema de Informação e Apoio à Tomada de Decisão – SINDEC, do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT; 

XII - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV; 

XIII - Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do 
Crescimento – SISPAC; e 

XIV - Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC, do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. 

O art. 103 ratifica os princípios constitucionais da Administração Pública – 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – que deverão ser observados 

na execução orçamentária. Adicionalmente, o referido artigo reforça (embora, em tese, 

devesse ser desnecessário) que a execução não poderá ser utilizada para influir na apreciação 

de proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional. 

Por fim, destaca-se o art. 122 da LDO, que ratifica as recentes alterações na LRF 

proporcionadas pela Lei Complementar nº 131/2009, que incluiu os incisos II e III no art.48 e 

o art. 48-A. Nesse sentido, o §1º dispõe sobre a criação de um Comitê Deliberativo e de um 

Grupo Técnico, com representantes dos Poderes e do MPU, a fim de regulamentar a 

padronização requerida ao sistema.  
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Art. 122. Em atendimento ao disposto no art. 48, incisos II e III, e art. 48-A 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, os órgãos referidos no art. 20 da 
referida Lei deverão divulgar as informações referentes à execução 
orçamentária e financeira das respectivas unidades gestoras integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em sistema eletrônico, 
de acesso público, padronizado na esfera Federal. 

§ 1º Para efeito do caput deste artigo, serão constituídos Comitê 
Deliberativo e Grupo Técnico com representantes dos Poderes e do MPU. 

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do MPU serão representados, para fins 
do § 1º deste artigo, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Justiça e 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

2.5 A Lei Orçamentária Anual 

A lei orçamentária anual, prevista no art. 165, §5º, da Constituição Federal, 

constitui o mais importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da 

Administração Pública. Conforme o art. 35 do ADCT, o projeto de lei orçamentária da União 

será encaminhado ao Legislativo até quatro meses antes do encerramento do exercício 

financeiro (final de agosto) e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa 

(meados de dezembro). Esses prazos, em geral, também são observados pelos Estados e 

Municípios. 

Conforme disposto na CF/88, a LOA compreende: a) o orçamento fiscal referente 

aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; b) o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todos os órgãos e entidades das administrações direta e indireta, bem como 

os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, com atribuições nos setores 

da saúde, previdência social e assistência social; c) o orçamento de investimentos das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 

direito a voto. 

A LOA deveria refletir as prioridades para o ano a qual se refere. No entanto, o 

sistema de planejamento e orçamento tal qual delineado pela Constituição Federal ainda não 

se tornou efetivo, razão pela qual a elaboração e a execução do orçamento têm sido marcadas 

por uma relação político-institucional conflituosa entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo (motivo pelo qual há fortes debates sobre a adoção do orçamento impositivo em 

detrimento do seu atual caráter autorizativo). De um lado, o Executivo lança mão da 
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discricionariedade orçamentária para definir seus objetivos e prioridades. Por outro lado, o 

Legislativo exige o cumprimento do orçamento na forma estrita da LOA. 

De forma análoga às alterações ocorridas nas leis de diretrizes orçamentárias, 

várias mudanças foram introduzidas, pela LRF, na sistemática de elaboração do orçamento 

anual. Dessa forma, a LRF passou a exigir que constem das leis orçamentárias o que segue: 

  a) demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as 

metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO; 

  b) previsão de reserva de contingência, em percentual da RCL, destinada ao 

pagamento de passivos contingentes ou de outros imprevistos fiscais; 

  c) todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as 

receitas que as atenderão, sendo que as despesas relativas ao refinanciamento da 

dívida deverão ser demonstradas de forma separada, tanto na LOA como nas leis 

de créditos adicionais. 

A lei orçamentária anual, como já dito, estabelece as prioridades de gasto para o 

exercício, razão pela qual é considerada uma das principais leis aprovadas pelo Congresso 

Nacional. Esse fato, por si só, justifica o amplo detalhamento da lei e a necessidade de se 

conferir a ela elevado grau de transparência. De fato, nossa lei orçamentária apresenta um 

bom nível de detalhamento em seus vários anexos, mas entende-se que as informações ainda 

não são transparentes para a sociedade em geral.  

A Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, LOA/2011, é constituída pelos 

seguintes anexos, conforme dispõe o art. 11: 

Art. 11. Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluindo os mencionados 
nos arts. 2º, 3º, 6º e 7º desta Lei: 

I - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por 
categoria econômica e fonte; 

II - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, por órgão orçamentário; 

III - discriminação das fontes de financiamento do Orçamento de 
Investimento; 

IV - distribuição da despesa fixada no Orçamento de Investimento, por órgão 
orçamentário; 

V - autorizações específicas de que trata o art. 169, § 1º, inciso II, da 
Constituição, relativas a despesas com pessoal e encargos sociais, conforme 
estabelece o art. 81 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011; 
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VI - relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves, conforme previsto no art. 9º, § 2º, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2011; 

VII - ações de caráter plurianual constantes desta Lei incluídas nos termos 
do art. 2º, parágrafo único, da Lei do Plano Plurianual; 

VIII - quadros orçamentários consolidados, relacionados no Anexo I da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2011; 

IX - discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social; 

X - discriminação da legislação da receita e da despesa dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social; 

XI - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos 
créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e 

XII - programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos 
créditos orçamentários do Orçamento de Investimento.  

A partir da legislação citada neste capítulo, no que tange à questão da 

transparência do gasto público, destacam-se alguns dispositivos legais que exigem a 

publicação na internet de determinados relatórios/informações. O terceiro capítulo se propõe a 

verificar e analisar o cumprimento de tais dispositivos por cinco órgãos selecionados, com 

ênfase para a Câmara dos Deputados.  
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3 ANÁLISE DOS PORTAIS 

Diante do arcabouço teórico apresentado, serão analisados, neste capítulo, sete 

dispositivos legais relacionados ao Princípio da Transparência, que exigem publicação de 

documentos na internet, em relação aos portais de cinco órgãos públicos, quais sejam: Câmara 

dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal e 

Presidência da República.  

3.1 Portais 

Nessa seção, analisa-se, de maneira geral, cada portal escolhido, mostrando as 

especificidades da página eletrônica de cada órgão, traçando um mapa inicial do que é 

encontrado nos seus respectivos portais de transparência, atendendo ao que determina a 

legislação específica.  

3.1.1 Câmara dos Deputados 

O portal da transparência da Câmara dos Deputados é de fácil localização na 

página eletrônica do órgão e pode ser acessado por meio do link 

<http://www2.camara.gov.br/transparencia/a-transparencia-na-camara>, conforme figura 1, 

abaixo. Seus comandos são de fácil acesso, permitindo uma pesquisa prática e rápida. A 

seguir detalha-se a estrutura da página e localização das informações. 
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Figura 1 – Portal da Transparência da Câmara dos Deputados 

O portal da transparência da Câmara dos Deputados pode ser divido em duas 

partes: a primeira é relacionada à administração do órgão, em que são disponibilizados dados 

institucionais relativos a gestão, contratações e recursos humanos; a segunda traz informações 

acerca dos parlamentares. 

Na área relativa à gestão constam os seguintes dados: informações relativas à 

gestão estratégica do órgão; distribuição e utilização do orçamento anual; Relatório de Gestão 

Fiscal; relatórios bienais das atividades administrativas; estatísticas dos trabalhos legislativos 

desenvolvidos tanto no Plenário quanto nas Comissões; e as contas do órgão organizadas por 

exercício financeiro. 

Na área relativa aos contratos constam as informações a seguir: empresas 

contratadas para prestação de serviços ou fornecimento de material com o resumo dos 

contratos; as aquisições realizadas com o rol de empresas que prestam serviços ou 
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fornecimento de material; atas de registro de preços vigentes; e as licitações realizadas com os 

respectivos editais dos pregões, concorrências, tomada de preços e cartas-convite. 

A seção Recursos Humanos apresenta os concursos com os respectivos editais, 

gabaritos e resultados, o quadro de pessoal e a estrutura remuneratória com a relação dos 

deputados, secretários parlamentares, ocupantes de cargos em comissão (cargos de natureza 

especial – CNE) e servidores efetivos. 

Na parte relativa aos deputados, há um aplicativo chamado “Acompanhe seu 

Deputado”, no qual o cidadão pode se cadastrar e receber informações, por e-mail, sobre a 

atuação dos deputados selecionados. Além disso, existe uma consulta com informações 

completas dos deputados (proposições de sua autoria, proposições relatadas, discursos 

proferidos, votações e presença em plenário, comissões em que atua e biografia) e outras duas 

consultas relativas à prestação de contas da utilização da cota para exercício da atividade 

parlamentar e a viagens em missão oficial. 

3.1.2 Senado Federal 

O Portal da Transparência do Senado Federal têm por finalidade veicular dados e 

informações detalhadas sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira, 

compreendendo, entre outros, os gastos efetuados por seus órgãos, inclusive os 

supervisionados, bem como os de suas unidades integrantes. Ele é bastante direto, permitindo 

um acesso pormenorizado dos dados com histórico bem delineado (figura 2). O endereço 

eletrônico é <http://www.senado.gov.br/transparencia/>. 
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Figura 2 – Portal da Transparência do Senado Federal 

O portal do Senado é dividido em três áreas. A primeira é relativa aos senadores, 

em que se encontram informações acerca da utilização, para cada parlamentar, da Cota para o 

Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) e da Verba de Transporte Aéreo.  

A segunda área é destinada aos Recursos Humanos, da qual constam as 

informações publicadas nos boletins administrativos e boletins suplementares do Senado, bem 
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como o Projeto de Reestruturação Administrativa e a lista completa com o nome e lotação de 

todos os servidores efetivos e comissionados do Senado Federal. 

A terceira área é dedicada aos aspectos institucionais do órgão, como licitações e 

contratos, execução orçamentária, contratos de mão-de-obra, suprimento de fundos, relatórios 

das tomadas de contas anuais e relatórios de gestão fiscal. 

Na seção Licitações e Contratos, é possível acessar os contratos e as compras do 

Senado Federal, da Secretaria Especial de Editoração e Publicações (SEEP), da Secretaria 

Especial de Informática (Prodasen) e da Secretaria do Sistema Integrado de Saúde (SSIS), 

seja listando todos os contratos do órgão, seja pela escolha de contrato específico. 

Adicionalmente, constam os últimos avisos de licitação, separados por modalidade, e um link 

destinado ao credenciamento de pessoas jurídicas interessadas na prestação de serviços de 

assistência complementar à saúde no âmbito da SSIS. 

A seção Execução Orçamentária detalha o orçamento do Senado Federal da 

seguinte forma: empresas que receberam pagamento do órgão para locação de mão de obra; 

empresas que receberam recursos para outros serviços de terceiros; gastos por ação 

orçamentária, por elemento de despesa e GND; detalhamento diário das despesas do Senado; 

e detalhamento das receitas. 

Na seção Contratos de Mão-de-Obra podem ser acessados tanto os contratos 

relativos a esse tipo de despesa quanto a relação dos colaboradores terceirizados.  

Na seção Suprimento de Fundos constam o nome e os valores recebidos pelos 

supridos do Senado Federal, da SEEP e do Prodasen.  

Por fim, são divulgados os relatórios de gestão relativos às tomadas de contas 

anuais, e os relatórios de Gestão Fiscal, divulgados quadrimestralmente.  

3.1.3 Tribunal de Contas da União 

O portal de transparência do TCU não é tão fácil de ser localizado, pois a página 

inicial oferece muitas informações. No entanto, o link Transparência Administrativa 

(<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/institucional/quadro_pessoal>) apresenta 

as informações requeridas e deixa claro o atendimento dos dispositivos legais que as regem. 
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Figura 3 – Portal da Transparência do Tribunal de Contas da União 

Em cumprimento ao art. 77 da Lei nº 12.309/2010 (LDO para 2011), o TCU 

divulga o quadro de pessoal, as tabelas de estrutura remuneratória e as tabelas de cargos 

efetivos, cargos em comissão e funções de confiança do quadro de pessoal, bem como a 

relação completa de membros e demais agentes públicos, efetivos ou não. As atualizações 

seguem determinação da Portaria–TCU nº 207, de 10 de setembro de 2010, e são promovidas 

nos meses de março e setembro de cada ano. Para os membros e demais agentes a atualização 

é realizada mensalmente. 

Há também o link para as informações referentes a provimentos e vacâncias e a 

designações e dispensas de funções de confiança, mas ao serem consultados não apresentaram 

qualquer informação. 
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Em cumprimento aos ditames da LRF, da Lei Complementar nº 131/2009 e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, o órgão divulga relatórios institucionais, informações 

consolidadas sobre a execução da despesa e as licitações e contratos realizados pelo TCU, 

quais sejam: relatórios de atividades, relatórios de gestão (não consta o relativo ao exercício 

de 2010), relatórios de gestão fiscal, relatórios simplificados de execução orçamentária e 

financeira, projetos de grande vulto, licitações e contratos do TCU, contas (cujo link consta 

apenas a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do exercício de 2008) e execução 

orçamentária e financeira. 

3.1.4 Supremo Tribunal Federal 

O link Transparência é de fácil localização na página inicial do Supremo Tribunal 

Federal, que pode ser acesso pelo endereço eletrônico 

<http://www.stf.jus.br/portal/contaPublicaCompra/pesquisarCompra.asp> (figura 4). 

 

Figura 4 – Portal da Transparência do Supremo Tribunal Federal 

Na lateral esquerda da página, encontram-se quatro seções, quais sejam: Gestão 

Orçamentária, Licitações, Pessoal Terceirizado e Recursos Humanos. A seção Gestão 

Orçamentária apresenta os seguintes itens para pesquisa: Compras, Contratos, Dados Diários 

da Despesa, Execução das Despesas, Execução Orçamentária, Receitas, Recursos do Tesouro, 
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Registro de Preços, Relatório de Gestão Fiscal, Relatório Simplificado, Restos a Pagar e 

SIGPLAN. 

A seção Licitações oferece uma pesquisa que poderá ser realizada por órgãos 

(STF ou CNJ) e a disponibilização de editais de licitação por modalidade. 

Com relação ao Pessoal Terceirizado, o órgão disponibiliza os ocupantes dos 

postos de trabalho e a respectiva remuneração de cada posto. 

A seção Recursos Humanos traz a relação dos membros do Tribunal, o 

quantitativo de pessoal, servidores efetivos, servidores cedidos ao STF, servidores cedidos a 

outros órgãos, servidores em exercício provisório no STF, servidores em exercício provisório 

em outros órgãos e servidores sem vínculo efetivo. 

3.1.5 Presidência da República 

As informações dos órgãos do Poder Executivo estão concentradas em um único 

sítio, encontrado no link <http://www.portaldatransparencia.gov.br/>. O Portal da 

Transparência do Governo Federal tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão, em um 

único local, às informações acerca de projetos e ações no âmbito do Poder Executivo Federal. 

A seguir descreve-se a página inicial do portal, ilustrado na figura 5. 
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Figura 5 – Portal da Transparência do Poder Executivo Federal 

As consultas podem ser formuladas a partir dos itens Despesas, Receitas, 

Convênios, Empresas Sancionadas e Servidores. 

A seção Despesas contém informações diárias acerca da execução orçamentária e 

financeira do Governo Federal, podendo ser filtrada por data, pela fase da despesa (empenho, 

liquidação ou pagamento), por órgão ou pelo favorecido. Com relação aos recursos públicos 

transferidos pela União ao exterior, a Estados e Municípios, ao Distrito Federal, a instituições 

privadas e aos cidadãos, bem como, para conferir os gastos diretos do Poder Executivo 

Federal, a atualização dos dados é mensal. Os gastos diretos do Governo são disponibilizados 

por exercício, por tipo de despesa, por órgão executor, por programa, por ação e por 

favorecido. Além disso, constam as diárias pagas e as despesas efetuadas por cartão de 

pagamento. 
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Na seção Receitas, a pesquisa pode ser efetuada tanto por órgão quanto por tipo de 

receita. O resultado da pesquisa apresenta a previsão atualizada e a receita realizada.  

Quanto aos convênios celebrados pelo Governo Federal, em uma série histórica 

desde 1996, a consulta pode ser feita por estado ou município com a descrição do objeto, 

datas e valores envolvidos. A pesquisa pode ser filtrada por todos os convênios, por 

estado/município, por órgão concedente ou pelas liberações na semana ou no mês. 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) mantém a 

atualização de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública das diversas esferas federativas. A pesquisa pode ser feita por todas as 

empresas ou pode ser filtrada pelo nome, CNPJ ou CPF, e por tipo de sanção.  

A aba relativa aos Servidores permite pesquisar o cargo, a função e a situação 

funcional dos servidores e agentes públicos do Poder Executivo Federal. A pesquisa pode ser 

feita por nome ou CPF, órgão de exercício, órgão de lotação, por função ou cargo de 

confiança e órgão. As informações disponíveis referem-se aos servidores ativos do Poder 

Executivo cuja origem dos dados é do Sistema Integrado de Administração dos Recursos 

Humanos (SIAPE) e reúnem informações dos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal (SIPEC), além de dados relativos aos servidores do Banco Central 

do Brasil (BACEN). A consulta não contempla dados referentes aos servidores militares, aos 

do Judiciário nem aos do Legislativo. 

3.2 Dispositivos legais 

Nesta seção analisa-se, para os cinco órgãos listados na seção anterior, o 

cumprimento de alguns dispositivos selecionados da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, que exigem publicação de documentos e informações que devem 

estar presentes nos portais da transparência dos órgãos.  
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3.2.1 Prestações de contas 

A prestação de contas é exigência do art. 70 da Constituição Federal, a seguir: 

Art. 70 (...) 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

O prazo para a prestação de contas é prevista no inciso XXIV do art. 84 da Carta 

Magna. O referido dispositivo prevê que o Presidente da República deve apresentar a 

prestação de contas referente ao exercício anterior, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias 

após a abertura da sessão legislativa. Vale lembrar que, de acordo com o art. 56 da LRF, as 

contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo deverão incluir, além das suas próprias, as 

dos Presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério 

Público, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 

Além disso, a prestação de contas anual está inserida no caput do art. 48 da LC nº 

101/2000, in verbis: 

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. (grifei) 

Nesta subseção, analisa-se a prestação de contas referente ao exercício de 2010, 

que foi regulamentada pelas disposições da Instrução Normativa–TCU nº 63/2010, da Decisão 

Normativa–TCU nº 107/2010 e da Portaria–TCU nº 277/2010. 

O inciso III do art. 17 da Lei nº 12.017/2009 (LDO para 2010) exigia que alguns 

documentos relativos à prestação de contas fossem publicados na internet, na página de cada 

órgão, nos termos do seguinte dispositivo:  

Art. 17. [...] 

§ 1o Serão divulgados na internet: 

[...] 

III – pelos Poderes e pelo Ministério Público da União, no sítio de cada 
unidade jurisdicionada ao Tribunal de Contas da União, o Relatório de 
Gestão, o Relatório e o Certificado de Auditoria, o Parecer do órgão de 
controle interno e o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor, ou da 
autoridade de nível hierárquico equivalente responsável pelas contas, 
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integrantes das respectivas tomadas ou prestações de contas, em até 30 
(trinta) dias após seu envio ao Tribunal; (grifei) 

A despeito de os Relatórios de Gestão dos órgãos analisados estarem disponíveis 

nos links <http://www.cgu.gov.br/econtrole/ged.asp> ou 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/relatorios_gestao/2010>, 

a LDO para 2010 exige a publicação de outros documentos no sítio de cada unidade 

jurisdicionada ao TCU. Nesse sentido, dentre os órgãos analisados, apenas a Câmara dos 

Deputados publica todos os documentos exigidos pelo inciso III do art. 17 da LDO/2010, 

quais sejam: o Relatório de Gestão, o Relatório de Auditoria, o Certificado de Auditoria, o 

Parecer da Secretaria de Controle Interno e a aprovação do parecer pela Mesa Diretora. Na 

página do Senado Federal, só foi encontrado o Relatório de Gestão. Para os demais órgãos 

consultados – TCU, STF e Presidência da República – não foram encontrados, em suas 

respectivas páginas eletrônicas, arquivos relativos à prestação de contas de 2010, nem mesmo 

o Relatório de Gestão.  

3.2.2 Execução on line 

A Lei Complementar nº 131/2009 alterou a redação do parágrafo único do art. 48 

e acrescentou o art. 48-A da LRF, com a seguinte redação: 

Art. 48. [...] 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: 

[...] 

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; 

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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Depreende-se do dispositivo que os órgãos deverão divulgar, de forma on line, as 

várias etapas da despesa (empenho, liquidação e pagamento). Também deverão ser 

disponibilizados os dados referentes à receita pública, mesmo as provenientes de recursos 

extraordinários, isto é, aqueles que a realização ocorre de maneira imprevista e não periódica. 

Verifica-se que o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da 

República atendem ao dispositivo, com algumas ressalvas. A consulta do Supremo só permite 

a identificação da ordem bancária, mas não das notas de empenho ou da liquidação. Além 

disso, nenhum dos órgãos permite uma consulta efetivamente on line, mas com defasagem de 

um ou mais dias.  

A Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União não cumprem o 

dispositivo legal.  

3.2.3 Relatório de gestão fiscal 

A publicação do Relatório de Gestão Fiscal é exigência do §2º do art. 54 da LRF, 

cujo texto estabelece: 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado 
pelo: 

I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de 
Administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos 
internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades 
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem 
como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido 
no art. 20. 

(...) 

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do 
período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por 
meio eletrônico. 
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Com relação ao Relatório de Gestão Fiscal, a Câmara dos Deputados, o Senado 

Federal, o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal divulgam 

adequadamente, a cada quadrimestre, o respectivo relatório. Para a Presidência da República, 

vale destacar que o referido relatório é elaborado de forma agregada para o Poder Executivo, 

já que a legislação não exige que, no âmbito daquele poder, o relatório seja elaborado 

individualmente para cada órgão. O relatório relativo ao Executivo pode ser encontrado na 

página da Secretaria do Tesouro Nacional, no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.stn.gov.br/contabilidade_governamental/relatorio_gestao_fiscal.asp>. Ressalte-

se que a estrutura e as informações contidas nos relatórios são idênticas para os cinco 

órgãos/poderes, em razão de ser padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.  

3.2.4 Relatório simplificado de gestão orçamentária 

A Lei nº 12.309/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011) exige a 

publicação, dentro de 60 dias após o término de cada quadrimestre, relatórios simplificados da 

gestão orçamentária, conforme disposto no art. 17: 

Art. 17. A elaboração e a aprovação dos Projetos da Lei Orçamentária de 
2011 e de créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, 
deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publicidade, 
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo 
acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas 
etapas.  

§ 1º Serão divulgados na internet:  

[...] 

IV - pelos Poderes e pelo MPU, dentro de 60 (sessenta) dias após o final de 
cada quadrimestre, relatórios simplificados da gestão orçamentária, com 
o acompanhamento e a avaliação dos principais programas e ações de 
governo, por área temática ou órgão, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, contendo a execução orçamentária e financeira, inclusive 
de restos a pagar, bem como os produtos ou resultados obtidos. (grifei) 

A Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal 

Federal publicam o referido relatório. No entanto, a despeito de o Senado Federal e o Poder 

Executivo publicarem alguns relatórios de execução orçamentária, não foram encontrados, 

após ampla pesquisa à internet, os Relatórios Simplificados de Gestão Orçamentária com as 

informações requeridas pelo inciso IV acima citado referentes a estes órgãos/poderes. Vale 

ressaltar que o TCU divulga o relatório mensalmente.  
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3.2.5 Relatório de gestão fiscal no Sistema de Coleta de Dados de Estados e Municípios 
(SISTN) 

O SISTN tem por objetivo coletar dados contábeis dos entes da Federação, 

incluindo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, com a finalidade de promover a 

transparência das informações acerca dos recursos públicos na página da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 (Lei nº 12.309/2010) exige também 

a publicação dos dados do Relatório de Gestão Fiscal no SISTN, que deverá ocorrer até 40 

dias após o final de cada quadrimestre, conforme dispõe o §6° do art. 40 da referida lei, in 

verbis: 

Art. 40. O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente da 
Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, é caracterizado no momento da assinatura 
do respectivo convênio ou contrato, bem como na assinatura dos 
correspondentes aditamentos de valor, e não se confunde com as liberações 
financeiras de recurso, que devem obedecer ao cronograma de desembolso 
previsto no convênio ou contrato de repasse.  

[...] 

§ 6º Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, disponibilizarão, por meio do SISTN, os 
respectivos relatórios de gestão fiscal, no prazo de até 40 (quarenta) dias, 
após o encerramento de cada quadrimestre.  

Em pesquisa ao site <http://www.tesouro.gov.br/estados_municipios/sistn.asp>, 

verifica-se que todos os órgãos (conforme indicado anteriormente, o RGF do Poder Executivo 

é elaborado de forma agregada), divulgam os respectivos relatórios de gestão fiscal no SISTN, 

cumprindo, portanto, as exigências legais.  

3.2.6 Cronograma de desembolso 

A exigência do cronograma de desembolso está contida no art. 8º da LRF e 

disciplinada pelo art. 69 da LDO para 2011, conforme se segue: 

Art. 69. Os Poderes e o MPU deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 
30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, cronograma 
anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de 
resultado primário estabelecida nesta Lei. (grifei) 
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Em pesquisa à internet, dentre os órgãos analisados, apenas a Câmara dos 

Deputados publica o Cronograma de Desembolso em seu portal da transparência. O Poder 

Executivo o faz, por órgão, mediante a edição de decreto que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira e sobre o cronograma mensal de desembolso. Em 2011, o 

cronograma foi estabelecido pelo Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011. Quanto ao 

Senado Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal, não foi 

encontrada, em seus respectivos portais de transparência, a publicação de seus cronogramas 

de desembolso. Possivelmente, foram publicados apenas no Diário Oficial da União. De fato, 

a legislação não exige publicação na internet ou nos sítios dos órgãos. No entanto, acredita-se 

que a publicação desse documento nos respectivos portais proporcionaria maior transparência 

para a sociedade.  

3.2.7 Informações sobre servidores 

O art. 77 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 exige que os órgãos 

publiquem diversas informações acerca de seus servidores públicos, assim disposto: 

Art. 77. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil - SIPEC, publicará no Diário Oficial da União – DOU, até 15 
de setembro de 2010, com base na situação vigente em 31 de agosto de 
2010, e manterá atualizada, nos respectivos sítios na internet, além da 
estrutura remuneratória, tabela com os totais, por níveis, de cargos efetivos, 
comissionados e funções de confiança integrantes do quadro geral de pessoal 
civil, comparando com o ano anterior e indicando as respectivas variações 
percentuais, por órgão, autarquia e fundação, os quantitativos de:  

I - cargos efetivos vagos e ocupados por servidores estáveis e não estáveis, 
agrupados por nível e denominação; 

II - cargos em comissão e funções de confiança vagos e ocupados por 
servidores com e sem vínculo com a Administração Pública Federal, 
agrupados por nível e classificação; e  

III - pessoal contratado por tempo determinado, observado o disposto no § 1º 
do art. 87.  

§ 1º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o MPU darão cumprimento ao 
disposto neste artigo mediante atos próprios dos dirigentes máximos de cada 
órgão, destacando, inclusive, as entidades vinculadas da administração 
indireta.  

§ 2º Os cargos transformados após 31 de agosto de 2010 serão incorporados 
à tabela referida neste artigo.  

§ 3º Não serão considerados como cargos e funções vagos, para efeito deste 
artigo, as autorizações legais para a criação de cargos efetivos e em comissão 
e funções de confiança cuja efetividade esteja sujeita à implementação das 
condições de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição.  
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§ 4º Os Poderes e o MPU também divulgarão nos respectivos sítios na 
internet, até 31 de janeiro de 2011, e manterão atualizada a relação completa 
de membros e demais agentes públicos, efetivos ou não.  

§ 5º Constarão da relação a que se refere o § 4º deste artigo, pelo menos:  

I - nome completo e número de identificação funcional;  

II - cargo e função;  

III - lotação;  

IV - ato de nomeação ou contratação e a respectiva data de publicação; e  

V - cargo efetivo ou permanente ou emprego permanente e órgão ou 
entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou cedido.  

§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se também à administração indireta, 
incluindo agências reguladoras e conselhos de administração e fiscal.  

§ 7º O disposto no § 4o deste artigo não se aplica aos casos de agentes 
públicos cujo exercício profissional é protegido por sigilo, em atendimento à 
legislação vigente.  

§ 8º Caberá ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do 
Ministério Público organizar e disponibilizar, respectivamente, para o Poder 
Judiciário e MPU, os dados referidos neste artigo.  

Adicionalmente, a LDO para 2011 passou a exigir que sejam publicadas 

informações sobre os servidores terceirizados, conforme estabelece o art. 87, § 4º: 

Art. 87 [...] 

§ 4º Os instrumentos de contratação de serviços de terceiros, que se refiram à 
substituição de servidores, e os mencionados no § 3º deste artigo, deverão 
prever o fornecimento pela empresa contratada de informações contendo o 
nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, lotação e local de 
exercício dos empregados na contratante, para fins de divulgação na internet 
nas condições estabelecidas pelo § 4º do art. 77 desta Lei. 

Com relação ao disposto no art. 77, os cinco órgãos analisados publicam as 

informações requeridas, com pequenas ressalvas para o Supremo Tribunal Federal e para a 

Presidência da República, quais sejam: o STF não publica a estrutura remuneratória de seus 

servidores, apesar de publicar as demais informações; a Presidência da República publica 

todos os dados exigidos, mas estão divulgados em página eletrônica distinta – a remuneração 

e o quantitativo de servidores do Poder Executivo estão publicados em 

<http://www.servidor.gov.br/publicacao/index.htm>; as demais informações são encontradas 

no Portal da Transparência do Governo Federal, na aba Servidores. Vale destacar que cada 

site pesquisado contém suas peculiaridades, relativamente às carreiras específicas de cada 

instituição. Outra diferença encontrada se refere à maneira como a informação é prestada. 

Alguns portais permitem uma pesquisa mais direta, como é o caso dos sites do Senado 
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Federal, do TCU e do STF, cujos links abrem um arquivo pdf, permitindo uma fácil 

visualização. A página da Câmara, no que se refere aos nomes, exercício de funções 

comissionadas e outros dados dos servidores, exige que se saiba previamente sua lotação, 

dificultando a pesquisa.  

No tocante aos servidores terceirizados, apenas o Senado e o Supremo Tribunal 

Federal publicam os dados requeridos pelo art. 87 da LDO vigente. Não foram encontradas as 

informações acerca dos terceirizados do TCU, da Câmara dos Deputados e da Presidência da 

República.  

3.3 Quadro sintético dos portais 

Para melhor avaliação da qualidade das informações disponibilizadas nos portais 

dos cinco órgãos analisados, sugere-se um quadro sintético dos portais, de acordo com a 

classificação proposta na legenda:  

Tabela 1 – Classificação dos Portais de Transparência 

Órgão 

Dispositivo Legal 
CD SF TCU STF Presidência 

(Executivo) 

Prestação de Contas 1 2 3 3 3 

Execução on-line 3 1 3 2 1 

Relatório de Gestão Fiscal 1 1 1 1 1 

Relatório Simplificado de Gestão 
Orçamentária 

1 3 1 1 3 

Relatório de Gestão Fiscal no SISTN 1 1 1 1 1 

Cronograma de Desembolso 1 1 1 1 1 

Informações sobre Servidores 2 1 2 2 2 

Legenda: 
 (1) dados que são disponibilizados e atendem na íntegra ao dispositivo legal  

(2) dados que atendem parcialmente ao dispositivo legal  
(3) dados que não atendem ao dispositivo legal  
Fonte: Elaboração da autora. 
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3.4 Críticas e sugestões 

A análise dos cinco portais escolhidos permite verificar que nenhum deles cumpre 

na integridade os dispositivos legais, nem mesmo aqueles órgãos denominados fiscais da lei, 

como o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal.  

O portal da Câmara dos Deputados, por exemplo, não cumpre o dispositivo 

relativo à execução orçamentária e financeira on line, tampouco publica as informações 

referentes aos servidores terceirizados, como exige a legislação vigente.  

Acredita-se que essas deficiências seriam mais facilmente sanadas caso as 

informações de todos os órgãos fossem concentradas em um portal único, a exemplo do que 

ocorre com os dados dos relatórios de gestão fiscal, que devem ser publicados também no 

SISTN. Isso facilita a pesquisa do usuário, que encontra em um só site as informações de 

todos os órgãos públicos, com linguagem comum. 

Essa iniciativa seria especialmente relevante com relação à execução orçamentária 

e financeira on line. Já que todos os dados são extraídos do SIAFI (lembrando que o acesso a 

esse sistema é restrito aos núcleos financeiros e técnicos cadastrados), os órgãos poderiam se 

aproveitar do mesmo aplicativo de extração de dados do referido sistema, conferindo o 

cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009. Ademais, ganharia também a sociedade, que 

encontraria, em um só endereço, as informações requeridas. Sem dúvida, o poder de 

fiscalização seria ampliado.  

Outra sugestão no sentido de se melhorar a transparência se refere à padronização 

dos relatórios e da linguagem a ser utilizada pelos diversos órgãos, nos moldes do que ocorre 

com o Relatório de Gestão Fiscal, padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. As 

informações hoje disponíveis possuem caráter eminentemente técnico, e é fato que o cidadão 

comum terá limitações para ler, analisar e emitir opiniões quanto aos relatórios apresentados, 

tendo em vista a linguagem inerente à contabilidade pública. Essa dificuldade na compreensão 

da linguagem da Contabilidade Pública não pode ser empecilho para o aumento da 

transparência das contas públicas. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados procurou 

simplificar essa compreensão apresentando a versão gráfica de alguns dados.  

A unificação e a simplificação da linguagem técnica para todos os órgãos 

federados facilitaria a compreensão dos diversos contratos administrativos firmados com as 
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empresas privadas, a exemplo do que acontece hoje no ComprasNET, que possui manual de 

instrução com a especificação do material a ser adquirido por licitação. 

Se a Administração Pública uniformizasse as licitações para todos os órgãos, ou, 

alternativamente, fosse implementado um efetivo sistema de custos, os cidadãos teriam a seu 

dispor uma base de comparação para se avaliar os valores envolvidos nos gastos públicos, 

facilitando a identificação de casos de superfaturamento contratual e mau uso do dinheiro 

público. 

Outra sugestão que poderia ser aplicada no âmbito da Câmara dos Deputados, no 

intuito de se prover maior accountability, com a participação cidadã na vigilância da 

aplicação do dinheiro público, seria por meio do programa de Estágio-visita de curta duração, 

que incluiria a apresentação do Portal da Transparência para os estudantes, os quais 

criticariam as informações ali existentes. A Casa utilizaria essas informações para aprimorar o 

portal, com o objetivo de tornar melhor a compreensibilidade dos dados existentes. 

.  

 



61 
 

CONCLUSÃO 

A transparência é um princípio constitucional implícito, cujo objetivo é permitir o 

acesso da sociedade às informações das contas públicas dos entes federados. Portanto, devem 

ser transmitidas em linguagem clara, simples e objetiva, para facilitar a compreensão do 

cidadão. Ademais, deverão ser divulgadas em sites oficiais dos órgãos dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

Organismos internacionais defendem a adoção da transparência fiscal como uma 

grande contribuição para a obtenção de uma boa governança, pois, com acesso às contas 

públicas, a sociedade pode participar de debates públicos que contribuem para a implantação 

de uma política fiscal com maior credibilidade. 

Assim, a transparência passou a ser tratada por instituições internacionais como o 

FMI, a OCDE e outros, que passaram a editar publicações e manuais que estabelecem metas e 

padrões em diversas áreas ligadas às políticas monetária, fiscal e financeira dos governos, 

com vistas à regulação de mercados.  

A evolução histórica da transparência no Brasil começa com a Lei nº 4.320/1964, 

ainda vigente, que estabelece as normas gerais para a elaboração e o controle dos orçamentos 

e balanços. A lei inovou ao consagrar os princípios do planejamento, do orçamento e do 

controle, estabelecendo novas técnicas orçamentárias buscando maior eficácia dos gastos 

públicos.  

Na Constituição Federal de 1988, a publicidade aparece como requisito de 

eficácia e moralidade dos atos administrativos. A publicidade figura como um princípio 

instrumental que permite ao cidadão controlar os atos administrativos, dando a eles 

divulgação oficial para o conhecimento público e aquisição de validade universal, conferindo-

lhe transparência. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, estabelece parâmetros necessários 

à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a realização das metas e 

objetivos contemplados no Plano Plurianual. Com a publicação das contas públicas nos 

portais de transparência dos diversos órgãos, o governo submete à soberania popular a 

definição das prioridades para aplicação dos recursos públicos. A Lei Orçamentária Anual 

também constitui importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro na 

Administração Pública e deve contemplar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas. 
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Ao longo da pesquisa, pode-se verificar o fortalecimento do Princípio da 

Transparência no Brasil com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 

Complementar nº 131/2009, cujo objetivo é o de permitir o acesso on line da sociedade às 

informações das contas públicas, com a divulgação dos dados em sites oficiais dos órgãos dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Desde a edição da Lei nº 4.320/1964, pouco era exigido em relação à 

transparência das contas públicas, mas com o advento da LRF e das recentes LDO vem-se 

dando maior ênfase ao Princípio da Transparência. Com a edição da LC nº 131/2009, que 

apresentou um melhor detalhamento técnico para a operacionalização da disponibilização dos 

dados nos portais, houve um maior dinamismo na apresentação das contas públicas nos 

portais da transparência dos órgãos.  

A análise comparativa realizada entre os portais da transparência da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal 

Federal e da Presidência da República forneceu parâmetros para avaliar as deficiências de 

cada um dos portais, baseado no levantamento da legislação vigente acerca da transparência 

apresentada no trabalho. 

Com base nos resultados da pesquisa, apresentam-se sugestões com vistas à 

melhoria das informações divulgadas pelos diversos órgãos, especialmente pelo Portal da 

Transparência da Câmara dos Deputados. Dentre elas, destacam-se: a unificação da 

linguagem; a concentração das informações em um único portal; o aproveitamento do 

aplicativo de transferência dos dados extraídos do SIAFI; a padronização dos relatórios 

exigidos pela legislação; e a divulgação do portal para os estudantes que participam do 

estágio-visita. 

O objetivo do trabalho é servir de base para pesquisas mais profundas e 

aperfeiçoamento da legislação no tocante à transparência das contas públicas, de forma a 

favorecer a construção de uma política fiscal responsável com a participação cidadã.  
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