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Transparência é direito fundamental do cidadão.
Com críticas à demora para regulamentar o dispositivo, especialistas 
avaliaram que a falta de informações fomenta a corrupção.

A apresentação de balanços financeiros dispostos em complexas planilhas em
sites de prefeituras, governos estaduais e da União, bem como da 
administração dos demais Poderes, não satisfaz o direito do cidadão à 
transparência que o Poder Público lhe deve, decorrente de princípios 
constitucionais e da legislação infraconstitucional. Esse foi o ponto comum 
das apresentações dos conferencistas do painel 25, “Transparência Pública, 
Ética e Orçamento”, no terceiro dia da XXIII Conferência Nacional da 
Advocacia Brasileira.

O primeiro expositor fez uma crítica contundente ao Estado brasileiro, que 
levou mais de duas décadas para regulamentar dispositivo constitucional que 
assegura ao cidadão o direito à transparência do Poder Público. “É inaceitável
uma demora dessa ordem para termos uma lei muito simplista, como é a Lei 
de Acesso à informação (Lei Federal n° 12.527/2011)”, reclamou José 
Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de 
São Paulo (Iasp).

Ele explicou que a Portaria n° 277/2013, da Controladoria Geral da União, 
tem um texto mais aprimorado, mas como não tem a força normativa da lei, 
não é o modelo seguido pelos entes públicos. “Criou-se o fetiche de que 
transparência se resume a manter um ‘portal de transparência’ na internet, 
algo com informações estáticas e desatualizadas que não cumpre o 
mandamento constitucional da transparência”, criticou Ribeiro. O artigo 5°, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal dispõe 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”. (Fim da transcrição)



Tal é o caso das informações referentes à reforma da Previdência. O estado 
de coisas como atualmente disposto está bem para os donos da Economia e



para as classes média e abastada. Para esses grupos de cidadãos bastam 
alguns casuísmos preferentemente não muito ostensivos; será a partir desses 
detalhes que sua vida empresarial ou  funcional se desenvolverá de modo 
plenamente satisfatório. Para eles. A aposentadoria, em princípio, não 
apresenta qualquer problema, pois têm meios para, e na verdade já o fazem, 
pagar um plano de aposentadoria complementar. A questão, no entanto, se 
complica quando se trata da classe média baixa, se é que isso existe na 
ordenação sócio-econômica, e torna-se incontornável para os habitantes da 
planície, a base da pirâmide, castrados em suas possibilidades de crescimento
econômico-social a partir do fato de correrem contra o tempo usando 
muletas; são cidadãos órfãos dos recursos mínimos para construírem suas 
vidas.

A classe média alta e abastada, e os ricos, naturalmente, mandam os seus 
filhos a escolas e universidades particulares nas quais dispõem de cursos 
ministrados inteiramente em outros idiomas. É o tipo de formação que 
estabelece barreiras quase intransponíveis para os menos favorecidos, 
obrigados a frequentar escolas e universidades públicas sem recursos, 
algumas obrigadas a fechar as portas por falta de recebimento das verbas 
necessárias e consignadas em orçamento, todos condenados, salvo as 
exceções que confirmam a regra, a patinarem em suas profissões; as melhores
oportunidade são aproveitadas pelos filhos de famílias com folgados recursos
financeiros, frequentadores dos melhores estabelecimentos de ensino. Mais 
que perverso, isso é sinistro pelo círculo vicioso criado; as possibilidades de 
rompê-lo estão na razão inversa da educação formal possível para os não 
abastados. Com formação acadêmica ruim, eles estarão sempre perdendo 
para os abastados, o que aumentará continuamente a distância entre os dois 
grupos socioeconômicos; isso chegará ao ponto de criar castas e uma 
população cada vez mais pobre e desprotegida, alimentando a quantidade de 
miseráveis, que, hoje, já não é pequena. Se o ônus maior é sempre desta 
classe, e como os governos nunca estarão de fato voltados para ela, como já 
não estão, circunstância igualmente já apontada mais de uma vez pelo blog, 
chegaremos a todos os estágios possíveis das explosões populares, ou, o que 
é mais provável, ao estágio da severa repressão oficial para manter submissos
os descontentes e revoltosos até suas colunas vertebrais se dobrarem ao ponto
de renunciarem a qualquer reação e aceitarem temerosos sua condição de 
selvagens huxleyanos. A Reserva. 

S&P não está preocupada com a nossa Economia, ou com a nossa população; 
ainda viva esta na mais extrema necessidade, a agência apenas quer o país 
formalmente apto a pagar os empréstimos tomados para financiar despesas da
natureza de um poço sem fundo, absurdas e desproporcionais ao seu real 



status econômico, despesas essas que, parece, se quer financiadas de modo 
indireto pela mesma população que vive, em boa proporção, em condições de
penúria, sem emprego e sem perspectivas. O ganha-pão de S&P não lhe abre 
o menor espaço para preocupar-se com alguma coisa ou alguém; países e 
populações, para a agência, são meras abstrações. Internamente, valer-se de 
Presidentes Sul-Americanos para promover, oportunisticamente, a enigmática
reforma previdenciária pretendida já nos engasga a todos; tentar vinculá-la a 
uma agência de riscos de métodos frios e calculistas que já cometeu erros 
gravíssimos relativamente à Economia internacional, que não sabe ou não 
quer saber da nossa realidade real, é insuportável. 

Para onde vão afinal, analiticamente falando, os fundos da Previdência? O 
que se faz, de fato, para conter os custos explosivos e inadequados à 
verdadeira expressão da nossa Economia? A desigualdade e os privilégios são
muitos, exagerados; o que se faz para cortá-los, ao menos para contê-los, uma
vez seguirem em permanente expansão?

Antes de discutir a reforma da Previdência como proposta, a Sociedade, os 
cidadãos deste país precisam de detalhes. Transparência. Não querem e não 
podem arcar com custos que não são seus; só podem e querem contribuir para
as suas aposentadorias e pensões.

 


