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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto a análise da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal – e sua importância para a transparência da gestão pública brasileira 

e, de igual modo, examina os dispositivos normativos do país voltados para a qualidade e 

disponibilidade das informações sobre a administração pública, para fins de controle e 

acompanhamento da gestão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, 

realizada através de livros, artigos, periódicos, sites especializados e legislação. 

 

Palavras-chave: Lei Complementar. Transparência. Gestão Pública. Fiscalização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

The present work has as object the analysis of Complementary Law nº 101/2000 - Fiscal 

Responsibility Law - and its importance for the transparency of the Brazilian public 

management and, equally, it examines the normative devices of the country directed to the 

quality and availability of the information on public administration, for the purposes of 

control and monitoring of management. It is a bibliographical research, of a qualitative nature, 

carried out through books, articles, periodicals, specialized sites and legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, pode ser vista como uma accountability à brasileira, quando obriga a prestação de 

contas e transparência dos gastos públicos, o equilíbrio entre ações e recursos durante o 

mandato, além de exigir que se coloque as contas do Prefeito à disposição da sociedade por 60 

dias, com acesso a documentos e demonstrativos contábeis. A LRF submete a uma rígida 

disciplina fiscal o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos 

Ministros e Secretários, os Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, das 

Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, os Presidentes dos Tribunais 

Judiciários e dos Tribunais e Conselhos de Contas e os chefes do Ministério Público, federais 

e estaduais, bem como os responsáveis pela administração pública direta e indireta e em 

qualquer dos três Poderes, entidade ou órgão que tenha o encargo legal de gerir recursos, 

administrar patrimônio ou contrair obrigações em nome do Poder Público.   

Igualmente, outras leis brasileiras foram criadas com a finalidade de garantir a 

transparência pública. Desse modo, o tema do presente estudo é a LRF e a transparência na 

gestão pública.  

Como objetivos específicos pretende-se analisar o conceito de accountability, e o 

modelo brasileiro de tal prática, estudar a Lei Complementar nº101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal – e sua importância para a transparência da gestão pública brasileira 

e, de igual modo, discorrer sobre os dispositivos normativos do país voltados para a qualidade 

e disponibilidade das informações sobre a administração pública, para fins de controle e 

acompanhamento da gestão.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, realizada através de 

livros, artigos, periódicos, sites especializados e legislação. 
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2. GOVERNANÇA PÚBLICA E ACCOUNTABILITY 

 

Quando um político é eleito, significa dizer que o eleitor lhe confiou o papel que deve 

desempenhar.  Deste modo, percebe-se a relação de accountability com o comprometimento 

de prestar contas aos cidadãos e a possibilidade de punição, caso não tenha desempenhado 

corretamente suas funções. Todavia, não se deve associar a accountability à meramente uma 

punição, podendo existir accountability sem ela. Afirma Araújo (2012), que a obrigação que 

todos têm de responder por terem assumido uma responsabilidade define-se como 

accountability. 

Andreas Schedler (2008) interpreta accountability como a obrigação de abrir-se ao 

público, obrigação de explicar e justificar suas ações e subordinação à possibilidade de 

sanções possuindo formato de uma “rede recursiva que mantenha relações intransitivas de 

prestação de contas na qual “A” presta contas a “B”, que presta contas a “C”, que presta 

contas a “A”. Para o autor, a accountability deve contemplar os seguintes aspectos: ser de 

natureza obrigatória; apoiar-se nos três pilares (informação, justificativa e responsabilização); 

manter uma “modéstia relativa”; ter caráter público; reconhecer-se de natureza multifacetada; 

atentar à complementaridade dos controles vertical e horizontal e adotar a recursividade 

intransitiva. 

José Antonio Gomes de Pinho e Ana Rita Silva Sacramento (2009) compreendem que 

o significado de accountability evoluiu para um conceito bidimensional, que abarca 

answerability – “obrigação dos detentores de mandatos públicos informarem, explicarem e 

responderem pelos seus atos e enforcement, que seria a capacidade das agências de impor 

sanções e perdas de poder para aqueles que violarem os deveres públicos”. Deste modo, 

accountability seria um processo diluído no tempo, que se inicia com a prestação de contas 

(answerability) e se encerra na posterior possibilidade de sanção (enforcement). 

Fernando Luiz Abrucio e Maria Rita Loureiro (2004) conceituam “accountability 

democrática”, como processo de responsabilização democrática, sendo entendida como a 

busca por três ideais, tidos como princípios orientadores, a saber: o governo deve emanar da 

vontade popular; os governantes devem prestar contas ao povo e o Estado deve ser orientado 

por regras que delimitem seu campo de atuação. Assim, tal processo poderia tomar três 

formas distintas: o processo eleitoral, o controle institucional e as regras estatais 

intertemporais, trazendo para este cenário a figura da transparência. 
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A transparência das ações governamentais não esgota a busca da 
accountability durante os mandatos, porém, é um requisito 
fundamental para a efetivação de seus instrumentos institucionais, 
pois sem informações confiáveis, relevantes e oportunas, não há 
possibilidade de os atores políticos e sociais ativarem os mecanismos 
de responsabilização. (ABRUCIO; LOUREIRO,2004, p. 9). 

 

Guillermo O’Donnell (1998) distingue as duas formas clássicas de accountability 

como horizontal, na qual um órgão público presta contas a outro, e vertical, em que o estado 

presta contas à sociedade, pois os cidadãos só podem escolher com base naquilo que eles 

estão aptos a conhecer, conforme afirma Mauro Porto (2003), quando sugere o modelo de 

cidadão interpretante, que busca superar a dicotômica visão “cidadão racional” versus 

“cidadão ignorante”.  

De acordo com este modelo, os cidadãos são capazes de cumprir com as expectativas 

da teoria democrática se duas condições forem cumpridas: a) essas expectativas devem ser 

entendidas em termos da habilidade dos cidadãos de interpretar a realidade política em lugar 

da demanda de serem bem informados e b) uma pluralidade de enquadramentos 

interpretativos esteja disponível na esfera pública, especialmente na mídia. O autor lembra 

que a teoria democrática clássica se baseia no pressuposto de que cidadãos bem informados 

“elaboram e expressam suas preferências e que estas preferências influenciam de forma 

efetiva o processo de tomada de decisão dos governantes” (PORTO, 2003, p.94).  

Segundo Jonathan Fox (2007), a transparência não leva, automaticamente, à 

accountability, mas, certos tipos de transparência podem conduzir a certos tipos de 

accountability. O autor identifica dois tipos de transparência – transparência opaca a qual 

envolve disseminação de informação que, na prática, não revela como as instituições 

funcionam e a transparência clara, que diz respeito a programas e práticas de acesso à 

informação que revelam informação útil e confiável sobre o desempenho institucional. 

Gregory Michener (2011) acredita que para se construir uma transparência clara, que 

possibilite inferências precisas, os governos terão que aprender a registrar, catalogar e 

organizar as informações, além de disponibilizá-las de maneira mais adequada. 

Para Carlos Henrique Fêu (2012) as dimensões da accountability se dividem em: 

 1) Plano Político  

Accountability Vertical: Candidatos eleitos com a sociedade civil /eleitorado;  

Accountability Horizontal: Mecanismo de Freios e Contrapesos;  

Accountability Societal: Sociedade Civil organizada com equipamentos de Estado e 

de Governo.  
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2) Plano Administrativo  

Accountability Vertical: Órgãos de Controle Interno;  

Accountability Horizontal: Órgãos de Controle Externo;  

Accountability Societal: Comissões temáticas dos Conselhos; Atuação dos 

Conselheiros; demais organizações civis. 

 

De acordo com o autor, a accountability vertical é uma dimensão que requer liberdade 

de opinião, de associação e de imprensa, assim como diversos mecanismos, para fins de 

reivindicar demandas diversas bem como denunciar certos atos das autoridades públicas.  

A accountability horizontal, por sua vez, implica na existência de agências e 

instituições estatais com poder legal e de fato para realizar ações, desde a supervisão de rotina 

até sanções legais contra atos delituosos dos representantes do Estado. Fêu (2012) destaca que 

os mecanismos de controle horizontais são essenciais para transparência e promoção da ética 

na gestão pública.  

Tais controles são classificados quanto ao objeto, através do controle  de legalidade ou 

de conformidade, onde se verifica a conformidade do ato administrativo ou dos 

demonstrativos contábeis que os regem bem como pelo controle de mérito, que permite aferir 

o atingimento dos objetivos, com base em  parâmetros de conveniência e oportunidade do ato 

praticado; e o controle de gestão, considerado  finalístico, que tem como objetivo  verificar o 

desempenho da administração em termos de produtividade e gestão, ou seja, o controle dos 

resultados. 

Quanto ao momento em que se faz o Controle, Fêu (2012) os descreve como controle 

prévio, sendo o que antecede a conclusão ou operatividade do ato, como requisito para sua 

eficácia; controle concomitante, executado durante a realização do ato e controle posterior ou 

a posteriori, realizado após a edição do ato. 

Flavia Cruz de Souza e Jean Francisco Siqueira (2006) entendem governança pública 

como uma evolução do termo “Nova Administração Pública”, sendo o conjunto de princípios 

básicos e práticas que conduzem a administração pública ao alcance da eficiência, eficácia e 

efetividade nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos seus processos e de 

suas atividades, promovendo a prestação de contas responsável (accountability) e a 

transparência de suas ações.  

Tara Vishwanath e Daniel Kaufmann (1999), ensinam que transparência engloba os 

seguintes atributos: acesso, abrangência, relevância, qualidade e confiabilidade. Dessa forma, 

a informação deve ser completa, objetiva, confiável e de qualidade, de fácil compreensão e 
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constantes de canais totalmente abertos de comunicação. Norberto Bobbio (1987) acredita 

que, para o exercício da democracia é essencial que as ações dos governantes sejam 

divulgadas e, assim, quando tornadas públicas, possam ser esmiuçadas, julgadas e criticadas. 

Para o autor, o princípio da publicidade das ações de quem detém um poder "político" 

contrapõe-se à teoria “arcana imperii”, dominante na época do poder absoluto, onde o poder 

do príncipe é tão mais eficaz, e, portanto, mais condizente com seu objetivo, quanto mais 

oculto está dos olhares indiscretos do vulgo, quanto mais é, à semelhança do de Deus, 

invisível. Ao distanciar a informação do cidadão o gestor fortalece seu poder e confirma o seu 

autoritarismo. A transparência é forma de evitar esse tipo de conduta. A divulgação das ações 

contribui para a análise crítica da gestão pública. 

 

2.1 A ACCOUNTABILITY NO BRASIL 

 

A crise do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) nos países capitalistas 

desenvolvidos, criou demandas sociais além da capacidade de arrecadação e financiamento 

público. Luiz Carlos Bresser Pereira (1998) observa que os problemas estancaram o fluxo de 

capital, vital para o modelo de intervenção estatal até então vigente no Brasil, ocasionando a 

estagnação da economia brasileira.  

Assim, tem-se como principais causas que levaram à reforma do Estado brasileiro o 

esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado no protecionismo, com a substituição de 

importações das décadas de 70 e início da de 80, acarretando uma redução brutal na 

capacidade de importar; a vultosa dívida externa decorrente dos empréstimos contraídos para 

promover tal modelo de desenvolvimento; o fracasso do modelo burocrático de 

administração, permeado por práticas patrimonialistas e clientelistas; a crise fiscal brasileira, 

ocasionada pelo endividamento externo bem como da incapacidade do governo de gerar 

poupança interna e, com isso, realizar os investimentos públicos e, por fim, a crise política.  

Deste modo, e como conclui Eli Diniz (1997), a superposição dos problemas internos 

com a crise externa acabou por abalar o modelo nacional-desenvolvimentista, situação que se 

tornou ainda mais complexa devido à derrocada do regime militar e a redemocratização do 

país, trazendo a necessidade de um novo tipo de Estado. Acresce-se o fato de que a situação 

econômica brasileira foi agravada devido ao fracasso de oito programas de estabilização 

levados a cabo no período de 1985 a 1992, o que acabou por colocar em xeque a credibilidade 

das instituições.  

Bresser Pereira (1998) explica que a inflação sobreviveu aos planos econômicos da 
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década de 80, juntamente à estagnação da economia, acabando por contribuir com a crise do 

Estado, transformando o período na chamada década perdida. Para o autor, a necessidade de 

se reformar o Estado era premente, mas a percepção da natureza da crise e, em seguida, da 

necessidade imperiosa de reformar o Estado, ocorreu de forma acidentada e contraditória, em 

meio ao desenrolar da própria crise, tendo as primeiras orientações, na década de 80, 

marcadas por medidas macroeconômicas, focadas no ajuste fiscal, que envolveu a redução de 

gastos, o aumento da receita e o estabelecimento de mecanismos de controle das finanças 

públicas nas três esferas, a liberalização comercial, a estabilização monetária e a privatização 

de empresas estatais, balizados numa visão neoliberal, que propunham um Estado mínimo.   

Nesse contexto, foi apresentado o Plano Diretor da Reforma do Estado brasileiro, 

elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado e aprovado pela 

Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 1995. Tal Plano, além de buscar a 

flexibilização na gestão com a redução de seu papel de executor ou prestador direto de 

serviços, mantendo-se, entretanto no papel de regulador e provedor ou promotor destes, 

apontava para a necessidade de maior controle, pois: 

 

[...] a modernização do aparelho do Estado exige, também, a criação 
de mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos no processo 
de definição, implementação e avaliação da ação pública. Através do 
controle social crescente será possível garantir serviços de qualidade. 
(BRASIL/PDRAE, 1995 p. 40). 

 

 Anna Maria Campos (1990) afirma que o Plano Diretor confere destaque ao tema do 

controle, girando a discussão em torno da utilização do termo accountability, com grande 

utilização nos países capitalistas desenvolvidos quanto na América Latina. Tal termo, de 

matriz anglo-saxônica, possui certa dificuldade de tradução imediata e precisa, visto da 

inexistência de termo semelhante na América Latina. Segundo a autora, “o que nos falta é o 

próprio conceito, razão pela qual não dispomos da palavra em nosso vocabulário”. 

(CAMPOS, 1990: 31).  

Assim, qualquer tentativa de se adaptar um termo do vocabulário corrente como uma 

tradução para o vocábulo original resultará na perda de uma parte de seu significado. Vinícius 

de Carvalho Araújo (2012) explica que o termo accountability encontra significação nos 

Estados Unidos, onde foram desenvolvidos diversos mecanismos que compelem os detentores 

de cargos públicos a prestarem contas de seus atos, independentemente do valor econômico 

ou significativo destes. Dessa forma, o termo que mais se aproxima, para fins de 
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conceituação, é o de responsabilização. O autor, entretanto, acrescenta que a 

responsabilização decorre da delegação de algo a alguém, como que, para responsabilizar 

alguém, é preciso que se tenha delegado algo, ou seja, para existir a responsabilização são 

necessários um delegante e um delegado, que aceite uma dada delegação, pela qual deva 

prestar contas. 

Existe no Brasil uma situação fraca de accountability. Castro (2008) imputa este 

efeito, por um lado, à sociedade, por exercer uma baixa pressão por transparência e prestação 

de contas e, por outro, aos próprios governos, que se insulam perante a sociedade civil. É 

necessária a mudança na cultura do relacionamento entre dirigentes públicos e cidadãos, 

sendo o processo de construção da accountability lento e dependente em grande parte de 

cobrança pela população. 

De todo modo, a Constituição Federal de 1988 favoreceu a transparência quando 

preconizou, em seu artigo 37, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Através da publicidade garante-se à população civil o acesso às 

informações referentes aos atos praticados por seus representantes. 

 
2.2 A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 OU LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) 

 

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Comenta José Maria 

Dias Filho (2003) que o equilíbrio fiscal é necessário para a superação de graves problemas 

que afetam o bem-estar social, tais como inflação, taxas de juros restritivas, desemprego e 

insuficiência de serviços públicos como saúde, segurança e educação. 

O parágrafo 1º, do artigo 1º afirma que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 

receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 

inscrição em Restos a Pagar1. 

                                                 
1
 A Lei nº 4.320, de 23 de dezembro de 1964, em seu artigo 36, define Restos a Pagar como “as 

despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das 

não processadas”. 
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Não se trata apenas de economizar cada centavo do erário, mas 
principalmente de aplicar bem os recursos existentes para que eles 
gerem mais benefícios ao menor custo possível para a sociedade. Um 
pouco mais que se aplique adequadamente em prevenção de doenças e 
em educação, por exemplo, pode evitar gastos públicos significativos 
no futuro e, assim, aliviar as pressões que recaem sobre o sistema 
tributário. Para se ter uma ideia, estima-se que cada real investido em 
saneamento pode proporcionar uma economia de quatro no orçamento 
da saúde (DIAS FILHO, 2003, p.03). 
 

Edson Ronaldo Nascimento e Ilvo Debus (2001) ressaltam que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal atende ao artigo 169 da Carta Magna, que determina o 

estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União, a partir de 

Lei Complementar, e ao artigo 165, que dispõe sobre o estabelecimento de normas de gestão 

financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a 

instituição e funcionamento de fundos. 

Nesse sentido, comenta Francisco Humberto Vignoli (2002) que tal lei cria novas 

informações, metas, limites e condições para a renúncia de receita, para a geração de 

despesas, inclusive com pessoal e de seguridade, para assunção de dívidas, para a realização 

de operações de crédito, incluindo antecipação de receita orçamentária (ARO), e para a 

concessão de garantias, o que evidencia que a disciplina fiscal somente poderá ser alcançada 

com o adequado planejamento das ações de governo e da execução orçamentária. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser vista, para Domingos Pompel de Castro 

(2008), como uma accountability à brasileira quando obriga a prestação de contas e 

transparência dos gastos públicos, o equilíbrio entre ações e recursos durante o mandato, além 

de exigir que se coloque as contas do Prefeito à disposição da sociedade por 60 dias, com 

acesso a documentos e demonstrativos contábeis. 

A LRF submete a uma rígida disciplina fiscal o Presidente da República, os 

Governadores e Prefeitos e respectivos Ministros e Secretários, os Presidentes das duas Casas 

do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, os 

Presidentes dos Tribunais judiciários e dos Tribunais e conselhos de Contas e os chefes do 

Ministério Público, federais e estaduais, bem como os responsáveis pela administração 

pública direta e indireta e em qualquer dos três Poderes, entidade ou órgão que tenham o 

encargo legal de gerir recursos, administrar patrimônio ou contrair obrigações em nome do 

Poder Público.  Contempla a criação de uma série de relatórios e demonstrativos, objetivando 

comparar o que foi planejado (PPA, LDO e LOA) com a execução orçamentária (prestação de 
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contas e o respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, relatório resumido da 

execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal), permitindo também conhecer as 

medidas adotadas pelos gestores públicos para assegurar o equilíbrio das contas públicas. 

Dessa forma, a responsabilização dos agentes públicos deve ocorrer sempre que houver 

descumprimento das regras estabelecidas pela LRF. 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) veio, por fim, segundo Têmis Limberger (2006), para 

disciplinar os gastos do administrador público e, ainda, divulgar a ideia de transparência na 

gestão fiscal, como forma de conferir efetividade ao princípio da publicidade, norteador da 

administração pública. A transparência da gestão fiscal é tratada na Lei como um princípio de 

gestão, que tem por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público acesso a 

informações relativas às atividades financeiras do Estado e deflagrar, de forma clara e 

previamente estabelecida, os procedimentos necessários à divulgação dessas informações. 
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3. A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

Observa-se que, para o exercício do controle, a informação é essencial. Afirmam 

Abrucio e Loureiro (2004), que a transparência é fundamental para que se exerçam os 

controles parlamentares, judiciais, administrativo-financeiro, de resultados da administração 

pública e da sociedade, sendo este último exercido por meio de mecanismos de consulta 

popular (como o plebiscito), de conselhos consultivos ou deliberativos, da figura do 

Ombudsman
2 ou de parcerias com organizações não governamentais na provisão de serviços 

públicos. Entende-se que as informações precisam circular do órgão a ser controlado para o 

órgão fiscalizador. Os órgãos fiscalizadores também precisam informar à sociedade de que 

forma funcionam suas fiscalizações para que se possa verificar se as funções fiscalizadoras do 

Estado estão sendo cumpridas. 

O real entendimento de transparência da gestão fiscal foi introduzido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal que, em seu artigo 48, estabelece que 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. 

Em seu parágrafo único o referido artigo determina que a transparência será 

assegurada também mediante:   

I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, 
lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;  
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público;  
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;   
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. 

                                                 
2 O ombudsman (ou ouvidoria) assegura o interesse público e estimula a confiança dos administrados 
de que os erros ou a má administração serão corrigidos (KIRCHHEINER). 
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Do mesmo modo dispõem seus   § 2º e 3º do mesmo artigo quando afirmam que: 

 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e 
fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser 
divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.           
§ 3o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao 
Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem 
definidos em instrução específica deste órgão, as informações 
necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e 
atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o § 4o do 
art. 32. 
 

 Quando o assunto é transparência e prestação de contas considera-se marco na 

história da Administração Pública Brasileira a Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1988, 

dispondo sobre a criação da homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da União, para 

divulgação dos dados e informações. Esses avanços na tecnologia da informação do governo 

oferecem oportunidades de integrar bases de dados e recursos de forma a facilitar e 

simplificar o acesso ao público. 

O Tribunal de Contas da União é o órgão máximo de fiscalização da administração 

pública federal brasileira, possuindo prerrogativas constitucionais, estrutura e corpo técnico 

qualificado. O TCU não possui grau de subordinado ao Congresso Nacional, mas deve servir 

como seu braço técnico nas fiscalizações que envolvem movimentações de recursos públicos 

federais. A Constituição de 1998, no seu art. 70, prevê que o controle externo (ou 

accountability) deve ser exercido pelo Congresso Nacional: 

 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 

 

O Portal Contas Públicas é adotado atualmente por todos os órgãos públicos, através 

de seus respectivos sites. Do mesmo modo, tem-se a Lei Complementar nº 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) –, de 4 de maio de 2000, que estabeleceu normas para a gestão 

fiscal responsável.   

A transparência, todavia, não é assunto novo no Brasil sendo que o acesso à 
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informação pública já era assegurado desde a Constituição Federal de 1946, que no inciso II, 

de seu parágrafo 36, do artigo 141, determinava que: 

 
§ 36 - A lei assegurará: I - o rápido andamento dos processos nas 
repartições públicas; II - a ciência aos interessados dos despachos e 
das informações a que eles se refiram; III - a expedição das certidões 
requeridas para defesa de direito; (BRASIL, 1946)  
 

O Decreto 27.583/49, editado pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra trata do sigilo das 

informações de interesse à Segurança Nacional, determinando que as mesmas são as iniciadas 

sob o controle e jurisdição quer do Conselho de Segurança Nacional, através de sua Secretária 

Geral, quer do Estado-Maior das Forças Armadas, ou as que apresentem o mais alto interesse 

para estes órgãos.  

Estas definições atêm-se mais à ideia de controle, jurisdição, origem, ou grau de 

interesse, do que à substância da informação.  Deste modo, pode-se perceber, no decorrer da 

história brasileira, que a preocupação dos legisladores transitava muito mais em volta do 

sigilo das informações do que do acesso às mesmas.  

A falta de transparência na condução da atividade pública, buscando maior sigilo de 

suas atividades do que a divulgação e visibilidade das mesmas provoca, uma profunda erosão 

no significado de representação política, com o consequente questionamento das elites 

nacionais e internacionais. Do mesmo modo, deve o cidadão ser informado tempestivamente 

das atividades governamentais, para fins de participação no controle externo da 

Administração Pública.  

Hely Lopes Meireles (2000) afirma que controle, em tema de administração pública, é 

a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce 

sobre a conduta funcional do outro.  

Se de um lado o Ministério Público é, por excelência, a instância natural de controle 

social dos Poderes Públicos, o cidadão pode ser o vigilante, a testemunha, o parceiro, o 

construtor dessa simbiose. 

Entende-se, portanto, que o elemento mais importante do acompanhamento e controle 

das contas públicas é, sem dúvida, o cidadão, sendo o mais interessado pela prestação dos 

serviços públicos. A partir do fim da década de oitenta e início dos anos noventa, começaram 

a surgir tendências reformistas em diversos Estados, em que os governos buscavam um 

modelo de gestão e relacionamento com os cidadãos mais dinâmico e participativo. Com o 

avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a popularização da internet, 

tornou-se possível essa dinamização, com a digitalização e disponibilização das informações e 
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serviços governamentais, usando-se a rede mundial de computadores, com novas 

organizações de trabalho e prestação de serviços.  

É o que popularmente se denomina como governo eletrônico, definido por Rover 

(2008), sendo em termos gerais e otimistas, uma infraestrutura de rede compartilhada por 

diferentes órgãos públicos a partir da qual a gestão dos serviços públicos é realizada. A partir 

da otimização desses serviços o atendimento ao cidadão é realizado, visando atingir a sua 

universalidade, bem como ampliando a transparência das suas ações. 

Com referência às fases da evolução do uso das tecnologias de informação e 

comunicação no setor público do Brasil, Reinhard e Dias (2005), as classificam em quatro 

períodos, ou seja: o Pioneirismo, que vai dos anos 1950 até meados dos anos 1960; a 

Centralização, percebida de meados da década de 1960 até o final dos anos de 1970; a 

Terceirização, reinante nos anos de 1980 e, finamente, o Governo Eletrônico propriamente 

dito, a partir dos anos de 1990. 

Com o advento da internet brasileira, primeiramente na comunidade científica e, logo 

após, como plataforma de expansão do setor privado desde 1995 bem como pela privatização 

de todo o sistema brasileiro e a criação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

puderam determinar uma maior e mais rápida disponibilidade de acesso aos meios de 

comunicação. Assim, as aplicações de Governo Eletrônico têm tido grande impacto tanto na 

melhoria da eficiência interna do funcionamento do Governo como na prestação de serviços 

ao cidadão (MCTI - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2008). 

O Decreto nº 5.482 de 30 de junho de 2005, criou na Internet o Portal da 

Transparência bem como regulamenta a gestão das páginas de Transparência Pública assim 

como a Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março de 2006, que determina a divulgação 

de dados e informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal online.  

Esses normativos inclusive, atribuem ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG e à Controladoria Geral da União – CGU a responsabilidade pela gestão das 

páginas. 

Além disso, no ano de 2005, a Lei 11.111 regulamentou a exceção ao livre acesso às 

informações governamentais, estabelecendo uma ampla discricionariedade quanto à 

manutenção do sigilo por período indeterminado de documentos de interesse público.  

Em seu artigo 5º tal normativo determina que os Poderes Legislativo e Judiciário, o 

Ministério Público da União e o Tribunal de Contas da União disciplinarão internamente 

sobre a necessidade de manutenção da proteção das informações por eles produzidas, cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a possibilidade de 
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seu acesso quando cessar essa necessidade. 

A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, acrescentou dispositivos à Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao 

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.  

Conforme determinado pela LC 131/2009, todos os entes deverão divulgar 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 bem 

como o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 

referente a recursos extraordinários. 

O Decreto nº 7.185, de 27 de Maio de 2010, por sua vez, dispõe sobre o padrão 

mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito 

de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 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. 
 

Em novembro de 2011 a Lei 12.527 regulou o acesso a informações, previsto no inciso 

XXXIII do art. 5º no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.   

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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; 
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: § 3º A lei disciplinará 
as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
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indireta, regulando especialmente: II - o acesso dos usuários a 
registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: § 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

 
No âmbito do Poder Executivo, a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, 

regulamentada pelo Decreto 7.724/2012, tornou-se referenciada pelo título de Lei de Acesso à 

Informação ou Lei da Transparência. Tal normativo, destinado a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação, respeitando os princípios básicos da administração 

pública, afirma que 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. 

Conhecida como Lei de Acesso a Informação, a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 

2011, regula o acesso e assegura o direito fundamental de acesso à informação com as 

seguintes diretrizes, determinadas em seu artigo 3º: 

I - Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;  

III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - Fomento do desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

e 

V - Desenvolvimento do controle social da administração pública. 

 

Em seu artigo 7º a referida Lei elenca alguns direitos daqueles que buscam 

informações de interesse público bem como orientação sobre os procedimentos para a 

consecução de acesso e sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 

almejada, tais como: informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  informação 

produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo 

com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; informação 

primária, íntegra, autêntica e atualizada;  informação sobre atividades exercidas pelos órgãos 
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e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  informação 

pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos; e  informação relativa à implementação, acompanhamento e 

resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas 

e indicadores propostos; ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas 

a exercícios anteriores.  

Tal Lei segue a tendência de aproximadamente 90 países que possuem normativos que 

regulamentam o direito de acesso à informação, acessíveis a todos os cidadãos, sobre todas as 

ações produzidas ou custodiadas pelo poder público e não classificadas como sigilosas. 

Nesse diapasão, salienta-se que as ações do Governo Eletrônico Brasileiro priorizam o 

uso das tecnologias de informação e comunicação com a finalidade de democratizar o acesso 

à informação, visando ampliar o debate e a participação popular na construção das políticas 

públicas e, ainda, aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas prestadas. A 

política de Governo Eletrônico brasileiro segue um conjunto de diretrizes que atuam em três 

frentes fundamentais: 

 

1) Junto ao cidadão; 

2) Na melhoria da sua própria gestão interna; 

3) Na integração com parceiros e fornecedores. 

 

O Programa de Governo Eletrônico brasileiro conta com um Comitê Executivo e oito 

Comitês Técnicos responsáveis pelo desenvolvimento das políticas e ações definidas nos 

princípios e diretrizes estabelecidas para toda a Administração Pública Federal. O que se 

pretende com o Programa de Governo Eletrônico brasileiro é a transformação das relações do 

Governo com os cidadãos, empresas e entre os órgãos do próprio governo de forma a 

aprimorar a qualidade dos serviços prestados; promover a interação com empresas e 

indústrias; e fortalecer a participação cidadã por meio do acesso a informação e a uma 

administração mais eficiente. 

Uma das principais mudanças proporcionada pela Lei de Acesso às Informações – LAI 

– é a solicitação da informação pública sem necessidade de justificativa. São estabelecidos 

prazos para que sejam repassadas as informações ao solicitante. A resposta deve ser dada 

imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. 

Conforme a LAI, uma informação pública somente pode ser classificada como sigilosa 
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quando considerada imprescindível à segurança da sociedade (à vida, segurança ou saúde da 

população) ou do Estado (soberania nacional, relações internacionais, atividades de 

inteligência). Informações sob a guarda do Estado que dizem respeito à intimidade, honra e 

imagem das pessoas, por exemplo, não são públicas (ficando protegidas por um prazo de cem 

anos). Elas só podem ser acessadas pelos próprios indivíduos, e por terceiros apenas em casos 

excepcionais previstos na lei (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2012). 

A LAI dispõe, ainda, acerca da adoção de medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, tendo em vista cumprir o art. 17 da 

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que preceitua que o Poder Público promoverá a 

eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que 

tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de 

deficiência sensorial e com dificuldades de comunicação, para garantir-lhes o direito de 

acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao 

esporte e ao lazer. 

 

3.1       HISTÓRICO, ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

A fim de garantir mudanças na postura fiscal nas diferentes esferas de governo, em 

1995 foi iniciada uma série de negociações no Brasil visando mudanças nas instituições 

orçamentárias, que culminaram na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 

2000, com tem como objetivo principal promover a disciplina fiscal por parte do governo 

federal, estados e municípios (MENEZES, 2005).  

Até o início da década de 1990, o ordenamento institucional e jurídico das finanças 

públicas no Brasil era descrito como insatisfatório por prejudicar a condução da política 

macroeconômica, devido à desordem que prevalecia na gestão fiscal, causando graves 

consequências para a administração das políticas monetária e cambial. Além de ter pouca 

transparência, o que dificultou a ação efetiva de fiscalização por parte do Congresso e da 

sociedade (TAVARES, 2004).  

Diante desse cenário de desequilíbrio nas contas públicas e possibilidade de 

insolvência de dívidas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) passou a apresentar 

instrumentos e mecanismos de contenção do endividamento de países, incluindo o Brasil, 

como punição à irresponsabilidade e prevenção ao risco que possam afetar o equilíbrio das 
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contas públicas, tornando-se obrigatórias para o relacionamento com a entidade internacional 

e o mercado internacional.  

Assim, apenas o país que tivesse uma política fiscal com características de contenção 

de gastos e gestão da dívida, e ao mesmo tempo estabilidade, gozaria de maior credibilidade 

junto aos investidores mundiais e também junto ao Fundo Monetário Nacional - FMI 

(CARDOSO, 2011).  

Entre as condicionalidades apresentadas pelo FMI, destacam-se o compromisso do 

país com a implementação de ações anteriores à assinatura de acordos, a obrigação de cumprir 

critérios de desempenho e de implementar medidas estruturais. No que diz respeito aos 

mecanismos de transparência, o FMI estabeleceu o Código de Prática para a Transparência 

Fiscal, baseado em quatro princípios gerais de transparência: 

 a) definição clara de papéis e responsabilidades;  

b) acesso público à informação;  

c) transparência na elaboração, execução e prestação de contas do orçamento;  

d) garantias independentes de integridade (CHIEZA, 2008). 

 Além de cumprir as condicionantes do FMI, a elaboração da Lei de Responsabilidade 

Fiscal atendeu a um imperativo constitucional. A Constituição Federal estabelece no artigo 

163 que a Lei Complementar dispõe: 

 I) finanças públicas;  

II) dívida pública externa e interna, incluindo municípios, fundações e outras entidades 

controladas pelo governo;  

III) concessão de garantias por entidades públicas; 

 IV) emissão e reembolso de títulos do governo; 

 V) fiscalização de instituições financeiras; 

 VI) operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios;  

VII) compatibilidade das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

salvaguardadas as plenas características e condições de funcionamento das que visam o 

desenvolvimento regional, 10 anos após a promulgação da Carta do Cidadão, o artigo 163.º 

ainda não se encontrava regulamentado.  

Além disso, a Emenda Constitucional nº 19 de junho de 1998, que tratava da reforma 

administrativa, estabeleceu o prazo de 180 dias para o Executivo apresentar ao Legislativo o 

projeto de Lei Complementar que regulamenta o artigo 163 da Constituição Federal. Nesse 

contexto, o Executivo Federal, em setembro de 1998, procedeu à elaboração da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, em um cenário fiscal de déficits excessivos e repetidos em todas as 

esferas de governo. 

 Dessa forma, o diagnóstico fiscal brasileiro apontou para a necessidade de uma 

reforma estrutural que englobe não apenas o governo federal, mas todos os estados (CHIESA, 

2008).  

A LRF, norma aplicável a todos os entes da federação, inovou ao estabelecer a 

responsabilização de todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como dos 

Tribunais de Contas, do Ministério Público, dos órgãos da administração indireta e das 

empresas estatais dependentes recursos públicos. 

 O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do caput do artigo 

1.º, é estabelecer “regras de finanças públicas orientadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal”. Essa nova regra de controle fiscal é regida por quatro princípios: planejamento, 

transparência, controle e prestação de contas (NASCIMENTO; DEBUS, 2002).  

O primeiro parágrafo deste artigo busca definir o que se entende por “responsabilidade 

na gestão fiscal”, estabelecendo os seguintes postulados: atuação planejada e transparente; 

prevenção de riscos e correção de desvios que afetam o equilíbrio das contas públicas; 

garantia de equilíbrio nas contas, através do cumprimento de metas de resultados entre 

receitas e despesas, com limites e condições de renúncia de receitas e geração de despesas 

com pessoal, fiança, dívida, operações de crédito, concessão de garantias e registro em 

pendências a pagar. (BRASIL, 2000).  

A introdução da LRF no ordenamento jurídico também objetivou impor limites ao 

endividamento público e às despesas correntes, a fim de estabelecer mecanismos que 

garantissem o cumprimento das metas fiscais e do equilíbrio orçamentário (SANTOS FILHO, 

2012).  

Assim, a LRF é vista como um código de regras para a gestão fiscal na medida em que 

impõe regras firmes para a gestão da transparência orçamentária, financeira e fiscal (CHIESA, 

2008).  

De fato, a LRF queria construir um aparato institucional compatível com o equilíbrio 

fiscal intertemporal por meio, entre outras medidas, da introdução de novos parâmetros para 

as finanças públicas subnacionais e para as relações federativas.  

O arcabouço legal, amparado por uma Lei Complementar, estabeleceu regras e limites 

para as três esferas de poder, visto que se percebeu que esses limites não eram intrínsecos, 

principalmente no âmbito estadual e municipal (GIAMBIAGI e MORA, 2007).  
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A LRF abriu modelos de avaliação de desempenho mais amplos ao gestor público, 

atingindo aspectos importantes como custos, qualidade, adequação, eficiência, eficácia, 

surgindo em um momento de grande descrédito na gestão pública, diante de inúmeros 

exemplos de endividamento público excessivo e Elevado custo das despesas, principalmente 

de pessoal, justificado pelo costume na política brasileira de gestores que promoviam grandes 

obras no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores, enfatizando a total 

falta de credibilidade do cidadão perante os governantes do país (SILVA, 2012). 

 Deste modo, a LRF tornou-se mais um instrumento para definir diretrizes essenciais 

para a competente execução de dinheiros públicos, em complementação às leis já existentes, 

como a Lei nº 4.320 / 64, que regulamenta as finanças públicas no Brasil, buscando eficiência 

junto aos públicos do país, e a gestão por meio do equilíbrio nas contas públicas, promovendo 

importantes avanços sociais e econômicos, representando, portanto, mais uma conquista da 

sociedade (COSTA, 2011).  

A LRF, nesse sentido, buscou tornar eficiente a gestão pública brasileira, por meio do 

equilíbrio fiscal nas contas públicas, causando importantes avanços econômicos e sociais, 

além de exigir concentração de esforços de todos os segmentos envolvidos na gestão dos 

negócios públicos, rompendo de alguma forma com o círculo vicioso dos pacotes 

emergenciais criados para ajudar governos em dificuldades, impedir o uso sistemático do 

ciclo político, comportamento oportunista no final do período, além de buscar transparência, 

por meio da publicação de relatórios e demonstrações de execução orçamentária, oferecendo 

ao contribuinte informações sobre a utilização dos recursos disponibilizados aos governantes 

(COSTA, 2011). 

 

3.2 O PLANEJAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL BRASILEIRA 

 

A Constituição Federal do Brasil estabelece regras de curto e médio prazos que 

estabelecem um processo de planejamento do setor público. Essas peças são conhecidas 

como: Lei do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento previsto no art. 165 da Constituição 

Federal, e possui o objetivo de organizar e viabilizar a ação pública, de forma a cumprir os 

fundamentos e objetivos da República. Por meio dela, são declarados o conjunto de políticas 

públicas governamentais para o período de quatro anos e as metas de dispêndios de capital e 
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custos relacionados aos programas de duração contínua. Goza da categoria de plano de 

governo e está posicionado em grau hierárquico superior às demais peças orçamentárias 

(CHIEZA, 2008).  

Previamente à entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, o entendimento 

predominante nos municípios brasileiros era de que a elaboração do PPA era opcional, pois a 

Constituição quando se tratava de matéria orçamentária, muitas vezes se referia apenas à 

União e, além disso, não havia expressa sanção ou proibição constitucional que requeira a 

elaboração de instrumento de planejamento.  

Segundo Chieza (2008), a obrigatoriedade da elaboração do Plano Plurianual pelos 

estados e municípios só foi constatada após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão 

pela qual todos os municípios passaram a elaborar o PPA. Dessa forma, o PPA tornou-se a 

peça central do sistema de planejamento do setor público federal, estadual e municipal. A Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez,  

 

 [...] caracteriza-se por ser o elo entre o PPA e a LOA, estabelecendo, 
dentre os programas contemplados no PPA, aqueles que terão 
prioridade na programação e execução do orçamento para o no 
próximo ano. A LDO também é responsável por estabelecer metas 
fiscais para a administração pública federal, disciplinar a elaboração e 
execução do orçamento anual, o dispositivo sobre alterações na 
legislação e sua adequação orçamentária, os dispositivos relativos à 
dívida pública federal e os gastos federais com pessoal e os encargos 
sociais, o estabelecimento da política de aplicação dos órgãos oficiais 
de fomento financeiro, as disposições sobre fiscalização do Poder 
Legislativo e sobre obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves e outras disposições gerais (BRASIL, 2000).  

 

Em relação à LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras rígidas e exige 

novos procedimentos, dentre os quais se destacam: exigência de Fixação de Metas Tributárias 

para os próximos dois anos, ampliando o horizonte de planejamento; exige que o 

administrador estabeleça com antecedência quais ações serão tomadas para limitar as despesas 

caso a receita estimada não se concretize; exigência de apresentação de normas relacionadas 

ao controle de custos e avaliação dos programas financiados com recursos orçamentários com 

o objetivo de racionalizar os gastos públicos (CHIEZA, 2008).  

Por fim, a Lei Orçamentária Anual demonstra a integração das ações que norteiam o 

planejamento, uma vez que deve respeitar as prioridades estabelecidas na LDO, as regras 
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estabelecidas na LRF e ter relação direta com o PPA (SANTOS FILHO, 2012). De acordo 

com a Secretaria do Tesouro Nacional: 

 

Na LOA são estimadas as receitas e fixadas as despesas que a 
administração pública federal está autorizada a realizar em 
determinado exercício. Como instrumento de execução do 
planejamento governamental, a LOA deve ser compatível com a LDO 
e o PPA aprovados para o período, podendo ser modificada por notas 
fiscais de crédito adicionais. A carta-convênio inclui orçamentos 
fiscais e previdenciários e de investimentos de empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detém a maior parte do capital com 
direito a voto. (BRASIL, 2000).  

 

É por meio da LOA que o governo tem seu principal instrumento para equilibrar o 

orçamento público. É importante ressaltar que a Lei Orçamentária que autoriza o governo a 

gastar, mas não é obrigatória, ou seja, o fato de uma despesa constar na lei não obriga o 

governo a executá-la (NASCIMENTO; DEBUS, 2002).  

Por fim, a LRF estabelece que a Lei Orçamentária Anual deve apresentar:  

I) demonstrativo que comprove a compatibilidade do orçamento com as metas 

estabelecidas no Anexo de Metas Tributárias da LDO;  

II) provisão para reserva para contingências indexada ao Lucro Corrente Líquido para 

pagar passivos não pagos, passivos contingentes e outras contingências fiscais, e, 

 III) despesas relacionadas a títulos de fundos públicos e dívida contratual, bem como 

a receita correspondente, ex exceto para refinanciamento de dívidas, que deve ser apresentado 

em documento separado.  

Estas medidas garantem um maior grau de transparência no processo de preparação do 

orçamento e visam garantir a correspondência entre objetivos e execução (GIUBERTI, 2005). 

 

 

3.3 O TRATAMENTO DA RECEITA PÚBLICA NA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL 

 

Como se pôde verificar no quadro teórico deste trabalho, a atividade financeira é 

desenvolvida pelo Estado em busca do bem comum da comunidade. Está ligada à captação de 

recursos que serão utilizados na satisfação das necessidades públicas, inseridos no 

ordenamento jurídico através da prestação de serviços públicos, intervenção no domínio 



28 
 

 

econômico, exercício do poder de polícia e atividades de fomento. Aplica-se a todos os 

estados e consiste em: obtenção de recursos (receita pública); despesas com recursos 

(despesas públicas); gerir a execução dos recursos (orçamento público); e criar crédito 

(PALUDO, 2013).  

A Lei 4.320/64, não revogada pela LRF, que estabelece as normas gerais de 

contabilidade - com base na norma legal obrigatória para os entes da federação -, classifica as 

receitas públicas em duas categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital 

(SANTOS FILHO, 2012).  

Os rendimentos correntes são os rendimentos tributários, contributivos, patrimoniais, 

agrícolas, industriais, de serviços e outros, bem como os provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinam-se à cobertura de 

despesas classificadas nas Despesas Correntes. (BRASIL, 1964)  

As receitas de capital, por sua vez, são aquelas que surgem da realização de recursos 

financeiros decorrentes da constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de outrem de direito público ou privado, destinado a cobrir 

despesas classificáveis em Despesas de Capital e, também, o superávit orçamentário corrente 

(BRASIL, 1964).  

 

[...] a soma das receitas tributárias, contribuições, bens industriais e 
agrícolas, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, 
deduzida: a) na União, os valores repassados aos Estados e 
Municípios por determinação constitucional ou legal, e as 
contribuições referidas no inciso a do inciso I e inciso II do art. 195, e 
no art. 239 da Constituição; b) nos Estados, as parcelas entregues aos 
Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos Estados 
e nos Municípios, a contribuição dos servidores públicos para o 
custeio do seu regime previdenciário e assistencial e as receitas da 
compensação econômica de que trata o § 9º do art. 201 da 
Constituição Federal (BRASIL, 2000).  

 

Um dos conceitos fundamentais da LRF sobre receitas públicas é o de Receita 

Corrente Líquida (RCL), que serve de parâmetro para controlar limites de receitas. 

Endividamento e despesas de pessoal. Assim, de acordo com o inciso IV do artigo segundo do 

LRF, considera-se a LRF:  

 

Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e 
outras receitas também correntes, deduzidos: a) na União, os valores 
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transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou 
legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do 
art. 195, e no art. 239 da Constituição; b) nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos Estados e 
nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição[...]. 

 
Receitas públicas, em uma definição ampla, são qualquer receita não reembolsável auferida 
pelo governo, em qualquer âmbito governamental, para a alocação e cobertura dos gastos 
públicos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art239
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
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4. GESTÃO FISCAL 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 67 dispõe sobre a criação do 

Conselho de Gestão Fiscal, composto por representantes de todos os poderes e esferas de 

Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, que 

ficará encarregado de acompanhar e avaliar permanentemente a política e o funcionamento da 

gestão fiscal, com o objetivo, dentre outros, da divulgação de práticas que resultem numa 

maior eficiência na transparência da gestão tributária e da adoção de regras para a 

consolidação das contas públicas, uniformização de relatórios e demonstrações de prestação 

de contas, contabilidade e gestão fiscal.  

O Conselho instituirá modalidades de outorga e reconhecimento público dos Poderes 

que obtiverem resultados dignos em suas políticas de desenvolvimento social, aliadas à 

prática de gestão fiscal pautada nas normas da Lei Complementar nº 101/2000 (art. 67, § 1º).  

Do ponto de vista de Juarez Freitas (2001), esse talvez seja o dispositivo mais 

polêmico no sentido de aumentar a transparência, a partir de uma lei disciplinar: a figura do 

Conselho de Administração Fiscal, “em uma ação que não é apenas fiscalizadora, mas 

eventualmente prima, que introduz uma atitude inegavelmente inovadora na gestão da coisa 

pública ”, mostrando que“ mudamos, pelo menos tendendo ao controle democrático e 

participativo da gestão pública brasileira ” (p. 38).  

Enquanto o Conselho não estiver implantado, a elaboração das normas gerais de 

consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União - a 

Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda (art. 4º, inciso I, do Decreto 3.589 / 

2000, e artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 5.136 / 2004). A Coordenação Geral de 

Contabilidade - CCONT - elaborou Manuais com o objetivo de integrar todos os entes da 

Federação e respetivas Competências, para que seja viável a harmonização a nível nacional 

das normas e procedimentos contabilísticos.  

A STN padronizou, por meio desses Manuais, a forma de elaboração dos Relatórios 

prevista na LRF, mesmo atendendo às orientações pertinentes para as versões simplificadas, 

que serão elaboradas a partir da extração das informações dos depoimentos completos. A 

Declaração Simplificada da RREO deve conter: 

 

As execuções orçamentárias e excedentes a serem pagos, a 
determinação dos limites mínimos estabelecidos constitucionalmente 
para sua aplicação na saúde e educação, a determinação do limite 
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máximo constitucionalmente permitido para a contratação de 
operações de crédito, o atuarial projeções dos Planos de Previdência, 
bem como suas receitas e despesas, o valor do Lucro Líquido 
Corrente, o cumprimento das metas de resultado nominal e primário 
estabelecidas no Anexo de Objetivos Fiscais da LDO e a aplicação 
dos rendimentos de capital oriundos da alienação de patrimônio (STN, 
2007, p. 274) 

 

A Declaração de Limites, como parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, 

facilitará o acompanhamento e a verificação dos limites estabelecidos pela LRF e deve ser 

elaborada pelo Poder Executivo, em todos os âmbitos, e pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário e Ministério. Público, apenas no último trimestre. 

 

4.1 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO FINANCEIRA 

 

Embora existam regras claras e detalhadas na Lei Complementar 101/2000 que 

estabelecem a transparência dos atos da gestão fiscal, a verdade é que isso não é suficiente 

para o cumprimento. Para garantir o efetivo cumprimento da regulamentação, além da 

previsão de sanções para os casos de transgressão, é necessário o regular funcionamento do 

sistema de controle. Neste terceiro capítulo, serão examinados os dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal pertinentes na matéria, que, embora sigam a forma de controle 

constitucionalmente estruturada, contêm particularidades que ainda provocam discussões 

entre os estudiosos.  

No desempenho das suas funções, a administração pública está sujeita a um controle 

interno, exercido por entidades integrantes do aparelho do Estado, e externo, exercido por 

órgãos externos à Administração.  

O primeiro está previsto no art. 74 da Constituição Federal, que exige que os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham um sistema integrado de controle interno, com 

o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual, a execução 

dos programas e o orçamento; verificar a legalidade e avaliar os resultados sobre a eficácia e 

eficiência da gestão orçamental, financeira e patrimonial; exercer o controle sobre as 

operações de crédito, avais e fianças, bem como sobre os direitos e haveres da União, e apoiar 

o controle externo.  

Por sua vez, o controle externo compreende o controle parlamentar ou político direto, 

exercido diretamente pelo Poder Legislativo; controlo parlamentar indireto ou técnico, 
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efetuado de forma sistemática e exaustiva através do Tribunal de Contas; controle 

jurisdicional e controle social.  

O controle político parlamentar inclui a competência exclusiva do Congresso Nacional 

para suprimir os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem o poder normativo ou os 

limites da delegação legislativa; fiscalizar e controlar, diretamente ou por meio de qualquer de 

suas Câmaras, os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta; solicitar ao 

Ministro de Estado que forneça informações pessoalmente sobre matéria específica ou sobre 

assuntos inerentes às suas funções (art. 49, incisos V e X; arts. 50 e 58, inciso 2, inciso III, 

todos da Constituição Federal), entre outras habilidades.  

O controle técnico parlamentar que está previsto no art. 70 da Constituição da 

República, confere ao Congresso Nacional competência para exercer, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial da União e dos entes do administrativa e indireta, em termos de legalidade, 

legitimidade, economia, aplicação de subsídios e dispensa de renda.  

Este controle abrange qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que 

utilize, recolhe, armazena, gere ou administra dinheiro, bens e títulos públicos ou pelos quais 

a União seja responsável, ou que, por sua conta, assuma obrigações pecuniárias.  

Ricardo Lobo Torres (2001) esclarece a distinção entre as modalidades de fiscalização 

descritas no preceito. A fiscalização contábil é realizada por meio de registros contábeis, 

balanços, escrituração sintética, análise e interpretação dos resultados econômico-financeiros. 

Abrange outros tipos de fiscalização, já que a contabilidade pode ser financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial.  

A fiscalização financeira tem por objetivo controlar a arrecadação das receitas e a 

realização das despesas. Por sua vez, a supervisão do orçamento é exercida sobre a execução 

do orçamento. O objetivo da fiscalização operacional é controlar as operações e despesas de 

crédito não contempladas na previsão orçamentária. Em última análise, o objetivo da inspeção 

patrimonial é controlar a situação e as mudanças nos bens que constituem o bem público.  

O controle jurisdicional, exercido privadamente pelos órgãos do Poder Judiciário, por 

provocação do interessado, é o controle concreto da legitimidade da conduta da administração 

pública, “anulando suas condutas ilegítimas, obrigando-as àquelas que seriam obrigatórias e 

condenando-os à indenização dos feridos, se for o caso ” (BANDEIRA DE MELLO, 2008, p. 

931).  

Controle social é definido por Bobbio (2000) como o conjunto de meios de 

intervenção positivos ou negativos, desencadeados por cada sociedade ou grupo social na 
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tentativa de induzir seus próprios membros a se conformarem às normas que o caracterizam, 

para prevenir e desestimular comportamentos. Ao contrário das normas citadas, para restaurar 

as condições de conformação, também em relação a uma mudança no sistema normativo (p. 

283).  

O cidadão conquistou, principalmente a partir da Constituição de 1988, instrumentos e 

instâncias por meio dos quais fiscaliza diretamente a gestão pública e nela intervém, 

superando a democracia meramente representativa para ingressar no cenário da democracia 

participativa. Dentre os dispositivos constitucionais que visam instrumentalizar o controle 

social, vale mencionar o art. 37, § 3º, que obriga a lei disciplinar às formas de participação 

dos usuários na administração pública direta e indireta, regulamentando, em especial:  

 

I - as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, 
garantindo a manutenção do cuidado ao cliente e ao avaliação 
periódica externa e interna da qualidade dos serviços; II - o acesso do 
usuário aos registros administrativos e informações sobre atos da 
administração pública, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
III - a disciplina de representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.  

 

Além disso, o art. 29, inciso XII, dispõe sobre a cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal; Arte. 31, § 3º, determina que as contas dos 

Municípios fiquem, durante sessenta dias, anuais, à disposição de qualquer contribuinte, para 

exame e apreciação, que poderá questionar sua legitimidade, nos termos da lei. Além disso, de 

acordo com o art. 150, § 5º, a lei determinará as medidas para que os consumidores sejam 

informados sobre os tributos sobre bens e serviços.  

O art. 162 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

divulguem, até o último dia do mês subsequente ao mês da arrecadação, os valores de cada 

um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregue e 

para ser entregue, e a expressão numérica dos critérios de distribuição.  

A Lei Complementar 101/2000 também garante os meios que possibilitam o controle 

social, nos dispositivos estudados no segundo capítulo desta obra. A participação popular e o 

controle social são explorados pela transparência, adotada como pressuposto de uma gestão 

fiscal responsável. Tendo em vista que qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato tem legitimidade para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União (art. 74, § 2º, da Constituição Federal), a atuação do 

órgão é extremamente importante para o fortalecimento do controle social. 
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4.2 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LRF 

 

O monitoramento do cumprimento das regras da Lei Complementar nº 101/2000 dará 

ênfase ao cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; os limites 

e condições para a realização de operações de crédito e registro em Restos a Pagar; as 

medidas tomadas para devolver o total das despesas com pessoal ao respectivo limite; as 

medidas tomadas para levar os valores das dívidas e dos títulos consolidados aos respectivos 

limites; a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, observadas as restrições 

constitucionais e legais; e, por fim, o cumprimento do limite de gastos totais das legislaturas 

municipais, quando cabível (EC nº 25/2000).  

De acordo com art. 59, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, 

zelarão pelo cumprimento das regras da Lei Complementar nº 101/2000. Em primeiro lugar, é 

importante destacar a competência e legitimidade do Ministério Público para zelar pelo 

cumprimento desta e de qualquer outra lei, independentemente da redação do dispositivo, que 

se refere apenas ao controle interno do órgão.  

A fiscalização da gestão fiscal, em decorrência do sistema constitucionalmente 

estruturado, baseia-se na dualidade de controle. No entanto, lendo arte. 59 observa-se que 

existe uma conjunção alternativa “ou”, que permitiria à Câmara Legislativa exercer o controle 

externo diretamente, sem o auxílio do Tribunal de Contas.  

Helio Saul Mileski (2001), considera que a regra da LRF é flagrantemente contrária ao 

art. 71 da Constituição Federal, que determina o controle “com” auxílio do corpo técnico, ou 

seja, é inclusivo e não alternativo. E alerta que a redação imprecisa do dispositivo não deve 

servir de base para interpretações dissociadas do texto constitucional, com o objetivo de que o 

Poder Legislativo contrate empresas privadas de auditoria para fiscalizar a gestão. Nas 

palavras do autor, a única linha coerente de entendimento é aquela que defende a distinção 

entre controle parlamentar direto e indireto:  

 

A primeira, como as Comissões Parlamentares de Inquérito, exercida 
diretamente pela Câmara Legislativa, e a segunda constituindo-se 
externamente controle típico, com auxílio dos Tribunais de Contas 
(Mileski, 2001, p. 263).  
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Nesse norte, a fiscalização e o controle exercidos diretamente pelo Poder Legislativo 

nos termos do art. 49, inciso X, da Constituição Federal17, têm fins exclusivamente políticos, 

como convocação de autoridades para esclarecimentos; o pedido de informação e a 

constituição de comissões parlamentares de inquérito.  

Ora, se, por um lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal parece afastar essa competência 

do Tribunal de Contas, por outro reconhece a importância da ação preventiva da instituição no 

controle do cumprimento de sua regulamentação. § 1º do art. 59 reserva poderes exclusivos 

aos Tribunais de Contas, os quais devem alertar os Poderes ou órgãos quando verificarem:  

A possibilidade de a realização da cobrança bimestral não implicar o cumprimento das 

metas de resultado primárias ou nominais estabelecidas no Anexo do Imposto sobre Metas;  

Que o total das despesas com pessoal, dívidas e títulos consolidados, operações de 

crédito e prestação de garantias ultrapassou 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 

e 

Que os gastos com inativos e pensionistas ultrapassem o limite definido em lei. Além 

disso, cabe aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites ao gasto total com 

pessoal de cada agência e agência e, em particular, ao TCU, fiscalizar o cumprimento das 

normas relativas às operações com o Banco Central do Brasil (art. 39).  

Assim, há uma nova mudança qualitativa no sistema de controle que, no caso 

brasileiro, favorece a ação a posteriori. É imprescindível o exercício do controle prévio e 

concorrente, para permitir a adoção de medidas corretivas e não apenas punitivas 

(FIGUEIREDO, 2001).  

Os Tribunais também alertarão os Poderes ou órgãos sobre indícios de irregularidades 

na gestão orçamentária ou de eventos que comprometam os custos ou resultados dos 

programas. Desta forma, o legislador proporciona condições para que as atribuições dos 

analistas de contas priorizem a dinâmica de custos e benefícios. A implantação do sistema de 

custos é de grande relevância por permitir um controle substancial da gestão, baseado na 

economia, eficiência e eficácia (CRUZ, 2006).  

Por fim, cabe destacar que a Lei dos Crimes Tributários prevê que os Tribunais de 

Contas processem e julguem as contra-ordenações contra as leis das finanças públicas (art. 5º, 

§ 2º, da Lei 10.028 / 2000). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A transparência foi reconhecida pela Lei Complementar 101/2000 como um pré-

requisito para uma gestão tributária responsável. Para garantir a eficácia desde o início, a lei 

enumera uma série de instrumentos. Entre eles, o Relatório Resumo de Execução 

Orçamentária, que deve ser publicado até trinta dias após o término de cada bimestre, e 

acompanhado de diversos demonstrativos financeiros.  

E o Relatório de Gestão Fiscal, que deve ser emitido a cada quatro meses e publicado 

no prazo de trinta dias. Ao final do exercício, esses relatórios parciais serão consolidados, 

resultando na prestação de contas anual da gestão fiscal.  

A Lei também determina que Estados e Municípios apresentem suas contas ao Poder 

Executivo da União, dentro dos prazos estabelecidos, para promover a consolidação nacional. 

Além disso, prevê a realização de audiências públicas trimestrais em que o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Também, exige que o Ministério das 

Finanças realize um registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas internas 

e externas. 

 Como se pôde verificar, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a divulgação de 

inúmeros demonstrativos e relatórios periódicos, inclusive em meio eletrônico de acesso 

público. E embora os diplomas anteriores à sua vigência já determinassem a elaboração das 

demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias, não estavam recebendo a devida 

atenção, especialmente o Relatório Síntese de Execução Orçamentária, previsto na 

constituição. 

 A Lei Complementar 101/2000 sistematizou melhor o processo de divulgação de 

informações, e estabeleceu sanções para as entidades que descumprirem as disposições 

pertinentes à matéria, que consistem na suspensão do recebimento de transferências 

voluntárias e na contratação de operações de crédito.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal aqui estudada, em termos de transparência, controle 

e fiscalização, ratifica o modelo de contabilidade governamental estabelecido na Lei nº 

4.320/64, com um diferencial meritório: o sistema de custos que permite o acompanhamento 

das contas orçamentárias, financeiras e gestão patrimonial. A avaliação da eficiência na 

alocação dos recursos públicos disponíveis depende do estabelecimento de um processo de 

comunicação entre gestores e sociedade. No entanto, a ampla divulgação de informações 

fiscais preconizada pela Lei não se traduz automaticamente em uma gestão mais participativa.  
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O baixo nível de escolaridade da população brasileira associado ao sigilo da 

linguagem técnica dificulta o entendimento das declarações fiscais.  

A complexidade inerente à questão do orçamento torna a informação disponível pouco 

inteligível para o cidadão. Nesse contexto, surge a importância de se produzir mecanismos 

simplificados que permitam o exame de documentos por qualquer membro da comunidade.  

O monitoramento da gestão pública requer a criação de indicadores de fácil leitura e 

interpretação, permitindo a compreensão dos documentos contábeis até mesmo por contadores 

leigos. Permitir a mensuração de resultados econômicos em entidades da administração 

pública não é uma tarefa fácil e a contribuição da contabilidade nesta missão é essencial.  

Da mesma forma, é fundamental a implantação do Conselho de Gestão Fiscal, que é 

designado pela LRF para monitorar e avaliar a política e o funcionamento da gestão fiscal, 

buscando, dentre outros objetivos, a disseminação de práticas que resultem em maior 

eficiência e transparência da gestão fiscal. Por outro lado, a disparidade regional brasileira 

também afeta negativamente a transparência da gestão e o controle da sociedade sobre os 

recursos públicos, já que parte significativa dos municípios possui uma estrutura 

administrativa e institucional precária.  

Nesse sentido, a assistência técnica e a cooperação financeira da União aos pequenos 

municípios, que são muitos, são de grande importância para a modernização de seus aparatos 

administrativos. A assistência técnica vai incluir a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos, a transferência de tecnologia, e também o apoio à difusão de instrumentos de 

transparência. 

Claramente, ainda há um longo caminho a se percorrer antes que uma gestão 

efetivamente eficaz e transparente possa ser alcançada. Mas, é importante reconhecer que a 

Lei Complementar 101/2000, a LRF, produziu resultados positivos nesses anos porque o 

acesso às informações fiscais aumentou consideravelmente.  

A Secretaria do Tesouro Nacional vem realizando um trabalho notável na 

sistematização, centralização e divulgação dos dados. O site do Ministério da Fazenda tem 

uma lista de todos os relatórios elaborados pelo governo federal desde 2001, incluindo 

demonstrações de receita corrente líquida e consolidação de contas. Existe também o Portal 

da Transparência, lançado pela Controladoria-Geral da União em 2004, que traz informações 

detalhadas sobre a execução financeira dos programas de governo na esfera federal.  

Após discussões sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o interesse no processo 

orçamentário foi renovado. E a necessidade de implantação do sistema de custos na 

administração pública é cada vez mais debatida. 
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