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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o controle social como instrumento de 
prevenção e combate a corrupção. Destaca a essencialidade da transparência pública, a qual 
correlaciona-se com o acesso à informação, para que seja possível o exercício do controle 
social. Ademais, apresenta alguns instrumentos legais e ações existentes no Brasil referentes à 
promoção da transparência. Conclui pela necessidade de continuar avançando nos 
mecanismos que possibilitem a visibilidade administrativa, bem como de incentivar a sociedade 
civil a participar da gestão pública e exercer o controle social. Metodologicamente, trata-se de 
uma pesquisa exploratória, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como instrumentos de 
coleta de dados destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental. 
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1 Introdução 

O Brasil é marcado por grandes escândalos de corrupção, com notícias 

constantes envolvendo casos de desvio do poder e má administração dos 

recursos públicos, de modo que muitos governantes e agentes públicos 

representam interesses particulares em detrimento dos coletivos. 

Diante dessa situação mostra-se relevante discutir meios através dos 

quais seja possível combater a corrupção e, nesse panorama, apresenta-se o 

controle social, ou seja, a participação da sociedade na gestão pública, 

fiscalizando as ações do Estado e a aplicação dos recursos públicos.  

O controle social apenas se concretiza se houver visibilidade na 

Administração Pública, de modo que também se aborda a transparência 

pública e o acesso à informação. Por fim, são apresentados alguns 

instrumentos existentes no Brasil voltados à garantia da transparência pública. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa exploratória, 

desenvolvida através do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de 

dados destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental, com consulta à 

doutrina, artigos científicos e legislação nacional pertinente a temática.  
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2 Corrupção e Controle Social na Administração Pública brasileira 

A Administração Pública é definida como “[...] todo o aparelhamento do 

Estado pré-ordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas.” (MEIRELLES, 2009, p. 65). Do mencionado conceito 

infere-se que os representantes eleitos e os gestores públicos devem trabalhar 

em prol de toda a sociedade e não com vistas a interesses pessoais, pois são 

responsáveis por gerir os bens públicos que a todos pertencem. 

A despeito disso, o que se verifica no cenário brasileiro é uma 

Administração Pública marcada pela corrupção, com notícias recorrentes de 

escândalos envolvendo desvio de verbas e má gerência dos recursos públicos, 

podendo-se destacar como casos mais recentes e de grande repercussão o 

esquema do mensalão, que veio à tona em 2005, referindo-se ao desvio de 

dinheiro público para a compra de apoio político no Congresso Nacional, bem 

como a Operação Lava Jato, deflagrada em 2014, a qual investiga um 

esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobrás, 

empreiteiras e políticos. (SCHWARCZ, 2019). 

Com esses casos houve a sensação de que a corrupção no Brasil se 

intensificou. De fato, conforme o Índice de Percepção da Corrupção 2018, 

publicado pela ONG (Organização Não-Governamental) Transparência 

Internacional, que mensura os níveis de corrupção em 180 países, o Brasil teve 

seu pior resultado desde 2012 e caiu 9 posições em relação ao ano de 2017, 

passando da 96ª para a 105ª posição. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - 

BRASIL, 2019). 

Essa situação acarreta inúmeros prejuízos, tanto para a sociedade que 

não é atendida em suas necessidades básicas, quanto para o próprio país, que 

diante da má aplicação do dinheiro público não vislumbra possibilidades de 

desenvolvimento. Aliás, estudos comprovam como a corrupção prejudica o 

crescimento do país. Em 2009, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) estimou que 

a economia brasileira perde com a corrupção, todos os anos, de 1 a 4% do 

Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a um valor superior a R$ 30 bilhões. 

No ano seguinte, o levantamento da Fiesp (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo) indicou que o custo anual da corrupção no país é de 

1,38% a 2,3% do PIB. Já em 2013, um estudo da CNI (Confederação Nacional 



 

da Indústria) revelou que cada um real desviado pela corrupção significa um 

dano de três reais para a economia e a sociedade. (SCHWARCZ, 2019). 

Assim, a corrupção precisa ser urgentemente combatida e um meio 

para tanto é a existência de controle social, entendido como “[...] a participação 

do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle 

das ações da Administração Pública.” (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 

2012, p. 16). 

Com efeito, para além do controle institucional realizado por órgãos 

com competência legal para fiscalizar a destinação dos recursos públicos, é 

necessário o envolvimento dos cidadãos nesse processo, acompanhando as 

ações estatais e exigindo o emprego correto dos recursos arrecadados, para 

promover a prevenção e o combate a corrupção de forma mais eficaz. 

De acordo com a Controladoria Geral da União - CGU (2012), no 

Brasil, há ainda uma necessidade maior em se ter um controle social forte e 

atuante, tendo em vista a extensão territorial do país e a descentralização 

geográfica dos órgãos públicos componentes dos diversos níveis federativos, 

ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios, de maneira que a 

fiscalização dos recursos públicos deve ser realizada com o apoio da 

sociedade civil. 

Contudo, para a participação ativa do cidadão no controle social é 

necessário primeiramente a transparência dos atos governamentais 

 
3 A transparência pública como condicionante para o exercício do 

controle social e o combate a corrupção 

O controle social pode ser um importante mecanismo na luta contra a 

corrupção em complemento ao controle institucional. Todavia, não é possível a 

sociedade acompanhar as ações da Administração Pública se estas forem 

praticadas e mantidas em segredo, pelo que a transparência é condição 

essencial para que haja a fiscalização dos negócios públicos.  

Ademais, a prática da corrupção encontra um ambiente fértil para se 

disseminar onde não existe transparência, pois corruptos e corruptores sentem-

se à vontade para agir, tendo em vista que suas ações ilícitas ocorrem sob 

sigilo. Para Martins Júnior (2010, p. 48): “Em grande parte, os vícios da 



 

Administração Pública devem-se à sigilosidade, cuja redução, além da 

efetividade do controle, principia com a maior visibilidade.” 

Nesse sentido, o Portal da Transparência (BRASIL, 2019) afirma que:  

[...] a transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que 
ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam 
com responsabilidade e permite que a sociedade, com informações, 
colabore com o controle das ações de seus governantes, no intuito de 
checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam.  

 

A transparência correlaciona-se com o acesso à informação, o qual 

perpassa pela ideia de que “[...] o poder público, por ser público, deve agir com 

a maior transparência possível, afim de que os administrados tenham, a toda 

hora, conhecimento do que os administradores estão fazendo” (SILVA, 2017, p. 

649). 

Apesar de sua importância, o acesso à informação sofreu restrições 

por parte dos governos ao longo dos últimos séculos, tendo vigorado o império 

do segredo na Administração Pública. Mas, em contraposição a essa 

opacidade informacional e buscando concretizar o ideal da democracia como 

“[...] o governo do poder público em público” (Bobbio, 2006, p. 98) resta 

evidente que no atual Estado Democrático de Direito, nos moldes da 

Constituição Federal de 1988, o acesso à informação deve ser a regra e não a 

exceção, de modo que os cidadãos tenham assegurado o direito de serem 

informados sobre todos os atos da Administração, e mais que isso, também 

devem ter possibilidades de participar da tomada de decisões que envolvem 

questões públicas, inclusive como forma de controlar que as escolhas dos 

governantes estejam em consonância com os interesses e demandas da 

população em geral. 

Destaque-se que a Administração Pública brasileira possui como um 

de seus princípios o da publicidade conforme o artigo 37, caput, da 

Constituição de 1988, sendo, portando, obrigatório a divulgação de 

informações sobre sua atuação. 

Valle (2002) aponta que o dever de publicidade tornou-se insuficiente e 

veio a sofrer uma atualização expansiva, transmudando-se assim para a ideia 

de transparência, visto não ser satisfatório que a Administração Pública apenas 

leve ao conhecimento da sociedade a decisão já discutida e formulada, mas 

deve informar cada passo que está adotando para tomar determinada decisão, 



 

expondo as alternativas das quais dispõe, qual lhe parece mais correta e quais 

os efeitos que pode acarretar, de forma que os cidadãos possam exercer o 

controle sobre todas as ações da Administração. 

Importa destacar, entretanto, que não basta a simples disponibilização 

de informações pelo Poder Público, mas é preciso que sejam inteligíveis e 

compreensíveis a todos, pois caso contrário os cidadãos não poderão se 

apropriar delas. De acordo com Santos (2002, p. 551) “[...] o acesso à 

informação depende da inteligibilidade da informação, ou seja, do conteúdo da 

informação. [...] na medida em que prevalece a linguagem técnica, informação 

disponível não significa necessariamente informação acessível.” 

Para a  CGU (2012), a transparência da gestão pública e das ações do 

governo requer: publicação de informações; espaços para a participação 

popular na busca de  soluções para problemas na gestão pública; canais de 

comunicação e de diálogo entre sociedade civil e governantes; existência de 

Conselhos, órgãos coletivos do poder público e da sociedade com a função de 

participar da elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas; 

modernização dos processos administrativos, de modo a facilitar a fiscalização 

por parte da sociedade; simplificação da estrutura de apresentação do 

orçamento público. 

Destarte, a Administração Pública abandonando a cultura do segredo e 

o rigor técnico de sua linguagem, deve dar a mais ampla visibilidade de seus 

atos, prestando informações tempestivas, de forma clara e acessível ao 

entendimento de todo e qualquer cidadão. Somente assim, os indivíduos 

poderão fazer parte de um governo democrático, defendendo seus direitos e 

fiscalizando se as ações dos gestores públicos estão voltadas aos fins da 

coletividade e se os recursos públicos estão recebendo correta destinação. 

 
4 A transparência pública no Brasil  
  

A garantia da transparência pública, assim como do acesso à 

informação, não é tema novo no Brasil, sendo que ao longo da história 

brasileira diversas leis e políticas já contemplaram esse assunto. Tomando por 

marco a Constituição Federal de 1988, está colocou o direito de acesso à 



 

informação no rol de direitos fundamentais do indivíduo, conforme dispõe em 

seu artigo 5º, incisos XIV e XXXIII: 

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: [...] 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] 
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. (BRASIL, 2018a).  

  

A partir da Constituição da Constituição de 1988, foram publicadas 

várias leis e decretos, bem como desenvolvidas ações que tratam da 

transparência e do acesso à informação. 

Nesse contexto, destaca-se a edição da Lei Complementar nº 

101/2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual 

dispõe em seu artigo 1º, § 1º 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 [...].” 

(BRASIL, 2000). 

Referida lei, no artigo 48 define alguns instrumentos de transparência 

da gestão fiscal, determinando que a eles seja dada ampla divulgação, quais 

sejam: planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio, Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal e suas versões simplificadas3. 

Ademais, o § 1º do mesmo artigo e seus incisos, estabelecem que a 

transparência será assegurada através do incentivo à participação popular e 

realização de audiências públicas durante a elaboração e discussão dos 

planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos, bem como mediante a 

divulgação em meio eletrônico e em tempo real, de informações 

pormenorizadas referentes à execução orçamentária e financeira. 
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Outro marco da transparência refere-se ao Portal da Transparência do 

Governo Federal, o qual foi lançado em 2004 por iniciativa da Controladoria-

Geral da União, tratando-se de um sítio na internet que tem por objetivo 

veicular informações sobre a execução orçamentária e financeira da União. No 

portal podem ser encontradas informações sobre orçamento anual, receitas e 

despesas públicas, recursos transferidos, áreas de atuação do governo, 

benefícios aos cidadãos, servidores públicos, licitações, convênios, 

contratações, entre outras (BRASIL, 2019) 

Além disso, com a finalidade de dar prosseguimento as ações do 

governo voltadas para a transparência e o controle social, foi publicado o 

Decreto nº 5.482/2005 que institui as Páginas de Transparência Pública, 

determinando em seu artigo 2º que os órgãos e entidades da administração 

pública federal, direta e indireta, deverão possuir em seus respectivos sítios 

eletrônicos uma página chamada de Transparência Pública, para divulgar 

dados e informações sobre à sua execução orçamentária e financeira. 

No dia 18 de novembro 2011 foi publicada a Lei 12.527, denominada 

Lei de Acesso à Informação (LAI), que regulamenta o direito de acesso à 

informação e fomenta uma cultura de transparência na administração pública. 

Mencionada lei subordinou ao seu regime todos os órgãos da administração 

direta e indireta e também as entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebem recursos públicos. Adota o princípio da publicidade máxima 

declarando ser a publicidade a regra e o sigilo, a exceção, podendo 

permanecer secretas somente aquelas informações que dizem respeito à 

segurança da sociedade e do Estado. 

A LAI traz dois mecanismos para garantir o acesso à informação: a 

transparência ativa e a transparência passiva. De acordo com a transparência 

ativa, as informações de interesse público devem ser divulgadas 

independentemente de solicitações. Já conforme a transparência passiva, os 

indivíduos podem, sem necessidade de explicar o motivo e apenas 

identificando-se, solicitar informações aos órgãos públicos. 

Destaca-se que a LAI, determinou a utilização de todos os 

instrumentos disponíveis para a divulgação de informações de interesse 

coletivo ou geral em linguagem clara e objetiva, sendo obrigatória a divulgação 



 

em sites oficiais na internet para os municípios com mais de 10 mil habitantes. 

Além do meio virtual, a lei prevê a criação dentro dos órgãos públicos de um 

Serviço de Informação ao Cidadão para atender e orientar o público quanto ao 

acesso à informação, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar 

documentos e requerimentos de acesso à informação. 

Para assegurar o direito ao acesso à informação, a LAI dispõe sobre 

condutas ilícitas que ensejam responsabilidades dos agentes públicos, as 

sanções que sofrerão caso violem os procedimentos legais e a 

responsabilidade dos órgãos ou entidades públicas pela utilização indevida de 

informações sigilosas ou pessoais. 

Ainda, no contexto da transparência, importa destacar a atual política 

da Parceria Governo Aberto ou OGP (do inglês Open Government 

Partnership), tratando-se de uma iniciativa internacional, da qual o Brasil é 

membro e que tem por finalidade fazer com que os governos assumam 

compromissos concretos para difundir a transparência e o acesso à informação 

pública, apoiar a participação social, combater a corrupção e utilizar as novas 

tecnologias para fortalecer a governança. (BRASIL, 2018b). 

A iniciativa foi lançada oficialmente em setembro de 2011, por oito 

países (África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, 

Noruega e Reino Unido), sendo que o Brasil e os Estados Unidos co-presidiram 

a iniciativa durante seu primeiro ano de existência. Para ingressar na OGP, 

cada país precisa assinar a Declaração de Princípios e apresentar um Plano de 

Ação para um período inicial de dois anos, contendo compromissos concretos 

que abordem os quatro princípios da Parceria: transparência, participação 

cidadã, accountability (prestação de contas e responsabilização), e tecnologia e 

inovação. (BRASIL, 2018b). O Brasil já se está em seu quarto Plano de Ação.4 

Assim, verifica-se que o Brasil possui vários instrumentos para 

fomentar a transparência, sendo fundamental continuar avançando e 

aprimorando mecanismos que visem tornar a Administração Pública mais 

eficiente, aberta e responsável 
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Por outro lado é necessário haver a própria divulgação dos canais que 

permitem a sociedade acompanhar os atos governamentais, assim como o 

incentivo para que os cidadãos participem da gestão pública e exerçam o 

controle social, pois em geral a sociedade brasileira não possui uma cultura de 

participação, já que em grande parte da história do país foi deixada a margem 

dos assuntos e decisões do Estado. 

Em um cenário de corrupção, a transparência da Administração Pública 

pode acarretar inúmeros benefícios concretizando-se o ideal de um Estado 

aberto a participação e ao controle social. Com isso, também se torna possível 

o desenvolvimento e crescimento do país, uma vez que, diante da fiscalização 

dos atos governamentais, espera-se que o dinheiro público tenha sua devida 

destinação e que  os gestores públicos atuem com responsabilidade no trato da 

coisa pública. 

 

5 Considerações finais 

A corrupção é prática recorrente no Brasil, e o controle social, ao lado 

do controle institucional, representa um importante mecanismo para coibi-lá, 

pois faz com que os administradores atuem de forma mais responsável diante 

da fiscalização de suas ações por toda a sociedade.  

Entretanto, para o exercício do controle social, é preciso que haja 

transparência na Administração Pública, uma vez que não há como 

acompanhar e fiscalizar as ações dos agentes públicos, se estas forem 

realizadas e mantidas em segredo. Nesse sentido, é fundamental a divulgação 

e o acesso as informações sobre as ações do governo. Referidas informações 

devem ser prestadas de forma clara e compreensível ao entendimento de 

todos. 

O Brasil possui vários instrumentos normativos e integra ações que 

visam à transparência na Administração Pública, sendo necessário continuar 

avançando nessas medidas para que cada vez mais seja possibilitada a 

visibilidade da atuação administrativa. Além disso, é fundamental a divulgação 

dos próprios canais de transparência e o incentivo a sociedade para participar 

da gestão pública exercendo o controle social. 
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