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RESUMO  

ACCARINI, Yunahra Moraes1. DOS GASTOS SECRETOS DO GOVERNO COM 

FOCO NOS CARTÕES CORPORATIVOS DO GOVERNO (ARTIGO 5º, XXXIII, CF), 

EM FACE DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011). 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário 

Cidade Verde UniFCV, Maringá, 2020. 

O presente trabalho tem por objetivo explanar o previsto no artigo 5, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 88, onde há previsão legal que permite a todos o direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, seja particular, ou de 

interesse coletivo e geral, garantia de que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja 

imprescindível à Segurança da Sociedade e do Estado. Os gastos em Cartões 

Corporativos, hoje conhecidos como CPGF – Cartões de Pagamentos do Governo 

Federal, tem gastos sigilosos e são liberados da premissa das formalidades legais, e 

também da transparência e acesso à informação pública da Lei nº 12.527/2011, 

conhecida como LAI. Os gastos derivados destes cartões têm como finalidade 

facilitar e preservar a intimidade e cotidiano das autoridades do Estado brasileiro, 

por isso, no Capítulo IV da Lei 12.527/11, estão previstos os casos de restrições das 

informações, dos quais contrastados com os princípios da Administração Pública, 

art. 37 da CF de 88, e, o sigilo, que resguarda as informações dos gastos públicos 

em Cartões do Governo, estão fora do limite constitucional. 

Palavras-chave: Acesso à informação; Gastos públicos; Gastos secretos; Sigilo. 

 

 
1Graduanda de Direito pela UNIFCV; Participante do Programa de Iniciação Científica de 2018-2019 
(PIIC/FCV). 
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ABSTRACT 

ACCARINI, Yunahra Moraes2. GOVERNMENT SECRET EXPENSES FOCUSING 

ON GOVERNMENT CORPORATE CARDS (ARTICLE 5, XXXIII, CF), IN FACE OF 

THE ACCESS TO INFORMATION LAW (LAW No. 12.527/2011). 

Course Conclusion Paper (Law graduation) – University Center Cidade Verde 

UniFCV, Maringá, 2020. 

The purpose of this task is to explain whats foreseen in the 5º Article, item XXXIII of 

the Constitution of the Federative Republic of Brazil from 1988, where there is a legal 

provision that allows everyone the right to receive information from public agencies of 

interest, whether private, or of collective and general interest, guarantee that it will be 

provided within the deadline of the law, under penalty of liability, except for those 

information whose secrecy is essential to the Security of Society and the State. The 

expenditure on Corporate Cards, now known as CPGF - Federal Government 

Payment Cards, have confidential expenses and are released from the premise of 

legal formalities, as well as from the transparency and access to public information of 

the Law Nº 12.527/2011, known as LAI. Expenditures derived from these cards 

habve the purpose to facilitate and preserve the intimacy and daily life of the 

authorities of the Brazilian State, therefore, in the Chapter IV of Law 12.527/11, 

foreseeing cases of information restrictions, of which contrasted with the principles of 

Public Administration, Article 37º of the Federal Constitution of 1988, and, the 

secrecy, which protects the information on public spending on Government Cards, 

are outside the constitutional limit. 

Keywords: Access to information; Public spending; Secret expenses; Secrecy. 

 

 
2 Law student at UNIFCV; Participant in the 2018-2019 Scientific Initiation Program (PIIC / FCV). 
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1. Introdução. 

O presente trabalho tem por objetivo explanar o previsto no artigo 5, inciso 

XXXIII da Constituição Federal de 88, onde há previsão legal que permite a todos o 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, seja particular, 

ou de interesse coletivo e geral, garantia de que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja 

imprescindível à Segurança da Sociedade e do Estado. 

Os gastos em Cartões Corporativos, hoje conhecidos como CPGF3 – 

Cartões de Pagamentos do Governo Federal, tem gastos sigilosos e são liberados 

da premissa das formalidades legais, e também da transparência e acesso à 

informação pública da Lei nº 12.527/2011, conhecida como LAI4.  

Os gastos derivados destes cartões têm como finalidade facilitar e preservar 

a intimidade e cotidiano das autoridades do Estado brasileiro, por isso, no Capítulo 

IV da Lei 12.527/11 estão previstos os casos de restrições das informações, dos 

quais contrastados com os princípios da Administração Pública, art. 37 da CF de 88, 

e, o sigilo, que resguarda as informações dos gastos em cartões públicos,  pois 

estes estão fora do limite constitucional do Artigo 5, inciso XXXIII da CF/88. 

O presente estudo será desenvolvido pela metodologia exploratória, por ter 

uma finalidade de construção do entendimento acerca dos Cartões Corporativos do 

Governo, com uma abordagem quantitativa dos dados e uma natureza básica de 

construção de conhecimentos acerca do tema. O objetivo exploratório se dará pelos 

procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e através do levantamento de 

informações, normas, e outros de justificativas e desenvolvimento do direito.  

Iniciando com a gênese epistemológica da criação das bases normativas 

pertinentes ao tema dos Cartões Corporativos, passando, assim, para uma análise 

social e reflexos no direito destes, ao longo da história democrática brasileira. Enfim, 

será dado números e distribuição dos gastos destes Cartões Corporativos e 

possíveis soluções para o problema destes gastos sigilosos. 

 

 
3 Sigla usada para o nome dos Cartões de Pagamento do Governo Federal 
4 Sigla usada como referência da Lei de Acesso à Informação 
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2. A gênese epistemológica do artigo 5º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988, e, da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei 

12.527 de 2011). 

Como essencial ao objetivo desta pesquisa, temos que compreender o 

contexto epistemológico da criação dos ordenamentos que a esta baseia: O 

art. 5 da CF/88 que dá garantias fundamentais aos cidadãos brasileiros, no seu 

inciso XXXIII5, objeto desta pesquisa, fala de sigilo para proteção, pois se tratava de 

uma época pós ditadura e abusos de poder pelos governantes, que levou o poder 

constituinte a fazer essa ressalva de informações para a devida proteção do estado 

democrático de direito que eles pretendiam com a constituição. Assim, o sigilo ali 

colocado pelo constituinte, foi com as bases de fundamentação na proteção da 

democracia e da soberania do povo brasileiro, para que não fosse mais atingido por 

governos autoritários, sendo sempre voltado assim, para a população no controle do 

poder. 

Na comemoração dos 30 anos da Constituição o texto publicado que 

ressalta essa gênese: [...] foi um momento de recuperação de direitos, sobretudo. E 

isso foi possível, até certo ponto, por conta da grande mobilização da população, 

sobretudo a partir dos segmentos e categorias mais organizados[...]6, isso foi dito por 

Jorge Hage no texto “Democrática, Constituição Federal de 1988 foi construída pela 

sociedade” disponível no site do Governo Federal. 

LAI – Lei de Acesso À Informação, entrou em vigor pela Lei nº 12.527 de 18 

de novembro de 20117, também como a Constituição veio em um momento de 

reestruturação do poder público e político do país, anteriormente este inciso foi 

regulamentado pela Lei nº 11.111, de 20058, revogada, porém que dizia que as 

informações públicas deveriam ser classificadas pelo Poder Executivo de acordo 

com um grau e só divulgadas a acesso público de documentos após e, somente se 

 
5Brasil. Legislação. Art. 5º. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp> Acesso em 12 de junho 
de 2020. 
6Governo do Brasil. Constituição 30 anos. Texto "Democrática, Constituição Federal de 1988 foi construída pela 
sociedade". Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/constituicao-30-anos/textos/democratica-constituicao-
federal-de-1988-foi-construida-pela-sociedade> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
7Lei de Acesso à Informação no Brasil – LAI. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em 12 de junho de 2020. 
8Brasil. Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11111.htm> Acesso em 12 de junho de 2020. 
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solicitadas, voltado, após a LAI, para a origem de poder democrático, limpando e 

reorganizando as estruturas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para 

que todos se adequassem às divulgações e transparências da coisa pública que 

foram consolidadas pela Constituição em diversos artigos e princípios.  

O inciso XXXIII do art. 5º é regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, 

que prevê como sigiloso apenas o indispensável para a segurança do Estado 

democrático, na forma do art. 23 da Lei de Acesso à Informação, garantindo acesso 

quase irrestrito e a qualquer cidadão do que o agente e órgãos públicos tomam de 

atitudes e decisões na operação da máquina pública e seus membros. 

Como disse o jornalista Fernando Rodrigues, no Recente Congresso Digital 

da OAB, no Painel 45, com o tema Acesso à Informação e o Vírus do Autoritarismo, 

2020, minuto 16:15h: 

[...] Esse direito ele nunca foi uma concessão dos poderes públicos a 
sociedade, foi muito mais uma reclamação da sociedade, presença no 
congresso e pressão, para que essa legislação que sofisticou muito, 
melhorou muito, a democracia brasileira, pudesse ser adotada. [...]9 

Além da Lei de Acesso à Informação, temos o art.37 da CF/8810, onde estão 

elencados os princípios da administração pública, seja para funcionários, 

administradores e/ou órgãos estão a estes submetidos, bem como todos os atos por 

eles executados. 

Entre os princípios, está o da legalidade, no qual a máquina pública só fará 

ou deixará de fazer algo que tenha fundamento em lei. De senso comum aos 

brasileiros, a publicidade da coisa pública é uma ideia predominante, bem como o 

sigilo para a proteção individuais das pessoas. Caminhando para o perfeito 

entendimento do fundamento ao artigo 5, inciso XXXIII da CF/88, porém os 

governantes e operadores da máquina pública ainda resistem a divulgação ampla 

das informações de seus atos cotidianos no desempenho de funções. Remetendo a 

LAI que torna estes princípios possíveis, do ponto de vista do dispor das 

informações. 

 
9RODRIGUES, Fernando. Painel 45 – Acesso à informação e o vírus do autoritarismo. I CONGRESSO 
DIGITAL OAB. COVID-19: REPERCUSSÕES JURÍDICAS E SOCIAIS DA PANDEMIA. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=W4qf4vFtYuI> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
10Brasil. Legislação. Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_37_.asp> Acesso em 12 de junho 
de 2020. 
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Em seguida o princípio da impessoalidade, pois a coisa pública não permite 

que sejamos indivíduos na prestação de serviços à coletividade, sempre vendo a 

totalidade da população e não apenas o indivíduo, garantindo assim que o agente 

público no exercer de suas funções se torne Estado cumprindo o objetivo 

democrático e não individual. Novamente vemos como não se justifica o sigilo pelo 

indivíduo, sendo apenas mantida a forma de proteção ao estado democrático. 

Assim diz o artigo publicado pela CLP - Liderança Pública, com o tema 

“LIMPE: Os 5 princípios da Administração Pública”, 2018: 

[...] Nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, ou seja, o poder 
pertence ao povo, assim não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de 
informações por parte do poder público. É dever de todos os órgãos e 
instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a 
prestação de contas para a sociedade [...]11 

O Princípio da moralidade pública pois além de obedecer ao que esteja 

disposto em lei a coisa pública não poderá contradizer à vontade e aceitação da 

população, repetidamente direcionando o que é público para a democracia que é o 

princípio central. Já o princípio da publicidade, ampara a temática central da nossa 

pesquisa e aqui é disposta como princípio não só constitucional, mas, como princípio 

administrativo, que visa exatamente a disponibilização de todos os atos praticados 

enquanto pública para o público.  

 

3. Divulgação e propagação da informação na democracia. 

Após essa verificação pautada em leis e princípios administrativos, 

encontramos na imprensa, de modo geral, várias reportagens sobre o uso de 

cartões corporativos pelo governo que se encaixam no tema proposto.  

Os cartões foram criados pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso 

em 2001, para agilizar os procedimentos administrativos e facilitar as demandas, 

porém o uso deste foi corrompido para esconder desvios do dinheiro público.  

Foi verificado que os gastos desses cartões são, quase na sua totalidade, 

classificados como secretos, o que não faz sentido, visto que foram criados para uso 

administrativo e pela Lei do Acesso à Informação esses gastos deveriam ser parte 

 
11Organização Suprapartidária CLP - Liderança Pública, artigo “LIMPE: Os 5 princípios da Administração 
Pública”, 2018.Disponivel em: <https://www.clp.org.br/limpe-os-5-principios-da-administracao-publica-mlg2/>. 
Acesso em 12 de junho de 2020. 
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de interesse público e como coisa pública deveriam estar disponibilizados pelos 

meios apropriados de transparência e publicidade. 

De acordo com GRAF, Ana Cláudia Bento, em o direito à informação 

ambiental, 1998, p.24, temos o seguinte: 

[…] O direito às informações de que o Estado dispõe fundamenta-se no 
princípio da publicidade dos atos administrativos e na eliminação dos 
segredos públicos. Neste sentido, o direito à informação constitui um 
indicador significativo dos avanços em direção a uma democracia 
participativa: oponível ao Estado, comprova a adoção do princípio da 
publicidade dos atos administrativos; sob o ponto de vista do cidadão, é 
instrumento de controle social do poder e pressuposto da participação 
popular, na medida em que o habilita para interferir efetivamente nas 
decisões governamentais e, se analisado em conjunto com a liberdade de 
imprensa e banimento da censura, também funciona como instrumento de 
controle social do poder […] 12 

O conceito de Democracia não se funde ao conceito de sigilo, pois a 

democracia prevista e exaltada pela constituição emana o poder do povo, bem como 

a liberdade dos seus indivíduos e a igualdade entre todos os participantes da 

república democrática.  

O sigilo, por sua vez, é a restrição do conhecimento e do poder a poucos, 

colocando em situações de desigualdade o povo e seus governantes, que deviam 

servir ao povo e não os desmerecer de informações. Uma vez que os eleitos são 

nossos representantes, são também funcionários do povo, e é essa pressão popular 

a que falta para as contas da União, Estados e Municípios fecharem.   

Nesse sentido, temos o preambulo da Declaração de Atlanta e Plano de 

Ação para o Avanço do Direito de Acesso à Informação, 2008, p.1: 

[…] O direito de acesso à informação é a base para a participação cidadã, 
boa governança, a eficiência na administração pública, a prestação de 
contas e esforços de combate à corrupção, a mídia e o jornalismo 
investigativo, o desenvolvimento humano, a inclusão social e a realização 
de outros direitos socioeconômicos e políticos e civis […]13 

Salientando aqui, que a informação é o melhor, senão indispensável, 

instrumento para se fazer a democracia ser exercida na plenitude na sociedade que 

a esta escolhe como governo. 

 
12Apud HOCH, Patrícia Adriani. O potencial democrático do acesso à informação pública e da transparência 
governamental no contexto da sociedade informacional. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/8-5.pdf> Acesso em 22 de março de 2020. 
13Declaração de Atlanta e Plano de Ação para o Avanço do Direito de Acesso à Informação. Disponível 
em:<https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/atlanta_declaration_unofficial_portuguese.pdf> 
Acesso em 12 de junho de 2020. 
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A falta de verificação e cuidado da parte dos cidadãos pode ser um dos 

fatores que contribuirão para que os gastos nos cartões ultrapassassem 672 milhões 

desde a criação até 201614. Uma solução para isso, se deu com a criação de 

Observatórios Sociais que se alastraram e estão em mais de 16 estados, como 

trabalho voluntário de fiscalização e já evitaram o desperdício dinheiro público em 

todo país, em uma visão geral, é a aplicação de conhecimentos e informações pela 

população que faz com que ela seja utilizada para o bem-estar social da nação, e 

não para a corrupção e desvios de dinheiro.  

Segundo disse MARTINS, Paula Ligia, em seu artigo sobre Acesso à 

Informação, 2011, p.234: 

[…] A democracia, mais do que um sistema de regras, é uma construção 
cotidiana para a qual o acesso à informação é um direito instrumental 
indispensável. Sem a oportunidade de conhecer a fundo seus 
representantes, de tomar nota de suas decisões, de seus atos 
administrativos, a população estabelece laços frágeis com o sistema 
democrático. A crença nas instituições públicas depende de sua 
transparência […]15  

Elevando à população o dever de fiscalização dos gastos públicos, 

principalmente os elencados como sigilosos, pois estes foram criados e até hoje são 

usados indiferentes ao disposto na Constituição Federal/88.  

Em plena vigência da Constituição do Estado Democrático de Direito, o 

então presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Cartão Corporativo como 

Cartão de Credito Corporativo, inicialmente regulado pelo Decreto nº 3.892, de 20 de 

agosto de 200116, sendo hoje regulado pelo Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 

200517, que não fala no seu teor da possibilidade de gastos sigilosos por este.  

Também em sua presidência, FHC foi o primeiro a falar sobre as categorias 

do sigilo, em seu Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro de 199718, [...]no final do seu 

segundo mandato, baixou um decreto presidencial muito draconiano[...] classificou o 

jornalista Fernando Rodrigues, no Congresso Digital da OAB, no Painel 45, com o 

 
14Portal O Globo de Notícias, Reportagem de Maria Lima, “Tucano pede que TCU abra ‘caixa preta’ dos cartões 
corporativos”, 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/tucano-pede-que-tcu-abra-caixa-preta-dos-
cartoes-corporativos-19377198> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
15MARTINS, Paula Ligia. Acesso à informação: um direito fundamental e instrumental. Disponível em: 
<https://brapci.inf.br/index.php/res/download/54915>. Acesso em 22 de março de 2020. 
16Brasil. Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3892.htm> Acesso 
em 12 de junho de 2020. 
17Brasil. Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5355.htm> Acesso em 12 de junho de 2020. 
18Brasil. Legislação. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2134.htm> Acesso em 12 
de junho de 2020. 
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tema Acesso à Informação e o Vírus do Autoritarismo, 2020, minuto 11:29h. Decreto 

esse que só acabou sendo revogado em 2012, pela então presidente Dilma 

Rousseff. 

O governo FHC, no seu último ato antes de passar a faixa presidencial a 

Luiz Inácio Lula da Silva, publicou o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 200219, 

que proporcionou o sigilo quase eterno de documentos classificados como “Ultra-

secretos”, conforme disposto no originário art. 7 §1 deste decreto, [...] sigilo eterno, 

isso mesmo, havia a possibilidade no Brasil d haver documentos públicos sobre os 

quais seria decretado o sigilo eterno [...] Fernando Rodrigues, jornalista, no Recente 

Congresso Digital da OAB, Painel 45, com o tema Acesso à Informação e o Vírus do 

Autoritarismo, 2020, minuto 13:03h, que novamente só foi revogado pelo Decreto nº 

7.845, de 14 de novembro de 2012, pós Lei de Acesso à Informação. 

Estes decretos do período FHC geraram o movimento que culminou na 

criação da Lei de acesso à informação, criada então pela Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 201120, que revolucionou e regulamentou o disposto no art. 5, XXXIII, 

da Constituição de 1988, porém, não desfez os atos já instituídos na sua 

anterioridade, como o sigilo dos gastos em Cartões Corporativos, nem as 

classificações já dadas a informações antes consideradas sigilosa ad eternum, pelos 

decretos, deixando até hoje muitos documentos inacessíveis a quem quer que os 

busque, [...] um despautério, um crime de lesa a democracia, ..., que não tem nada a 

ver com a democracia [...] assim classificou novamente Fernando Rodrigues, 

jornalista, no Congresso Digital da OAB, Painel 45, do tema Acesso à Informação e 

o Vírus do Autoritarismo, 2020, no minuto 14:36. A conta inicia em 2002 com 

duração inicial de 30 anos de sigilo, os documentos da véspera da posse de Lula, 

referente a era FHC somente serão previamente liberados no ano de 2032.  

O sigilo deve ser resguardado e limitado à esfera física no Brasil, que é do 

direito da personalidade, já a esfera pública é bem nosso como população e deve 

ser de conhecimento público e amplo, assim como garante a lei de acesso à 

informação e é o que versa o art. 5º inciso XXXIII da CF/88. Temos a Lei Geral de 

Proteção de Dados Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a qual trata da defesa 

 
19Brasil. Legislação. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4553.htm> Acesso 
em 12 de junho de 2020. 
20Brasil. Legislação. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> 
Acesso em 12 de junho de 2020. 
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dos dados da pessoa natural, e a LAI – Lei de Acesso à Informação, que trata da 

coisa pública. 

Assim disse Luiz Carlos Bresser Pereira,1995, p.01: 

[…] A reforma do Estado tornou-se um tema essencial deste fim de século 
não apenas porque é uma resposta à sua crise. Uma segunda razão está 
no fato de que se tornou claro que a defesa do Estado enquanto “coisa 
pública” é uma tarefa fundamental para a consolidação da democracia em 
todo o mundo. O objetivo da reforma do Estado é proteger a res publica, é 
garantir que o Estado seja efetivamente público, voltados para o 
atendimento dos cidadãos. Público é o que é de todos e para todos. O 
Estado é teoricamente o espaço da propriedade pública. Na prática só o 
será se a democracia assegurar esse fato. Nas sociedades pré-
democráticas o Estado era por definição “privado”: estava a serviço da 
classe ou do grupo poderoso que controlava o Estado e, através dele, se 
apropriava do excedente social. O avanço da democracia é a história da 
desprivatização do Estado […]21 

Existem inúmeros julgados que versam sempre sobre a proteção de dados 

pessoais, principalmente no Supremo, mas, para a administração pública a regra é 

diferente, pois para ser válido o ato administrativo deve ser publicado, ou seja, deve 

ser público, assim inexiste o sigilo na coisa pública, remoldando o pensamento de 

que o sigilo do 5º inciso XXXIII da CF/88 se dá apenas a pessoa física na garantia 

de seus direitos da personalidade, e, inviabilizando assim o sigilo como objeto dos 

gastos públicos, principalmente em cartões corporativos. 

Há grande risco nos dados não tratados para os cidadãos, por isso há 

procedimentos para estes compartilhamentos conforme Decreto nº 10.046, de 09 de 

outubro de 2019, porém, no contexto de coisa pública esses dados devem seguir o 

princípio da publicidade, de conformidade ao art. 37 da CF/88. Separando assim o 

agente público, e suas atribuições e atos que devem ser públicos, do cidadão, que 

deve ter seus dados protegidos, exercendo assim o princípio da impessoalidade em 

conjunto aos princípios dos direitos fundamentais da personalidade, não misturando 

assim jamais as proteções destes, como acontece no caso dos Cartões 

Corporativos.  

Glenn Greenwald, jornalista e especialista em direito constitucional 

americano: 

[...] É assim que as coisas deveriam funcionar: nós deveríamos saber 
praticamente tudo sobre o que eles fazem – é por isso que eles são 
chamados de servidores públicos. E eles deveriam saber praticamente nada 

 
21BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A coisa pública. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/Articles/1995/761.A_Coisa_Publica.pdf> Acesso em 22 de março de 2020. 
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sobre o que nós fazemos – é por isso que somos chamados indivíduos. 
[...]22 

Os cargos políticos, que tem acesso aos cartões corporativos do governo, 

são servidores públicos eleitos pelo povo ou cargos de confiança, o que deveria ter 

uma carga maior de peso nos serviços prestados e não ao contrário. 

O sigilo dos Cartões se deu no momento pós constituinte que pedia 

agilidade e facilidade aos funcionários do Governo, pois, estes já enfrentavam a 

desconfiança e até intimidações da pós ditadura. Porém, eles foram criados 

inicialmente para compra de passagens aéreas aos portadores, sendo está a 

limitação inicial, e atualmente fornecem até mesmo a função de saque de valores, e, 

estes não têm sequer uma regulamentação ou limitação, não seguindo assim a 

forma da legalidade pública, que só permite atos públicos que sejam previstos em 

lei.  

O Jornal Hoje de 12 de maio de 2020, disse em que são utilizados os 

Cartões do Governo: 

[...] Os cartões da Presidência são usados, por exemplo, para pagar 
despesas ligadas ao presidente e seus parentes. As despesas incluem 
viagens nacionais e internacionais, serviços e abastecimento de veículos 
oficiais que servem o presidente e gastos de rotina do Palácio da Alvorada, 
como aqueles com alimentação, bebida e para recepções. [...]23 

Toda a retenção de dados do sigilo, gera um alvo a ser atacado, como foi o 

caso do Wikileaks, que pegou dados do governo do EUA e os colocou na internet, e 

também se torna assim uma moeda de troca e ameaças pela não divulgação destes 

materiais assim classificados, tornando toda essa matéria sigilosa extremamente 

prejudicial ao Governo.  

Outro regresso sobre o tema sigilo sendo objeto de desastre pelo Governo, 

temos o exemplo do Estado de Nacional-Socialismo da Alemanha de Hitler, onde 

havia diversos casos de omissão de informações, que posteriormente foram 

julgados que deram ampla divulgação a todos os atos praticados, tornando-se o 

direito ao acesso à informação um Direito Humano. 

 
22Apud MAUAD, João Luiz. Um Amigo da Liberdade. 2013. Disponível em: 
<https://www.institutoliberal.org.br/blog/um-amigo-da-liberdade/> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
23Notícia do portal G1 de política, “Gastos com cartões corporativos da Presidência nos 3 primeiros meses de 
2020 são os maiores desde 2013”, 2020. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/gastos-com-cartoes-corporativos-da-presidencia-nos-3-
primeiros-meses-de-2020-sao-os-maiores-desde-2013.ghtml> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
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Conforme BENTO, Leonardo Valles diz em seu artigo “Direito de acesso à 

informação sobre violações de direito humanos”, p.02: 

[…] O direito de acesso à informação constitui não apenas um direito 
humano em si mesmo, mas possui também um caráter instrumental para a 
defesa de outros direitos humanos. A menos que o cidadão tenha 
informações apropriadas e precisas, não é possível exercer plenamente 
seus direitos e liberdades. Sem informação, nenhum dos outros direitos 
fundamentais é completo […] 24 

Colocando-se, assim, a informação como indispensável para as garantias 

humanas, fundamentais e para a democracia de um povo soberano como o povo 

brasileiro. 

 

4. Gastos secretos dos cartões corporativos em números. 

Encontramos dados desde 2013 classificados como sigilosos no portal da 

transparência próprio dos Cartões Corporativos25, em uma breve análise dos últimos 

4 anos de gastos sigilosos, temos no ano de 2016 o total de gastos é de R$ 

25.438.485,24 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo quase 52% gastos da 

presidência, e quase 48% do Ministério da Justiça e Segurança, o excedente ficando 

em aproximadamente 0,6% pra gastos sigilosos do Ministério da Defesa e o da 

Economia.  

Os valores gastos discriminados no ano de 2016 discriminados como 

SIGILOSOS, são: 13.108.099,20 gastos da Presidência da República; 12.166.862,76 

gastos do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 152.521,00 gastos do 

Ministério da Economia; e, apenas, 11.002,28 de gastos sigilosos para o Ministério 

da Defesa, o qual deveria ser, no entendimento constitucional do ART. 5 inciso 

XXXIII da CF/88, o principal motivador de gastos sigilosos.  

Também se verifica que nos últimos 4 anos há repetição dos 

Órgãos/Entidades Vinculadas que efetivam esses gastos e seus direcionamentos 

para sigilo, o que induz ao questionamento de necessidade desse. Uma vez que os 

gastos são uniformes deveriam entram no LOA – Lei Orçamentaria do Governo, e 

 
24BENTO, Leonardo Valles. Direito de Acesso à Informação Sobre Violação de Direitos Humanos. Disponível 
em: <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=04940fadf3702cbd> Acesso em 22 de março de 2020. 
25Portal da Transparência. Gastos por cartões de pagamentos. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes> Acesso em 28 de agosto de 2020. 
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assim ser aprovada pelo Congresso Nacional, de acordo com o devido 

processamento das contas públicas.  

Está disposto no próprio site da Câmara dos Deputados: 

[...] Os Orçamentos da União dizem respeito a todos nós, pois geram 
impactos diretos na vida dos brasileiros. O Orçamento Brasil é um 
instrumento que ajuda na transparência das contas públicas ao permitir que 
todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos 
públicos. [...]26 

Na tabela dos gastos sigilosos do ano de 2016, retirada do Portal da 

Transparência27, a soma do valor total é de R$ 25.438.485,24. Já na tabela dos 

gastos sigilosos do ano de 2017, retirada do Portal da Transparência28, a soma 

diminui um pouco para um total de R$ 21.861.976,59. A Tabela dos gastos sigilosos 

do ano de 2018, retirada do Portal da Transparência29, tem uma quantia de R$ 

22.563.907,61. Os gastos sigilosos no ano passado, de 2019, pesquisa retirada do 

Portal da Transparência30,  subiram para R$ 25.822.034,40. E nesse ano, na tabela 

dos gastos sigilosos discriminada até julho, retirada por pesquisa no Portal da 

Transparência31, já estão em R$ 12.753.764,59.  

 
26Orçamento da União - Câmara dos Deputados. Leis orçamentárias. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa> Acesso em 12 de junho de 2020. 
27Portal da Transparência. Pesquisa realizada em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&palavraChave=sigiloso&de=01%2F01%2F2016&ate=31%2F12%2F2016&colunasSeleci
onadas=linkDetalhamento%2CtipoCartao%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2Ccpf%2Cportador%2Ccodi
goFavorecido%2CnomeFavorecido%2CvalorTotal&ordenarPor=valorTotal&direcao=desc> Acesso em 28 de 
agosto de 2020. 
28Portal da Transparência. Pesquisa realizada em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&palavraChave=sigiloso&de=01%2F01%2F2017&ate=31%2F12%2F2017&colunasSeleci
onadas=linkDetalhamento%2CtipoCartao%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2Ccpf%2Cportador%2Ccodi
goFavorecido%2CnomeFavorecido%2CvalorTotal&ordenarPor=valorTotal&direcao=desc> Acesso em 28 de 
agosto de 2020. 
29Portal da Transparência. Pesquisa realizada em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&palavraChave=sigiloso&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&colunasSeleci
onadas=linkDetalhamento%2CtipoCartao%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2Ccpf%2Cportador%2Ccodi
goFavorecido%2CnomeFavorecido%2CvalorTotal&ordenarPor=valorTotal&direcao=desc> Acesso em 28 de 
agosto de 2020. 
30Portal da Transparência. Pesquisa realizada em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&palavraChave=sigiloso&de=01%2F01%2F2019&ate=31%2F12%2F2019&colunasSeleci
onadas=linkDetalhamento%2CtipoCartao%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2Ccpf%2Cportador%2Ccodi
goFavorecido%2CnomeFavorecido%2CvalorTotal&ordenarPor=valorTotal&direcao=desc> Acesso em 28 de 
agosto de 2020. 
31Portal da Transparência. Pesquisa realizada em: 28 de agosto de 2020. Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&palavraChave=sigiloso&de=01%2F01%2F2020&ate=31%2F07%2F2020&colunasSeleci
onadas=linkDetalhamento%2CtipoCartao%2CorgaoSuperior%2CorgaoVinculado%2Ccpf%2Cportador%2Ccodi
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Os direcionamentos dos gastos sigilosos foram feitos nesses últimos quatro 

anos pelos mesmos órgãos. Os órgãos ou entidades vinculadas que fazem estes 

gastos sigilosos são:  Comando da Aeronáutica; Fundo Constitucional do Distrito 

Federal; Ministério da Economia - Unidades com vínculo direto; Departamento de 

Polícia Federal; Presidência da República; e Gabinete da Vice-Presidência da 

República, com exceção de 2018, onde o Gabinete da Vice-Presidência da 

República ficou de fora dos gastos sigilosos. 

Os gastos de maior peso nesse aglomerado de sigilo são sempre o da 

Presidência da República, que fica, nos anos acima citados, responsável por em 

torno de 10.000.000,00 anualmente. 

Se fossem abertos enfim ao público esses gastos sigilosos, acarretariam um 

aumento de aproximadamente 6,9% na LOA (considerando o valor do Orçamento de 

2020, que é de 3,6 Trilhões32), valor ínfimo de acréscimo nas contas públicas, 

porém, trariam um enorme benefício social de Transparência, Legalidade e 

Idoneidade, ajustando assim as contas públicas de nossos representantes. 

 

5. Observatórios Sociais, uma possível solução. 

Na história da democracia brasileira sempre houve a desconfiança dos 

gastos, há histórico das desvinculações e corrupções apresentados em toda a mídia 

mundial. Dessa exposição surgiu uma Instituição sem fins lucrativos, que averígua 

as contas públicas, as OSB – Observatórios Sociais Brasileiros, que valem ser 

ressaltadas, pois surgiram à cerca de 16 anos, aqui mesmo no nosso município de 

Maringá, e foi reconhecido como inovador e premiada por serviços prestados à 

população, hoje a sua sede está em Curitiba, mas, a atuação continua assídua em 

nossa cidade.  

Conforme entrevista de Antônio Barros, 2016: 

[…] Um governo aberto significa que há participação social qualificada – as 
pessoas têm condições de influenciar as decisões dos governos –, 
 transparência ativa e passiva – o governo disponibiliza informações 
importantes sobre sua atuação sem que seja provocado e, quando lhe 

 
goFavorecido%2CnomeFavorecido%2CvalorTotal&ordenarPor=valorTotal&direcao=desc> Acesso em 28 de 
agosto de 2020. 
32Brasil. Ministério da Economia. Secretaria de Orçamento Federal. Orçamentos da União exercício financeiro 
2020: projeto de lei orçamentária. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PLN/2019/Anexo/MSG395-19-Volume%20I.pdf> Acesso em 
12 de junho de 2020. 
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perguntam algo, é capaz de responder de forma rápida e efetiva, e 
accountability vertical e horizontal – a capacidade de instituições e agentes 
públicos serem avaliados e responsabilizados por suas ações, seja pelos 
cidadãos ou por órgãos de controle. Em outras palavras, um governo aberto 
tem a capacidade de promover o desenvolvimento sustentável, ao passo 
em que fortalece e consolida nossa democracia. […]33 

Ele era há época presidente do Observatório Social de Brasília, e destacou 

acima a principiologia da transparência como fundamental a democracia. 

O principal objetivo dessas instituições e inferir os portais das transparências 

dos municípios confrontar as informações com a legislação vigente. A função dos 

Observatórios não é a condenação dos governantes nem a sua acusação pela 

população de corrupção, a função deles é a instrução e informação da população, 

bem como dos próprios governantes e agentes da administração, para que estes 

estejam atentos a Transparência, as leis que os ordena, e aos princípios da 

Democracia, previstos na nossa Constituição Federal. 

 
33Entrevista Antônio Barros ao site do Observatório Social do Brasil, dada em outubro de 2016. Disponível em: 
<https://osbrasil.org.br/osb-transparencia-e-controle-social-dos-gastos-publicos/> Acesso em 12 de junho de 
2020. 
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6. Conclusão 

Assim, ataca-se aqui, que os gastos sigilosos em cartões corporativos do 

governo encontram-se hoje na inconstitucionalidade, e é inegável que estão em 

contrário dos princípios e normas jurídicas vigentes, contrastando das normativas 

legais da democracia brasileira, e não atendendo a principiologia do art. 5 inciso 

XXXIII da CF/88 e da LAI – Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 2011.  

O retorno as bases criacionais da nossa cultura contradizem o que 

comumente é conhecido, por exemplo, o histórico de nossos representantes 

políticos de poder, por isso, preparar e buscar a população para esse campo de 

conhecimento e do seu mérito epistemológico, é indispensável para todos como 

sociedade que se considera como república democrática de direito. O benefício que 

traria a toda sociedade o amplo acesso às informações, é o resultado buscado 

desde os primórdios da Revolução Francesa, com a democratização e o povo no 

poder e controle dos órgãos públicos do nosso Estado.  

Conclui-se que, trazer aos brasileiros a dignidade e a transparência só 

depende de alcançar igualdade na transmissão das informações, e, somente assim, 

o direito de acesso à informação, que é um tema tão importante que foi colocado no 

capitulo de garantias fundamentais da Constituição de 1988, bem como, está 

também elencado como um direito humano, será enfim reconhecido como um direito 

dos brasileiro e culminará em finalmente a Lei de Acesso à Informação e o artigo 5 

em seu inciso XXXIII serem devidamente respeitados e efetivados amplamente, 

beneficiando a toda sociedade brasileira, informando-a e democratizando-a. 
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