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Resumo  

 

A crise que assolou os Estados capitalistas na última década do século XX 

pôs fim ao período de maior expansão do Estado, gerando a necessidade de 

reformas que trouxessem, principalmente do ponto de vista econômico, o ideário do 

Estado Liberal. Tais reformas tinham como objetivo principal a otimização da 

administração da coisa pública, aproximando a gestão estatal da gestão privada, 

carreada pelos princípios da eficiência, transparência e moralidade, vez que o 

Estado como administrador demonstrou ser incapaz de atender às demandas, tendo 

em vista a ineficiência dos meios utilizados para alcançar o interesse público. No 

Brasil, como em outras partes do mundo, os recentes escândalos de corrupção e 

abuso dos fundos públicos põem em dúvida a eficácia do sistema de controle 

financeiro. Como qualquer outro, o sistema político brasileiro tem um complexo 

conjunto de controle interno e externo, instituições que atuam para evitar a má 

utilização dos dinheiros públicos e identificar responsabilidades se tiver ocorrido mau 

uso. Essa comunhão de fatores colocou em evidência os mecanismos de controle da 

administração pública, que passaram a ser vistos como instrumentos essenciais 

para uma melhor utilização dos recursos públicos objetivando o interesse coletivo. 

Assim, ao lado dos mecanismos tradicionais de limitação do poder, como a 

representação e o sistema de freios e contrapesos, surge o controle social. Este, 

quando agregado ao monitoramento exercido por agências estatais de fiscalização, 

é classificado como accountability horizontal socialmente provocada, modalidade na 

qual cidadãos e instituições unem esforços para uma responsabilização mais efetiva 

de agentes públicos/políticos por eventuais condutas irregulares. O presente estudo 

objetivou identificar quais as possibilidades e as limitações do controle social 

exercido através da denúncia no âmbito do TCE-RJ. Os resultados apontam para a 

necessidade de se desenvolver medidas que garantam o anonimato dos 

denunciantes, que simplifiquem as formas de acesso ao TCE-RJ e que melhorem a 

divulgação de informações ao cidadão. 

 

Palavras-chave 

 

Accountability, controle social, denúncia. 
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Abstract  

 

The crisis that affected the capitalist states during the last decade of the 20th 

century, put an end to the period of greatest expansion of the state, demanding 

alterations that brought, especially in economic terms, the ideals of the liberal state. 

The main goal of these changes was to optimize the administration of the public 

service by introducing into it more efficiency, transparency, and morality because the 

state had shown to be incapable of attending the demands of the society and its way 

of doing was inefficient and did not reach out to the public interest. In Brazil, like in 

other part of the world, recent scandals of corruption and misuse of public funds put 

in doubt the efficiency of the financial control system. Like any other political system 

Brazil has a complex set of external and internal control, institutions that work to 

prevent misuse of public funds and identify responsibilities if bad use occurred. All 

these elements highlight the mechanisms of control of the public administration, 

which came to be seen as essential instruments for the improvement of the 

management of the public resources, targeting the collective interest. Therefore, 

along with the traditional mechanisms of power suppression, such as the system of 

checks and balances, social control arises. This, when used together with the 

monitoring exercised by public inspection agencies, is defined as horizontal 

accountability activated by civil society, in which citizens and institutions gather 

efforts in order to promote a more effective charge of responsibility from public 

agents and politicians in case of misconducts. This study aimed to identify the 

opportunities and limitations of social control exercised by the complaint under the 

TCE-RJ. The results point to the need to develop measures to guarantee the 

anonymity of denouncers, to simplify the forms of access the TCE-RJ and to improve 

information spread to the citizen. 

 

Key-Words 

 

Accountability, social control, denunciation. 
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1 Introdução 

 

A corrupção corrói a dignidade do ser humano, contamina os indivíduos, 

deteriora o convívio social, arruína os serviços públicos e compromete a vida das 

gerações atuais e futuras. O desvio de recursos públicos não só prejudica os 

serviços urbanos, como leva ao abandono obras indispensáveis às cidades e ao 

país. Além disso, investidores sérios afastam-se de cidades e regiões onde vigoram 

práticas de corrupção e descontrole administrativo. 

 

A fim de que os governos democráticos atinjam os seus fins é necessário 

que existam de mecanismos de controle das suas atividades. Este controle pode ser 

de natureza política, recaindo sobre a definição de políticas públicas ou sobre a 

atuação dos poderes do Estado, como também pode ser um controle sobre a 

administração e a burocracia, no qual questões orçamentárias ou desvios da 

administração são alvos de fiscalização (CUNHA, 2000).  

 

A existência ou não destes mecanismos e a sua eficácia e eficiência têm 

sido apontadas pela literatura especializada como variáveis que determinam a 

consolidação ou a institucionalização do regime democrático. Neste sentido, estudos 

recentes apontam para a necessidade de instrumentos de accountability e 

responsiveness que sejam capazes de impor o princípio da lei e o Estado de direito 

de forma universal, além de indicar casos de corrupção ou condutas desviantes por 

parte da administração (ANASTASIA, 2000).  

 

O controle social atuante pode representar o elemento essencial para 

assegurar que o governo atinja os objetivos estabelecidos para os órgãos públicos e 

para os programas de longa duração com eficiência, efetividade e dentro dos 

preceitos legais da ordem democrática.  

 

O presente trabalho analisa a denúncia aos Tribunais de Contas como 

instrumento de provocação da accountability horizontal e responsiveness sob a 
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perspectiva das possibilidades de interação entre os controles estatal e não-estatal 

dos gastos governamentais em defesa da res publica. 

 

O capítulo 2 aborda aspectos sobre a democracia e representação política. 

O capítulo 3 apresenta o controle do poder estatal e a accountability, no contexto da 

separação de funções. Neste capítulo é apresentado o controle social e a denúncia 

aos Tribunais de Contas, discorrendo-se acerca do instituto e o posicionamento 

jurisprudencial quanto à denúncia anônima, abordando ainda iniciativas para o seu 

aprimoramento, como as Ouvidorias. No capítulo 4 são abordadas questões 

metodológicas. O capítulo 5 apresenta os resultados do estudo de campo que 

objetivou diagnosticar quais os principais entraves à utilização da denúncia, tanto no 

que se refere à instituição quanto ao que se relaciona com a sociedade civil, de 

modo a contribuir para a superação dos obstáculos que se interpõem à consolidação 

deste que é um dos mecanismos com maior potencial de sucesso no controle dos 

gastos públicos no Brasil. O capítulo 6 foi destinado às conclusões. 

 

 

1.1 O problema 

 

O Brasil possui um complexo sistema de controle do governo e das suas 

instituições. Os Tribunais de Contas, que integram o conjunto de mecanismos de 

checks and balances, são fundamentais para se promover a accountability em 

sistemas republicanos. 

 

O Controle Parlamentar das contas públicas é exercido pelos órgãos 

legislativos ou por comissões parlamentares sobre os atos do Poder Executivo, 

dividindo-se em dois grandes ramos; um político, visando à garantia dos interesses 

superiores do Estado e da comunidade e outro técnico, voltado essencialmente para 

a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. 

 

Enquanto o controle político é realizado pelo Poder Legislativo com 

exclusividade, o controle técnico é exercido com auxílio do Tribunal de Contas. 
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A missão do TCE-RJ é realizar o controle externo, valorizando a efetividade 

e o planejamento da gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado do Rio de Janeiro1. 

 

Apesar disso, escândalos envolvendo políticos e a administração pública em 

casos de corrupção e mau uso do dinheiro público são freqüentes. O ideal no Estado 

Democrático seria a fiscalização direta pelo próprio povo, ou seja, o Controle Social, 

previsto em nosso ordenamento jurídico. Por seu intermédio os Tribunais de Contas 

têm a possibilidade de superar o paradigma atual de controle externo das contas 

públicas. 

 

O desafio que se apresenta hoje em dia é viabilizar uma maior participação 

da população no controle externo, resgatando essa amplitude da cidadania. Para 

fins dessa dissertação, tal desafio pode ser condensado na questão que se 

apresenta: Quais as possibilidades e as limitações do controle  social exercido 

através da denúncia no âmbito do TCE-RJ? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Final 

 

O objetivo final é compreender e analisar os fatores contemporâneos que 

influenciam o controle social da administração pública, exercido através da denúncia 

no âmbito do TCE-RJ, bem como identificar possibilidades e limitações permitindo 

vislumbrar caminhos para seu aperfeiçoamento. 

 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 

                                            
1 Fonte: www.tce.rj.gov.br. 
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1. Caracterizar os aspectos relevantes dos mecanismos democráticos de 

representação e controle. 

2. Investigar os princípios de accountability relacionados à administração pública 

ligados ao Controle Externo. 

3. Compreender o respaldo oferecido pelo TCE-RJ para o exercício do controle 

social. 

 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

No que se refere à delimitação deste estudo, cumpre assinalar que não se 

pretende esgotar todos os aspectos que envolvem o controle social, analisamos 

somente a dimensão do controle social exercido por meio de denúncia na jurisdição 

do TCE-RJ. Esta delimitação viabilizou o estudo dentro da limitação de tempo e 

recursos disponíveis para sua conclusão. 

 

 

1.4 Relevância do estudo 

 

O controle de contas públicas tem um papel relevante nas sociedades 

modernas. Ele é um dos principais meios para que se alcance graus mais elevados 

de transparência, governabilidade e deve ter intensa participação do povo. 

 

O controle da Administração Pública surge da necessidade de correção de 

rumos frente aos interesses da sociedade, que foram legitimados nas propostas  dos 

candidatos vencedores nas eleições, e da obrigação de lisura na utilização dos 

recursos públicos. O controle da administração pode, também, ser exercido pela 

sociedade, mediante a participação dos cidadãos de forma individual ou coletiva, 

recebendo a denominação de controle social, que visa a promover a eficácia da 

ação governamental, exigindo transparência e publicidade dos seus atos 

administrativos.  
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Cabe aqui destacar a importância da denúncia, que representa um poderoso 

instrumento à disposição de qualquer cidadão para a proteção da res publica. O 

denunciante se torna um aliado do Tribunal de Contas ampliando sua capacidade de 

fiscalização, proporcionando também uma economia nos custos na obtenção de 

informações. 

 

A denúncia ao Tribunal de Contas se configura em informações prestadas 

pelo cidadão acerca de irregularidades ou ilegalidades cometidas por agentes 

políticos ou servidores públicos no uso de recursos públicos. Neste sentido a 

denúncia adquire a conotação de um ato cívico, pois está zelando pelo bem comum. 

 

Segundo Nunes: 

O recebimento de denúncias abriu novas perspectivas de atuação 
para os Tribunais de Contas brasileiros: além do natural incremento 
de sua eficiência, pela maior facilidade de detecção de 
irregularidades e pelo direcionamento das ações de controle aos 
eventos em que o risco de desperdício de recursos é efetivo, cresce 
a legitimidade institucional, que se reafirma com a abertura à 
cidadania. Sua autonomia também é fortalecida, pelo exercício desta 
função própria e exclusiva, assim como a responsabilidade política, 
acrescida em razão do dever de atuar por provocação direta da 
sociedade. (NUNES, 2007, p. 81) 

 

A denúncia se traduz na denominada accountability horizontal socialmente 

provocada, pois desencadeia a atividade do Tribunal de Contas (accountability 

horizontal) na apuração dos fatos denunciados. Os fatos apurados podem em alguns 

casos resultar em afastamento do cargo, ou tornar o responsável inelegível por até 

cinco anos, repercutindo assim no campo eleitoral (accountability vertical). 

 

Com efeito, o controle social ainda é muito pouco exercido na sociedade 

brasileira, essa atitude omissa contribui também para a ocorrência de desvios dos 

escassos recursos públicos. 

 

A sinergia entre a população e as agências de fiscalização mitiga as 

limitações intrínsecas do paradigma de fiscalização estatal. Neste diapasão, a 

denúncia aos Tribunais de Contas representa uma via  promissora de controle dos 
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gastos governamentais apta a produzir um efeito inibidor sobre potenciais desvios de 

recursos públicos. 

 

O estudo do tema mostra-se, portanto, de grande relevância para o Tribunal 

de Contas do Rio de Janeiro e para toda a sociedade deste estado, na medida em 

que busca dar uma contribuição aos estudos sobre o controle social, para auxiliar a 

administração na tomada de decisões, possibilitando maior assertividade suas 

decisões no que concerne à divulgação de informações e incentivo às denúncias na 

realização dos ideais republicanos. 
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2 Democracia e representação 

 

Nesta parte do trabalho será analisado o conceito de democracia no âmbito 

da relação Estado sociedade, para a qual a participação é essencial.  

 

Desde seu surgimento na antiguidade clássica, o ideal democrático, 

aspiração dos homens e dos povos a assumir plenamente seu destino coletivo e sua 

responsabilidade política, manifestou-se de muitas maneiras diferentes. Como 

realidade política, no entanto, são escassos os exemplos históricos de sociedades 

ou grupos que tenham vivido de acordo com esse ideal. 

 

Denomina-se democracia (do grego demos, "povo", e kratos, "autoridade") 

uma forma de organização política que reconhece a cada um dos membros da 

comunidade o direito de participar da direção e gestão dos assuntos públicos 

(MENEZES, 1999).  

 

Na Idade Clássica, o termo democracia era utilizado para designar uma 

forma de governo, onde o poder político era exercido pelo povo (BOBBIO, 1997).  

 

A democracia teve origem na Grécia clássica. Atenas e outras cidades-

estado implantaram um sistema de governo por meio do qual todos os cidadãos 

livres podiam eleger seus governantes e serem eleitos para tal função, por um 

determinado período. Esse exercício democrático, do qual estavam excluídos os 

escravos, as mulheres e os estrangeiros, foi possível porque os cidadãos formavam 

um grupo numericamente reduzido e privilegiado. 

 

Platão (2000) não via com bons olhos a participação popular, criticava a 

democracia. Para ele essa forma de governo correspondia à uma forma corrompida 

da tipologia tradicional que é a "politeia", termo usado por Aristóteles para designar o 

governo do povo na sua forma pura. 
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Em seu livro “A República”, Platão descreveu (e criticou) a democracia não 

somente como um sistema de igualitarismo nivelador cego à especificidade 

individual, no qual operam a seleção por sorteio e a alternância de cargos ao invés 

da admissão dos competentes por alocação funcional. Na descrição de Platão, a 

democracia é, primeiramente, e acima de tudo, um sistema no qual todos os 

cidadãos discordam quanto ao controle do governo porque todos eles reivindicam 

voz ativa no trato e resolução desse desacordo. Contudo, da mesma forma que a 

participação na eleição, a alternância e o sorteio dissipam algumas discordâncias, 

mas não silenciam a disputa entre os cidadãos. Mas por que os cidadãos disputam 

entre si, se sabem de antemão que irão todos governar em algum momento ou terão 

outra chance de ter seus representantes eleitos e seu partido apoiado pela maioria? 

(PLATÃO, 2000). 

 

A democracia é um "conflito delimitado" ou um "conflito sem assassinato": 

não é consenso. Todavia, os cidadãos devem consentir com certos valores ou 

princípios e os vencedores e perdedores devem confiar que seus adversários irão 

abrir mão das armas independentemente do resultado das eleições. Seria, portanto, 

mais correto dizer que a democracia, na medida em que funcione e perdure, requer 

algum consenso básico porque diz respeito à divergência e também ao raciocínio 

instrumental (PRZEWORSKI, 1998a). 

 

A idéia de democracia não se pode restringir ao plano do regime político, 

mas está ligada à conquista do direito à participação da sociedade na gestão 

pública, indo além da democracia representativa e significando uma real partilha de 

poder (DANIEL, 1994). 

 

Na discussão sobre democracia é importante também a distinção entre 

democracia formal, que diz respeito à forma de governo, e democracia substancial, 

relacionada ao conteúdo desta forma e que tem como princípio a igualdade jurídica, 

social e econômica. A democracia substancial, portanto, é um regime caracterizado 

pelos fins ou valores em direção aos quais um determinado grupo político tende e 

opera (BOBBIO, 1987). 
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2.1 A democracia representativa 

 

Na antiguidade, em Atenas e outras cidades-estado da Grécia, o exercício 

da democracia direta só foi possível porque os cidadãos formavam um grupo 

numericamente reduzido e privilegiado. 

  

Com a formação dos grandes espaços territoriais e a forte rejeição da 

democracia no sentido clássico pela maioria dos pensadores antigos e modernos, 

ocorre a passagem da democracia direta para a democracia indireta (BOBBIO, 

1989). 

 

De acordo com Bobbio (1989), todo grupo social está obrigado a tomar 

decisões vinculatórias para todos os seus membros com o objetivo de promover a 

própria sobrevivência. Nesse sentido, democracia para o autor é um conjunto de 

regras de procedimento. Em relação às modalidades de tomada de decisão, a regra 

fundamental da democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual 

são consideradas decisões coletivas. Em síntese, a democracia representativa 

significa genericamente que as deliberações coletivas são tomadas não diretamente 

por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade. 

 

Nas sociedades modernas, são escassas as possibilidades de participação 

direta, dado o número e a complexidade dos assuntos públicos. Só é possível o 

exercício direto da democracia em algumas instituições tradicionais, como as 

administrações municipais ou assembléias populares, por exemplo. Assim, nos 

países democráticos, é comum o exercício da democracia por meio de um sistema 

indireto ou representativo, ocorrendo uma drástica redução do elemento de 

participação popular da concepção grega de democracia. 

 

Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, nos artigos “The 

Federalist”2, apresentam o governo representativo como um dispositivo adotado no 

                                            
2 The Federalist Papers são uma série de 85 artigos que advogam a ratificação da constituição dos 
EUA, disponíveis em www.constitution.org. 
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lugar da democracia direta, porque seria impossível reunir um grande número de 

pessoas em um único lugar. A representação para os autores é um substituto para o 

encontro pessoal dos cidadãos, mas eles não a consideravam um substituto menor; 

na verdade, ela prometia possibilidades sem precedentes para o governo da 

América. 

 

Para Madison (1788a), os principais elementos de diferenciação entre uma 

república e uma democracia consistem na delegação da ação governativa a um 

pequeno número de cidadãos eleitos pelos outros; e na capacidade dos 

representantes estenderem a sua influência sobre um número maior de cidadãos e 

sobre uma extensão territorial mais ampla.  

 

No entanto, Madison (1788a) também admite a existência de algo maior e 

mais objetivo, “o bem público”. A representação é superior à democracia direta 

precisamente porque pode assegurar o bem público sem a distração de vários 

interesses particulares conflitantes, ou “facções”.  

 

Segundo o autor, uma facção é: 

 

By a faction, I understand a number of citizens, whether amounting to 
a majority or a minority of the whole, who are united and actuated by 
some common impulse of passion, or of interest, adversed to the 
rights of other citizens, or to the permanent and aggregate interests of 
the community, (MADISON, 1788a). 

 

Uma república ou governo fundamentado na representação promete a cura 

para os males da facção, cujo interesse é contrário aos direitos dos outros cidadãos, 

ou ao interesse permanente e agregado da comunidade3.  

 

A própria representação funciona como uma espécie de filtro para refinar e 

ampliar as perspectivas do público, ao passá-las por um corpo eleito de cidadãos, 

cuja sabedoria pode discernir melhor os verdadeiros interesses de seu país, e cujo 

patriotismo e amor pela justiça serão menos suscetíveis a sacrificá-la em nome de 

considerações temporárias ou parciais (MADISON, 1788a). 

                                            
3 Ibidem. 
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Partindo destas idéias, passa-se a acreditar que a única forma não 

autocrática de governo possível num grande Estado é o governo por representação 

e que a república não seja tanto uma forma oposta à democracia. A única 

democracia possível em territórios extensos e de grande população é a democracia 

representativa. O processo de democratização se limitou à busca pelo sufrágio 

universal (BOBBIO, 1987). 

 

Como a história da democracia passa a coincidir com a dos Estados 

representativos em vários países europeus, a tipologia das formas de governo 

simplifica-se na contraposição entre democracias e autocracias, onde o critério 

distintivo é a maior ou menor liberdade política. Desta forma, reagrupa-se monarquia 

e aristocracia em autocracia, em oposição à democracia. A partir da concepção de 

democracia representativa, o processo de democratização passa a ser o 

alargamento do direito ao voto até o sufrágio universal. Entretanto, mesmo com a 

consolidação da democracia representativa, o ideal da democracia direta como única 

forma de democracia nunca desapareceu, sendo a democracia representativa 

considerada por alguns grupos como desvio da idéia de governo do povo, pelo povo 

e através do povo, como uma forma imperfeita, reduzida e ilusória de democracia, a 

única possível num estado de classes, o burguês (BOBBIO, 1987). 

 

 

2.2 Democracia e poliarquia 
 

A poliarquia é um modelo de análise que facilita a compreensão e a 

comparação do desenvolvimento de sistemas políticos que asseguram mais ou 

menos liberalização, no sentido da institucionalização da competição política (public 

contestation), e maior ou menor participação, na proporção do número de atores que 

incorpora à arena de decisão política.  

 

Em sentido etimológico significa "muitos líderes" e, por conseguinte, opõe-se 

à oligarquia. Na Ciência Política contemporânea, o termo tem um uso mais freqüente 

e mais aceito que remete essencialmente ao cientista político americano Robert 
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Dahl, autor de uma teoria empírica da democracia que é enquadrada nas correntes 

pluralistas. 

 

Em 1953, em seu texto, “Poliarquia: participação e oposição”, Dahl (1989a) 

introduz o termo “poliarquia” como um conceito de referência para a democracia 

representativa moderna. A democracia poliárquica é o governo democrático na 

grande escala do país ou Estado-Nação. 

 

Segundo a definição de Dahl: 

 

Poliarquia deriva das palavras gregas que significam “muitos” e 
“governo”. Distingue-se assim o “governo de muitos” do governo de 
um, ou monarquia, ou do governo de poucos, aristocracia ou 
oligarquia.  
[…]  
A democracia poliárquica é, pois, diferente da democracia 
representativa com sufrágio restrito, como a do século XIX. É 
também diferente das democracias e repúblicas mais antigas, que 
tinham sufrágio restrito, e não possuíam muitas das outras 
características cruciais das democracias poliárquicas, tais como: 
partidos políticos, direito a formar organizações políticas para influir 
em ou opor-se a governos existentes, grupos de interesse 
organizados etc. É também diferente das práticas democráticas 
próprias de unidades tão pequenas que possibilitem a realização de 
uma assembléia direta de seus membros e a decisão (ou 
recomendação) direta das políticas ou leis (DAHL, 1989a, p. 105). 

 
O termo poliarquia aqui citado tem ampla aceitação entre os cientistas 

políticos da atualidade. Tendo por base as definições ideais de democracia 

existentes na história do pensamento político, Dahl (1989a) prefere o termo 

poliarquia para designar melhor o estágio mais avançado em que, na sua opinião, 

este ideal se concretizou. 

 
A democracia poliárquica é o governo democrático na grande escala do país 

ou estado-nação. Para Dahl (2005), há dois eixos fundamentais na compreensão do 

problema da democratização: a contestação pública e direito de participação. São 

esses os critérios que, segundo ele, vão tornar mais objetiva a definição da maior ou 

menor proximidade do ideal democrático. 

 

A ilustração a seguir representa as quatro modalidades de regimes políticos. 
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Figura 1  - Liberalização, inclusividade e democratização. 

 
Fonte: Dahl (2005, p.30). 

 

 

Por democratização Dahl (2005) entendia um processo ascendente de 

contestação política, reunida à expansão dos direitos de participação. Com esteio 

nestas definições, identificou quatro modalidades de regimes políticos: hegemonia 

fechada, em que não há eleições competitivas nem direitos de participação política; 

hegemonia inclusiva, onde não há eleições competitivas, mas existe a participação 

política; oligarquia competitiva, quadro político no qual existem eleições 

competitivas, mas sem a inclusão política; poliarquia, regimes relativamente  

democratizados, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. 

 

Quando regimes hegemônicos e oligarquias competitivas se deslocam na 

direção de uma poliarquia, eles aumentam as oportunidades de efetiva participação 

e contestação e, portanto, o número de indivíduos, grupos e interesses cujas 

preferências devem ser levadas em consideração nas decisões políticas. 

 

O termo “democracia” para Dahl (2005) significa um sistema político que tem 

como uma de suas características a qualidade de ser inteiramente, ou quase, 

responsivo aos seus cidadãos.  
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São três as oportunidades plenas que os cidadãos devem ter para que um 

governo possa ser então, responsivo a eles:  

 
a) a oportunidade de formular preferências;  

b) a oportunidade de expressar suas preferências a seus concidadãos e ao 

governo através da ação individual e coletiva;  

c) a oportunidade de ter suas preferências igualmente consideradas na 

conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente 

do conteúdo ou da fonte da preferência. Decorre que, para a existência 

destas três características, oito garantias devem ser fornecidas pelas 

instituições da sociedade.  

 

O quadro a seguir expressa, de forma resumida, essas garantias 

institucionais preconizadas por Dahl (2005).  

 

 

Quadro 1  Requisitos de uma democracia para um grande número de pessoas. 

Para a oportunidade de: São necessárias as seguintes garantias instituciona is: 

 

I. Formular preferências 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 

2. Liberdade de expressão; 

3. Direito de voto; 

4. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 

5. Fontes alternativas de informação; 

 

II. Exprimir preferências  

Todos os 5 anteriores mais dois: 

6. Elegibilidade para cargos públicos; 

7. Eleições livres e idôneas; 

 

III. Ter preferências 

igualmente consideradas 

Todos os sete pontos anteriores mais um considerando a 
conduta do governo: 

8. Instituições para fazer com que as políticas 
governamentais dependam de eleições e de outras 
manifestações de preferência. 

Fonte: adaptado de Dahl (2005). 
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Essa escala permite, então, a comparação de regimes segundo a amplitude 

da oposição, da contestação pública ou da competição política permissíveis4. 

 
Politicamente, a realidade do pluralismo, de fato, conduz à poliarquia, ou 

seja, a um regime onde a dispersão do Poder numa multiplicidade de grupos é tal 

que o sistema político não pode funcionar senão por uma negociação constante 

entre os líderes desses grupos (DAHL, 2005). 

 

Nesse regime, o poder é o resultado de um equilíbrio incessante renovado 

entre uma pluralidade de forças que são, ao mesmo tempo, rivais e cúmplices. 

Rivais porque cada uma visa a fazer prevalecer seus interesses e suas aspirações; 

cúmplices porque as relações que elas mantêm entre si não vão jamais à ruptura 

que causaria a paralisia do sistema. 

 

A poliarquia é um fenômeno muito recente na América Latina. Pode-se 

afirmar isso porque as condições básicas para a existência de um regime 

politicamente democrático são, hoje, plenamente satisfeitas na maior parte dos 

Estados latino-americanos, isto é, autoridades são eleitas por meio de eleições livres 

e justas, o sufrágio é inclusivo e universal, os cidadãos têm o direito de se candidatar 

aos cargos eletivos, há liberdade de expressão, informação alternativa e liberdade 

de associação (DAHL, 1989b). 

 

Há também uma crescente demanda na região pela implantação de 

mecanismos de accountability, ou seja, mecanismos que possibilitem a 

responsabilização daquelas pessoas que ocupam cargos públicos, sejam eleitos ou 

não, por seus atos à frente das instituições do Estado5.  

 

Segundo Dahl (2005), é conveniente pensar a democratização como 

consistindo de diversas transformações históricas amplas. Este foi, essencialmente, 

o processo que se operou no mundo ocidental ao longo do século XIX. 

 

                                            
4 Ibidem. 
5 Ibidem.  
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Os governos nas sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas tinham 

como característica essencial o imbricamento dos patrimônios público e privado. O 

patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância do príncipe em distinguir 

entre o patrimônio público e seus bens privados (Bresser-Pereira, 1997). Todas as 

decisões político-administrativas concentravam-se no monarca e beneficiavam 

apenas o clero e a nobreza; conseqüentemente, a corrupção, o empreguismo e o 

nepotismo eram marcantes. 

 

A origem do processo histórico brasileiro numa hegemonia fechada deixou 

um legado de patrimonialismo na nossa administração pública. 

 

Neste sentido, Storck, afirma que: 

 
A história da administração pública brasileira é a história do 
estamento, do patrimonialismo, do rei, senhor das terras, das gentes 
e dos cargos. É a história dos amigos do rei, os quais modernamente 
se inserem no tecido da administração pública pela via do contrato 
sem concurso, sem aferição prévia da capacitação (STORK,1992, p. 
70). 

 
Segundo Diniz (2003), no Brasil, entre 1985 e 1988, quando se deu a ruptura 

com o passado autoritário, observou-se a instauração dos mecanismos e 

procedimentos do regime poliárquico, conduzindo à consolidação das regras do jogo 

democrático e implicando a garantia da governabilidade pela gestão negociada dos 

conflitos políticos. As eleições presidenciais de 2002, com a vitória do candidato de 

esquerda do espectro ideológico, revelaram o amadurecimento das nossas 

instituições poliárquicas, com a plena aceitação do princípio da alternância do poder. 

 
 

2.3 Eleições e representação 

 

Mill (1964) acredita que mesmo uma minoria de cidadãos com espírito 

público seria suficiente se o sistema representativo fosse organizado de forma que 

os interesses egoístas fossem equilibrados igualmente, uns contra os outros, cada 

um anulando o outro, como nas facções de Madison.  
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O autor definiu “classe” de forma semelhante a que Madison usou para 

definir a facção. Para o autor, se considera como classe, no sentido político, uma 

quantidade qualquer de pessoas que têm um mesmo interesse maléfico, ou seja, 

cujo interesse direto e aparente aponte para o mesmo gênero de medidas maléficas, 

o objetivo desejável seria que nenhuma classe, ou combinação provável de classes, 

fosse capaz de exercer uma influência preponderante sobre o governo6. 

 

Mill (1863) preocupa-se que o crescimento da democracia possa resultar na 

tirania da maioria, na qual as reivindicações individuais e dos pequenos grupos são 

sufocadas.  

 

Para Manin, Przeworski e Stokes a representação nos regimes democráticos 

tem duas dimensões: 

 

A alegação que conecta a democracia e a representação é que na 
democracia os governos são representativos porque são eleitos: se 
as eleições são concorridas livremente, se a participação é ampla, e 
se os cidadãos desfrutam das liberdades políticas, então os governos 
agirão em favor do interesse da população. Em um primeiro ponto de 
vista - do mandato -, as eleições servem para selecionar boas 
políticas ou políticos que sustentam determinadas políticas.(...) Em 
um segundo ponto de vista - da prestação de contas -, as eleições 
servem para manter o governo responsável pelos resultados de suas 
ações passadas (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006, p. 105 - 
106). 

 

Para os autores, ambos os pontos de vista são problemáticos, pois os 

eleitores não sabem tudo que precisariam saber: tanto para decidir 

prospectivamente o que os políticos deveriam fazer, quanto para julgar 

retrospectivamente se eles fizeram o que deveriam ter feito. 

 

A representação é problemática porque os políticos têm objetivos, interesses 

e valores próprios, e eles sabem coisas e tomam decisões que os cidadãos não 

conseguem observar ou só podem monitorar com certo custo. E uma vez eleitos, 

podem dedicar-se aos seus objetivos pessoais ou mesmo a interesses públicos 

diferentes daqueles dos cidadãos (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006). 

 
                                            

6 Ibidem. 
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2.3.1 A concepção da representação por mandato e su as limitações. 

 

Na representação por mandato, os cidadãos elegem as propostas que 

querem que sejam implementadas e os políticos que se encarregarão de praticá-las. 

Conseqüentemente, as eleições se assemelham a uma assembléia direta e a 

plataforma vencedora se torna o "mandato" que os governos perseguem. 

 

Na análise de Manin, Przeworski e Stokes (2006), a questão sobre a 

representação por mandato é (1) se as políticas dos governantes serão as mesmas 

de suas plataformas eleitorais, e (2) se seguir esta plataforma será melhor para os 

eleitores. As condições sob as quais a representação por mandato ocorre são de 

tripla natureza: quando os interesses dos políticos e dos eleitores coincidem, quando 

os políticos estão motivados pelo desejo de serem reeleitos e acreditam que os 

eleitores vão reelegê-los se eles realizarem políticas defendidas durante a 

campanha e quando os políticos estão preocupados com a credibilidade de suas 

futuras promessas.  

 

Porém, segundo os autores, podem ocorrer desvios das promessas de 

campanha a favor ou contra o interesse dos eleitores. As condições podem mudar 

de tal forma que aquele mandato deixe de ser o melhor para os eleitores. A 

adversidade de condições acarretará, em parte, no desvio das promessas eleitorais, 

o que pode levar os eleitores a punirem alguns desses desvios, sejam eles bons ou 

ruins.  

 

Para ser eleito, um candidato deve oferecer uma plataforma que agrade ao 

eleitor, mas os candidatos têm a possibilidade de se desviar de suas plataformas 

quando eleitos, mesmo acreditando que estão agindo pelo bem do eleitorado7.  

 

Além disso, num sistema democrático os políticos eleitos delegam a 

prestação dos serviços para os burocratas, criando um problema de agent-

                                            
7 Ibidem. 
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principal 8, no sentido de que as políticas implementadas pelos burocratas podem 

não ser aquelas definidas pelos políticos. Os burocratas detêm um grau razoável de 

discricionariedade no desempenho de suas funções e podem ter objetivos próprios, 

diferentes dos interesses dos cidadãos e dos políticos que os representam 

(PRZEWORSKI, 2005). 

 

O controle político configurado pelos resultados eleitorais é uma forma de os 

cidadãos expressarem seu descontentamento com a linha de ação governamental 

em todos os níveis. Colocando sob a ótica da relação agent-principal, tem-se que:  

Mais especificamente, os políticos devem usar a informação privada 
que os cidadãos têm sobre o funcionamento da burocracia para 
monitorar os burocratas, e os cidadãos devem ser capazes de saber 
quem é o responsável pelo que, e de aplicar, em cada caso, a 
sanção apropriada, para que os governos com bom desempenho 
continuem no poder e para que os demais sejam alijados 
(PRZEWORSKI, 2005, p.40). 

 

Segundo Manin, Przeworski e Stokes: 

 
Nós escolhemos políticas que representam nossos interesses ou 
candidatos que nos representam como pessoas, mas queremos que 
os governantes sejam capazes de governar. Em conseqüência, 
embora preferíssemos que os governantes se mantivessem presos 
às suas promessas, a democracia não contém mecanismos 
institucionais para assegurar que nossas escolhas sejam respeitadas 
(MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006, p.119). 

 

O problema é que, uma vez eleitos os representantes, não há dispositivos 

institucionais que os forcem a cumprir suas promessas. Os eleitores podem 

sancionar desvios dos mandatos apenas depois de experimentarem seus efeitos9.  

 

                                            

8 Em geral, um problema principal-agente caracteriza-se por um principal induzindo um agente a 
realizar certas ações. O principal pode atuar mais eficazmente através dos agentes do que 
diretamente, e deve construir os esquemas incentivo para conseguir que eles se comportem, pelo 
menos em parte, de acordo com os interesses do principal. O principal pode não estar disponível para 
observar diretamente a ação do agente, mas observa algum resultado que é determinado, ao menos 
em parte, pela ação do agente. O problema do principal-agente está na concepção dos esquemas de 
incentivo, definir uma “forma de pagamento” que incentive o Agente a agir da melhor forma possível 
do ponto de vista do principal, considerando que existe uma assimetria de informação entre eles 
(MAS-COLELL; WHINSTON; GREEN, 1995). 
9 Ibidem. 
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Historicamente, existem boas razões para as instituições democráticas não 

terem mecanismos para obrigar os políticos empossados a serem fiéis a suas 

plataformas, quais sejam: possibilitar aos legisladores deliberar e permitir alguma 

flexibilidade para enfrentar mudanças circunstanciais; além disso os eleitores podem 

estar inseguros quanto aos seus próprios julgamentos (MANIN; PRZEWORSKI; 

STOKES, 2006). 

 

 

2.3.2 A concepção de representação por prestação de  contas 

 

Na representação por prestação de contas, as eleições servem para manter 

o governo responsável pelos resultados de suas ações passadas. Os governantes 

são induzidos a escolher políticas, sabendo que serão avaliadas pelos cidadãos no 

momento da próxima eleição.  

 

Outros problemas podem surgir na representação: os políticos normalmente 

querem agradar seus eleitores, mas podem optar em fazer algumas coisas 

diferentes, com ônus para os cidadãos. Podem ainda escolher algumas metas que 

os cidadãos não compartilham, ou agir apenas no sentido da reeleição ou ainda 

visando ganhos particulares. Os políticos podem portanto promover suas próprias 

idéias, mesmo se forem distintas da vontade dos cidadãos. Por falta de um termo 

melhor Manin, Przeworski e Stokes (2006), se referem a esses objetivos como 

rendas (rent-seeking).  

 

Os cidadãos enfrentam o problema através da prestação de contas, ou seja, 

o controle social exercido pelo voto, punindo os políticos que visam “extrair rendas” 

com a perda do cargo ou recompensando os que não têm esse comportamento, 

mantendo-os no cargo. Isso os induziria a manter comportamentos “rentistas” 

baixos, entendendo que manter rendas baixas significaria fazer o que os eleitores 

querem10. 

 

Segundo os autores, a prestação de contas induz à representação: 

                                            
10 Ibidem. 
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Os governantes são controláveis mediante prestação de contas, caso 
os eleitores possam discernir se os governantes estão agindo em 
prol de seus interesses e caso possam sancioná-los 
apropriadamente, de tal forma que aqueles representantes que 
agirem em benefício do interesse dos cidadãos vencerão a reeleição 
e aqueles que não o fizerem, perderão. Representação por prestação 
de contas ocorre quando (i) os eleitores votam para reterem os 
representantes somente quando eles agem em favor do interesse 
dos primeiros, e (ii) o representante escolhe políticas necessárias 
para ser reeleito (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006, p. 119-
120). 

 

Um aspecto importante a ser observado é a dificuldade para se obter 

informação completa sobre as condições e sobre a atuação dos políticos. Para os 

eleitores, segundo os autores, pode ser inviável ou muito custoso monitorá-los.  

 

Nesse sentido, Manin, Przeworski e Stokes asseveram: 

 
Os modelos eleitorais de prestação de contas normalmente 
assumem que, enquanto os eleitores não conhecem aquilo que 
precisariam saber para avaliar os governos, os representantes 
sabem o que precisam fazer para serem reeleitos.  
(...) 
Assim, surge uma questão sobre como o representante agirá se a 
informação é assimétrica em ambos os sentidos: os eleitores não 
estão seguros acerca das condições sob as quais se faz a política, e 
os representantes estão incertos sobre o que poderia satisfazer o 
eleitores (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006, p. 124). 

 

A informação é assimétrica em ambos os sentidos, o que pode levar a erros 

de avaliação tanto por parte do eleitor, quanto por parte do representante. A 

prestação de contas não é suficiente para induzir a representação quando os 

eleitores têm informações incompletas, o que acontece na maioria dos casos11.  

 

 

2.3.3 O uso do voto para dois propósitos 

 

Em um modelo puro de prestação de contas, os eleitores utilizam o voto 

apenas com um propósito: sancionar o representante. E toda informação disponível 

                                            
11 Ibidem. 
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para os eleitores é revelada pelo desempenho do governante. Em um modelo de 

mandato puro, eleitores comparam as promessas feitas pelos candidatos sobre o 

futuro e usam o voto somente para escolher o melhor candidato.  

 

Madison propôs o uso do voto para dois propósitos: obter os melhores 

governantes e mantê-los virtuosos. 

 
The aim of every political constitution is, or ought to be, first to obtain 
for rulers men who possess most wisdom to discern, and most virtue 
to pursue, the common good of the society; and in the next place, to 
take the most effectual precautions for keeping them virtuous whilst 
they continue to hold their public trust (Madison, 1788c). 

 

O problema desta concepção reside no fato de os eleitores terem apenas 

um instrumento para alcançar dois objetivos: escolher as melhores políticas e os 

melhores políticos e, ainda, induzir os últimos a comportar-se bem enquanto 

estiverem no cargo. 

 

Segundo  Manin, Przeworski e Stokes (2006), utilizar o voto para ambos os 

propósitos não é irracional: enquanto os eleitores perdem algo do controle sobre o 

representante, em troca, eles elegem um melhor governo. No entanto, esse sistema 

torna possível empenhar-se apenas por um desses propósitos, à custa do outro.  

 

É muito importante que os eleitores tenham alguns instrumentos 

institucionais para recompensar e castigar os governos por seus resultados. As 

eleições são inerentemente um instrumento limitado e nada acurado de controle; os 

eleitores têm apenas uma decisão para fazer no que diz respeito a um pacote inteiro 

de políticas governamentais (MANIN, PRZEWORSKI e STOKES, 2006). 

 

 

2.4 Democracia e o mecanismo das eleições 

 

Nunca na história da humanidade tantos regimes políticos foram qualificados 

como democráticos. 
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Para Huntington (1994), as ondas de democratização são movimentos 

simultâneos que ocorrem em um curto espaço de tempo, levando países não 

democráticos para regimes democráticos. 

 

A “primeira onda de democratização”, segundo Huntington, ocorreu entre 

1828 e 1926. Esta onda, que foi a mais longa, teve como fonte de inspiração a 

Revolução Francesa. A partir de tal evento a luta pelo sufrágio universal se espalhou 

pelo continente europeu e América do Norte. Contudo, para o autor, ocorreu uma 

“onda reversa” com a ascensão do fascismo e do nazismo. 

 

A “segunda onda de democratização” ocorreu entre 1943 e 1962, com o fim 

da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazi-fascismo. Nesta segunda onda, a 

democracia foi levada para a Alemanha Ocidental, Itália, Áustria e Coréia do Sul. A 

“segunda onda reversa” ocorreu entre 1958 e 1975, com os golpes militares que 

resultaram nas ditaduras latino-americanas.  

 

A “terceira onda de democratização” começou em 1974 com a “Revolução 

dos Cravos” que derrubou a ditadura de Salazar e Marcelo Caetano em Portugal, se 

estendeu para a América Latina no final dos anos 70 e início dos 80 e se propagou 

para o leste europeu no final dos anos 90.  

 

Cabe salientar, no entanto, que enquanto as instituições democráticas eram 

adotadas em mais e mais lugares do mundo, um outro processo, contraditório, 

ocorreu de forma simultânea: a deterioração da adesão popular às instituições 

representativas (MIGUEL, 2003). Segundo Robert Dahl (2000), tratava-se de um 

“paradoxo democrático”: cidadãos apegados às normas democráticas, mas 

descrentes das instituições que deveriam efetivá-las. 

 

Estudos recentes buscaram analisar esse paradoxo, destacando-se os 

trabalhos organizados por Robert Putnam e Susan Pharr. Com o foco na América do 

Norte, Europa Ocidental e Japão, estes estudos observam uma onda generalizada 

de ceticismo ou mesmo cinismo em relação às instituições governamentais. Os 

dados demonstraram uma queda na confiança popular em relação aos políticos, aos 

partidos e às instituições (PUTNAM; PHARR; DALTON, 2000). A ênfase maior foi 
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dada a problemas na relação entre representantes e representados, em especial a 

deterioração da liderança política, dos padrões de julgamento dos votantes e/ou do 

capital social12. 

 

Segundo dados do Latinobarômetro13, na maior parte do tempo os latino-

americanos estão desinteressados ou mostram um alto grau de cinismo e apatia em 

relação à política. Da mesma forma, dados de pesquisa recente revelam que os 

cidadãos têm menos envolvimento nos assuntos políticos e, dessa forma, menos 

poder de fiscalizar as autoridades eleitas, produzindo escasso capital social 

(Baquero, 2000). 

 

Esta visão é corroborada por Nogueira (2004), para quem o quadro político 

atual dá mostras seguidas de estar às voltas com uma firme tendência à 

estagnação. O autor alerta para o clima de apatia e desinteresse que impregna 

nossas grandes cidades, onde as eleições transcorrem como se estivessem 

despojadas de maior significado, são entendidas como “obrigação” e pouco 

provocam de interesse ou paixão.  

 

A apatia política, a falta de estímulo para ação cidadã, relaciona-se mais 

diretamente à falta de informação sobre os direitos e deveres dos cidadãos; a falta 

de vias de comunicação direta realmente ágeis do cidadão em face do aparato do 

Estado; a falta de resposta a solicitações; a falta de tradição participativa e à 

excessiva demora na resposta de solicitações ou críticas (MODESTO, 2005, p.5). 

 

Arato (2002), afirma que existe um imenso hiato entre os representados e os 

representantes nas democracias modernas, e assevera: 

Accountability política é um princípio importante que pode ajudar a 
dar sentido à noção de soberania popular num regime de democracia 

                                            
12 Putnam (1996) tratou do tema ao estabelecer relações entre a constituição de capital social e as 
mudanças institucionais ocorridas na Itália ao longo dos anos 70. Segundo Putnam, capital social 
refere-se ao conjunto de normas de confiança mútua, às redes de cooperação, aos mecanismos de 
sanção e às regras de comportamento que podem melhorar o desempenho da sociedade na solução 
de problemas que exigem a ação coletiva. 
13 O Latinobarômetro é uma organização não governamental sem fins lucrativos sediada em Santiago 
do Chile. Tem por missão a realização de pesquisas sobre o desenvolvimento da democracia e das 
economias, apresentando periodicamente relatórios sobre indicadores de opinião, atitudes, 
comportamentos e valores das populações latino-americanas sobre esses temas. 
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representativa. Mas, se a consideramos como o único princípio 
importante, colocamos em risco a própria accountability. No nível do 
modelo institucional accountability deve ser complementada por 
instituições de deliberação, constitucionalismo e representatividade 
descritiva. Mas a pré-condição mais importante para que um sistema 
de accountability realmente funcione é a atividade dos cidadãos nos 
fóruns públicos democráticos e na sociedade civil !Arato, 2002, p. 
103). 

 

Apesar de todas as estratégias institucionais para reduzir o hiato entre 

cidadãos e representantes, para tornar os políticos mais responsáveis, esse hiato só 

cresceu à medida que aumentaram o tamanho e a complexidade dos Estados 

modernos  (BRESSER-PEREIRA, 2005). 

 

As democracias não são todas iguais, e é possível que alguns sistemas 

democráticos promovam mais a representação do que outros. A democracia não 

pode assegurar a representação, mas, possivelmente, leva mais à representação do 

que os regimes alternativos. 

 

A conclusão a que Manin, Przeworski e Stokes (2006) chegaram é que o 

controle dos cidadãos sobre os políticos é, no melhor dos casos, altamente 

imperfeito na maioria das democracias. As eleições não são mecanismos suficientes 

para assegurar que os governantes farão tudo o que puderem para maximizar o 

bem-estar dos cidadãos.  

 

 

2.5 Democracia delegativa 

 

Ao estudar o processo de o processo de transição para a democracia, após 

a queda dos regimes militaristas autoritários, ocorrido na “terceira onda de 

democratização”, O’DONNELL (1991) observa que a maioria dos países da América 

Latina, entre eles o Brasil, não caminhou para democracias representativas, mas 

para um outro tipo de democracia, a democracia delegativa. Para o autor, as 

democracias delegativas são modelos de democracia, pois cumprem os critérios 

formulados por Robert Dahl para a definição de poliarquia. 
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O conceito de democracia delegativa foi construído por O’Donnell (1991) 

para referir-se a países onde são realizadas eleições livres e limpas, mas quem 

ganha a eleição presidencial “é autorizado a governar o país como lhe parecer 

conveniente e, na medida em que as relações de poder existente permitam, até o 

final de seu mandato” (O’DONNELL, 1991, p. 30).  

 

Nessa concepção fortemente majoritária e plebiscitária do poder político, o 

governante não deixa de ser democrático, no sentido de que surge de eleições livres 

e limpas, e não tenta suprimi-las no futuro. Mas, por outro lado, ignora os partidos 

(inclusive os que lhe apoiaram na eleição para presidente) e não se sente obrigado a 

aceitar as restrições e os controles de outras instituições constitucionais (Parlamento 

e Poder Judiciário) nem de diversos organismos estatais ou sociais de controle; ao 

contrário, costuma dedicar-se a ignorar, anular ou cooptar essas instâncias, que se 

tornam “incômodos” na medida em que a idéia de prestação de contas 

(accountability) mostra-se como um impedimento à plena autoridade que o 

governante recebeu por delegação. Esta característica aproxima tais democracias 

do patrimonialismo e as afasta da transparência e prestação de contas relacionadas 

ao conceito de accountability. 

 

Em decorrência dessa delegação de poderes, “o presidente é a encarnação 

da nação, o principal fiador do interesse nacional, o qual cabe a ele definir”, e “o que 

ele faz no governo não precisa guardar nenhuma semelhança com o que ele disse 

ou prometeu durante a campanha eleitoral” (O’DONNELL, 1991, p. 30).  

 

Para o autor, os presidentes se colocam como salvadores da pátria. No 

Brasil, podemos verificar a grande quantidade de pacotes econômicos, medidas 

provisórias, que demonstram a centralização do poder e da responsabilidade no 

presidente. O povo, por sua vez, torna-se tutelado, outorgando plenos poderes ao 

governante que passa a ser seu tutor.  

 

As eleições, entretanto, nem sempre têm se mostrado na América Latina, e 

no Brasil em particular, um mecanismo efetivo de accountabiity vertical, em função 

de sistemas partidários pouco estruturados, alta volatidade de partidos e eleitores, 
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temas de política pública pobremente definidos e reversões políticas súbitas, que 

diminuem sua eficácia (O’DONNELL, 1991). 

 

Traçando-se um paralelo entre os conceitos apresentados por O’Donnell 

acerca de democracias representativas e delegativas, verifica-se que a diferença 

entre estas reside, em essência, no grau de representação, ou de delegação de 

poder, conferido pela sociedade civil aos governantes. Os eleitores outorgam ao 

presidente uma procuração de plenos poderes, ao passo que nas democracias 

representativas os governantes estão atrelados a um contrato de campanha, 

devendo obedecer às promessas feitas durante a eleição e prestar contas de seus 

atos à população. Destarte, a distinção entre esses dois tipos de democracia reside 

na débil (ou nula) accountability nas democracias delegativas, contrapondo-se à 

accountability historicamente arraigada das democracias representativas estáveis. 

 

A representação acarreta a idéia de accountabiity em maior grau do que a 

delegação: “de algum modo o representante é considerado responsável pela 

maneira como age em nome daqueles por quem afirma ter o direito de falar” 

(O’DONNELL, 1991, p. 32). 

 

Nas democracias consolidadas, portanto, a accountability opera não só 

“verticalmente” em relação àqueles que elegeram o ocupante de um cargo público, 

mas, “horizotalmente”, ou seja, em relação às agências estatais investidas do poder 

de controlar e corrigir eventuais violações dos limites legais. Tais limites, por sua 

vez, “estão intimamente relacionados às fronteiras entre o privado e o público em um 

ponto central: na suposição de que aqueles que desempenham papéis na esfera 

pública estão obrigados a se conformar, não com seus interesses privados e, sim, 

com normas universalistas e de orientação pública” (O’DONNELL, 1991, p. 32) 

 
Este capítulo tratou de democracia e representação, que consistiu nos 

seguintes, temas: democracia, representatividade, poliarquia, mecanismo das 

eleitoral, democracia delegativa e accountability política. 
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3 O controle do poder estatal 

 

3.1 Separação de funções 

 
A teoria da Constituição Mista, segundo Bobbio (1998), tornou-se muito 

conhecida através da obra do historiador grego Políbio, pela interpretação que 

oferecia do sistema político romano e pelo impacto que teve posteriormente no 

pensamento medieval e moderno. Mas ela é certamente anterior a Políbio. A teoria é 

uma elaboração em torno da idéia de que o melhor regime político é uma 

combinação ou mistura das três “formas simples”, ou seja, a realeza, a aristocracia e 

a democracia. Como essas formas operam com princípios distintos, mesmo 

antagônicos, a Constituição Mista é também uma teoria do equilíbrio entre 

instituições governamentais ou poderes constitucionais, cada qual representando 

esses distintos princípios.  

 

A Constituição Mista é uma espécie rudimentar, avant la lettre, da teoria dos 

checks and balances e, ao mesmo tempo, uma teoria do equilíbrio constitucional 

entre grupos ou forças sociais em competição. Esta seção se restringirá a esse 

último aspecto, para apresentar uma teoria da representação implícita nele.  

 

Na sua descrição do remédio de Licurgo para o inconveniente do caráter 

“precário" desses governos, Políbio apresenta uma formulação do governo misto e 

do seu funcionamento que se tornou clássica (BOBBIO, 1998). 

 

A composição das três formas de governo consiste no fato de que o rei está 

sujeito ao controle do povo, que participa adequadamente do governo; este, por sua 

vez, é controlado pelo Senado. Como o rei representa o principio monárquico, o 

povo representa o principio democrático e o Senado o aristocrático, o resultado 

dessa combinação é uma nova forma de governo, que não coincide com as três 

formas simples retas, porque é composta. Quanto à razão da excelência do governo 

misto, Políbio vai encontrá-la no mecanismo de controle recíproco dos poderes, ou 

no principio do "equilíbrio". Esse é um ponto de grande importância. O tema do 
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equilíbrio dos poderes, que na idade moderna se tornará o tema central das teorias 

"constitucionalistas", com o nome de “balanced power” é um dos que dominam toda 

a tradição do pensamento político ocidental, embora a teoria do governo misto não 

deva ser confundida com a teoria moderna da separação e do equilíbrio dos poderes 

enunciada por Montesquieu (BOBBIO, 1998). 

 

É da essência do Estado democrático a existência de controles recíprocos 

entre os órgãos do Estado, em face da necessidade de se imprimir, 

democraticamente, visibilidade, transparência, moralidade e eficiência à atividade 

daqueles que exercem o poder político estatal, cujo titular é o povo14. 

 

A tripartição de funções no Estado é princípio que remonta à antigüidade 

helênica. A primeira tentativa de partição conhecida surgiu na obra de Aristóteles, 

que vaticinava ser danoso atribuir a apenas um ente todo o exercício do poder; 

posteriormente foi esboçada por John Locke quando propôs a classificação entre 

funções legislativa, executiva e federativa, tendo sido definitivamente sistematizada 

por Montesquieu (DALLARI, 1995). 

 

O objetivo fundamental da chamada teoria da separação de Poderes, ou, 

mais exatamente, da especificação das funções de cada Poder, é exatamente evitar 

o absolutismo, o exercício do Poder Público em termos absolutos, sem qualquer 

limitação, pois isso levaria inevitavelmente à tirania. Há na doutrina da separação 

dos poderes uma clara opção de tentar evitar a arbitrariedade no exercício do poder, 

que encontra fundamento na experiência do abuso15.  

 

Como observa Locke (1994), por ser muito grande a fragilidade humana à 

tentação de ascender ao poder, não convém que as mesmas pessoas que detêm o 

poder de legislar tenham também em suas mãos o poder de executar as leis, pois 

elas poderiam se isentar da obediência às leis que fizeram, e adequar a lei à sua 

vontade.  

 

                                            
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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Locke (1994), tomando como parâmetro o Estado Inglês do Séc. XVII, 

identificava quatro funções e dois órgãos do poder; de praxe a função legislativa 

para o parlamento e a executiva para o rei. Entretanto, a função exercida pelo rei 

acumulava uma função federativa, a tratar de questões de segurança, como guerra 

e paz e de ligas e alianças. Uma outra função desempenhada pelo rei era na sua 

definição: "o poder de fazer o bem público sem subordinar a regras". Apesar disso, 

admitia que pela imprecisão, o termo “bem público” dava margens a certas condutas 

absolutistas. 

 

No século XVII, os tratados de Locke fizeram a primeira crítica contundente 

ao sistema absolutista e à concentração de poderes, no entanto, cem anos depois 

com a franca decadência do absolutismo prevaleceu a doutrina de Montesquieu 

(BONAVIDES,1995). 

 

Em 1748 a teoria da separação dos poderes ganha maior configuração 

através da obra "De L’Espirit des Lois" de Montesquieu, quando ao idealizar as 

funções do Estado, estabeleceu um sistema em que o poder se encarregava de 

controlar ou limitar o próprio poder: “le pouvoir arrête le pouvoir”. 

 

Escreveu Montesquieu: 

 
Existem em cada Estado três tipos de poder: o poder legislativo, o 
poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o 
poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Com o 
primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou para 
sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o segundo, 
ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a 
segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes, 
ou julga as querelas entre os particulares. Chamaremos a este último 
poder de julgar e ao outro simplesmente poder executivo do Estado  
(MONTESQUIEU, 1979, pg. 180). 

 

A teoria de Montesquieu, além de atribuir conceitos às funções do Estado, 

afirma que a cada função devem corresponder órgãos distintos e autônomos. Ou 

seja, a divisão funcional deve corresponder a uma divisão orgânica; deve existir um 

órgão (usualmente denominado Poder) ao qual incumbe o desempenho de cada 

uma das funções intrínsecas do Estado, não havendo, entre eles, vínculo de 
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subordinação. Um não deve receber ordens do outro, mas deve-se cingir ao 

exercício da função à qual pertence (MONTESQUIEU, 1979). 

 

Cabe destacar o cuidado com que o autor engendrou sua teoria de 

tripartição do exercício do Poder, isto é, o de evitar que os poderes públicos se 

concentrem em um "mesmo homem ou corpo de principais", para usar das 

expressões do próprio Montesquieu (1979, p. 165), cautela indispensável, 

porquanto, no dizer deste iluminado teórico: "é uma experiência eterna a que de todo 

homem que tem poder é levado a abusar dele; ele vai até que encontre limites". 

Nisto, aliás, justificou sua postulação de que aquele que faz as leis não as execute 

nem julgue; que o que julga não faça as leis nem as execute e que aquele que as 

executa não faça as lei nem julgue. 

 

Para Bobbio (1998), não se pode confundir a concepção de Montesquieu 

com a teoria do governo misto elaborada por Políbio. O autor assevera que: 

 

O governo misto deriva de uma recomposição das três formas 
clássicas, e portanto de uma distribuição do poder pelas três partes 
componentes da sociedade, entre os diversos possíveis "sujeitos" do 
poder, em particular entre as duas partes antagônicas - os ricos e os 
pobres (patrícios e plebeus). O governo moderado de Montesquieu 
deriva, contudo, da dissociação do poder soberano e da sua partição 
com base nas três funções fundamentais do Estado - a legislativa, a 
executiva e a judiciária (BOBBIO, 1998, p. 136). 
 

 
A idéia do governo misto não havia surgido da exigência de dividir o poder 

único do Estado, mas precisamente do contrário - da exigência de compor numa 

unidade as diversas classes que constituem uma sociedade complexa. A 

sobreposição da teoria da separação dos poderes e do governo misto só ocorre 

porque se procura fazer coincidir a divisão tríplice das funções principais do Estado 

(que, de acordo com os defensores da separação dos poderes, deveriam ser 

atribuídas a diferentes órgãos) com a participação e a unificação das classes que 

compõem uma sociedade complexa16. 

 

                                            
16 Ibidem. 
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A discussão sobre as funções do Estado ganha uma nova dimensão no 

clássico The Federalist, em que Madison enfoca a tripartição de funções do Estado 

não apenas como divisão, mas também como equilíbrio. 

 

Madison (1778b), defende a necessidade de disciplinar o relacionamento 

entre as funções do Estado, mediante um sistema de freios e contrapesos (checks 

and balances), a fim de estabelecer uma interdependência entre elas. Tal 

interdependência autoriza a qualquer das três funções do Estado exercer atribuições 

naturalmente peculiares a uma das restantes, sem ferir, com isso, a Constituição.  

 

Nesse sentido, o autor escreveu:  

 
But the great security against a gradual concentration of the several 
powers in the same department, consists in giving to those who 
administer each department the necessary constitutional means and 
personal motives to resist encroachments of the others. The provision 
for defense must in this, as in all other cases, be made 
commensurate to the danger of attack. Ambition must be made to 
counteract ambition. The interest of the man must be connected with 
the constitutional rights of the place. It may be a reflection on human 
nature, that such devices should be necessary to control the abuses 
of government. But what is government itself, but the greatest of all 
reflections on human nature? If men were angels, no government 
would be necessary. If angels were to govern men, neither external 
nor internal controls on government would be necessary. In framing a 
government which is to be administered by men over men, the great 
difficulty lies in this: you must first enable the government to control 
the governed; and in the next place oblige it to control itself. A 
dependence on the people is, no doubt, the primary control on the 
government; but experience has taught mankind the necessity of 
auxiliary precautions (MADISON, 1778b). 

 

Pretende-se que nenhum desses órgãos chegue a controlar, por si só, a 

totalidade do poder do Estado. A entrega de cada uma das frações do poder político 

a diversos órgãos há de fazer com que cada um constitua perante o outro um freio e 

simultaneamente um contrapeso, prevenindo-se assim a concentração e o abuso do 

poder, a favor da liberdade individual. 

 

Para Meirelles (1982): 

 
No regime constitucional de separação de funções, como o nosso, os 
Poderes de Estado não se confundem nem se subordinam, mas se 
harmonizam, cada qual realizando sua atribuição precípua e 
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desempenhando restritamente outras que a Constituição lhes 
outorga para uma recíproca cooperação institucional (MEIRELLES, 
1982, p. 677). 

 

Faz-se mister ressaltar que, segundo Meirelles (1982), Montesquieu nunca 

empregou em sua obra política as expressões “separação de Poderes” ou “divisão 

de poderes”, referindo-se unicamente à necessidade do “equilíbrio entre Poderes” 

que resultou entre os ingleses e norte-americanos no sistema de "cheks and 

balances", que é nosso método de freios e contrapesos. O autor completa: 

 
O que há portanto não é a separação de Poderes com divisão 
absoluta de funções estatais precípuas entre órgãos independentes, 
mas harmônicos e coordenados no seu funcionamento, mesmo 
porque o poder estatal é uno e indivisível (MEIRELLES, 1982, p. 41). 

 

Dentro dessa técnica de precipuidade de funções conjugada com  a 

harmonia e a independência dos Poderes, cabe ao Executivo a realização das 

atividades administrativas, mas em algumas delas depende da cooperação do 

Legislativo, dada a relevância do ato e as suas extensas repercussões políticas 

internas ou externas, que só o Parlamento está em condições de bem valorar e 

decidir sobre a sua legitimidade e conveniência. Noutros casos é o equilíbrio entre 

os Poderes que impõe o controle do ato de um pelo outro, como ocorre na 

aprovação do orçamento e na fiscalização de sua execução, como também na 

apreciação prévia ou subseqüente de certas proposições administrativas de maior 

interesse nacional. Diante dessa realidade, a Constituição indica os atos sujeitos ao 

controle legislativo e delimita o campo das investigações parlamentares vinculando, 

assim, no conteúdo e forma, a atuação fiscalizadora desse Poder17. 

 

Das funções fundamentais do Estado, a função controladora deve ser 

exercida por todos os Poderes, e, de modo particular, pelo Poder Legislativo. Ou 

seja, ao Poder Legislativo compete o controle, de uma forma ampla, 

constitucionalmente denominada de controle externo, que é exercido com auxílio 

dos Tribunais de Contas. Os demais Poderes, incluindo o próprio Legislativo, 

exercitam também a função de controle, mas restrita aos órgãos da estrutura do 

                                            
17 Ibidem. 
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Poder, que é constitucionalmente denominado de controle interno (MEIRELLES, 

1982). 

 

 

3.2 Controle e accountability  

 

Este tópico trata do conceito de accountability para facilitar a compreensão 

do controle social no contexto da gestão pública e a sua relação com os Tribunais de 

Contas. 

 

A natureza humana já foi matéria de estudo de diversos pensadores ilustres. 

Para Hobbes (1974) a natureza humana não é boa, afirmando que "Homo homini 

lupus" (o homem é o lobo do homem). Madison (1778b), ao referir-se à natureza 

humana reconhece que os homens não são anjos e quando um homem está no 

governo os outros ficam sujeitos a abusos. Dessas concepções nasce a 

necessidade de controle. 

 

O vocábulo controle, segundo Gualazzi (1992), origina-se do latim fiscal 

medieval; indicava o exemplar (uma espécie de catálogo) da relação dos 

contribuintes, dos tributos, etc., que serviam de base para a operação do exator, 

chamado de  contrarotulus18, que traduzido para o francês significa contre-rôle, daí, 

controle. Em nossa língua, a palavra controle é um neologismo que foi 

definitivamente incorporado porque não havia tradução que lhe substituísse. Como 

sofreu influência de diversas origens, tem vários significados, e os mais usuais são 

os de verificação, fiscalização, dominação, regulação e restrição. 

 

Segundo o dicionário Aurélio19, um dos significados da palavra controle é 

“fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou 

sobre produtos, etc., para que tais atividades, ou produtos, não se desviem das 

normas preestabelecidas”.  

                                            
18 Segundo Houaiss (2001), a palavra vem de ” lat. contra (contra-) + lat. rotùlus 'rolo, cilindro, rolo de 
escritos, rol, lista”. 
19 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Curitiba: 
Positivo, 2007  
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O conceito de controle na administração pública, na lição de Meirelles (1982, 

p.638), “é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou 

autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. Ainda de acordo com esse 

autor, os Estados de Direito, ao organizarem sua administração, fixam a 

competência de seus órgãos e agentes e estabelecem os tipos e formas de controle 

de toda a atuação administrativa, para defesa da própria Administração e dos 

direitos dos administrados. 

 

Martins (2000), entende que o controle da Administração Pública vincula-se 

intimamente ao Estado Democrático de Direito e pode ser concebido como a 

fiscalização exercida pelo Poder Público (controle estatal) ou pelo cidadão (controle 

social) quanto à atuação dos diversos órgãos que compõem a estrutura do Estado. 

 

Segundo Di Pietro, o controle da administração pública é: 

 
(...) o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os 
órgãos dos poderes Judiciário, Legislativo e o Executivo, com o 
objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios 
que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico (DI PIETRO, 2007, 
p.478). 

 

A finalidade do controle é garantir que a administração atue de acordo com 

os princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal que são: legalidade, 

moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, publicidade e, mais 

recentemente, o princípio da eficiência (introduzido pela EC n.º 19 em 1998)20. 

 

Para Wilson, controlar a administração pública é tão importante quanto 

legislar:  

 
Quite as important as legislation is vigilant oversight of administration.  
It is the proper duty of a representative body to look diligently into 
every affair of government and to talk much about what it sees it is 
meant to be the eyes and the voice, and to embody the wisdom and 
will of its constituents. 
The informing function of Congress should be preferred even to its 
legislative function (Wilson, 1896, vol. II, p. 297). 

 
                                            

20 PEREIRA, 2004, p. 12. 
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Meirelles (1982), classifica controle segundo o momento em que é realizado, 

podendo ser prévio, concomitante ou subseqüente, ou, por outras palavras, 

preventivo, sucessivo ou corretivo, 

 

Segundo o autor, controle prévio ou preventivo (a priori) é o que antecede à 

conclusão ou operatividade do ato, como requisito para sua eficácia. Visa evitar um 

desvio. 

 

Controle concomitante ou sucessivo é todo aquele que acompanha a 

realização do ato para verificar a regularidade de sua formação, como por exemplo a 

realização de auditoria durante a execução do orçamento; o acompanhamento de 

um concurso pela corregedoria competente; a fiscalização de um contrato em 

andamento21. 

 

Controle subseqüente ou corretivo (a posteriori) é o que se efetiva após a 

conclusão do ato controlado, visando corrigir-lhe eventuais defeitos, declarar a sua 

nulidade ou dar-lhe eficácia. Visa sanar um comportamento desviante (MEIRELLES, 

1982). 

 

O controle implica, de um lado, um conteúdo de obrigação entre sujeitos e, 

de outro, a sanção. O dever de probidade e o dever de prestar contas são 

obrigações basilares de todo administrador público que fundamentam o controle22.  

 

Nesse sentido é a lição de Meirelles, in verbis: 

 
Dever de probidade - O dever de probidade está constitucionalmente 
integrado na conduta do administrador público como elemento 
necessário à legitimidade de seus atos. O velho e esquecido conceito 
romano do probus e do improbus administrador público está presente 
na nossa legislação administrativa, como também na Constituição da 
República que pune a improbidade na Administração, com sanções 
políticas, administrativas e penais nos seguintes termos: "Os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível" (art. 37, § 4º)  

                                            
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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(...) 
Ao lado do dever de probidade e como seu complemento natural está 
sempre o dever de prestar contas,(...). O dever de prestar contas é 
decorrência natural da administração como encargo de gestão de 
bens e interesses alheios. Se o administrar corresponde ao 
desempenho de um mandato de zelo e conservação de bens e 
interesses de outrem, manifesto é que quem o exerce deverá contas 
ao proprietário. No caso do administrador público, esse dever ainda 
mais se alteia, porque a gestão se refere aos bens e interesses da 
coletividade, e assume o caráter de um múnus público, isto é, de um 
encargo para com a comunidade. Dai o dever indeclinável de todo 
administrador público — agente político ou simples funcionário — 
prestar contas de sua gestão administrativa, e nesse sentido é a 
orientação de nossos Tribunais (MEIRELLES, 1982, p. 87). 

 

O controle é uma função muito importante dentro da Administração Pública. 

Sem controle, as metas não são corrigidas, os objetivos fundamentais muitas vezes 

ficam colocados em segundo plano, há desperdício e inadequação no uso dos 

recursos. Além disso, quando prevalece a má-fé ocorrem também roubos e 

desmandos, traduzindo-se num maior esforço da sociedade para arcar com os 

custos dessas impropriedades23. 

 

3.2.1 Accountability : formas de controle democrático 

 

Originado da língua inglesa, o termo accountable designa os mecanismos de 

avaliação e prestação de contas ou ainda a capacidade de gerar informações 

confiáveis para avaliação das atividades governamentais, como remuneração dos 

funcionários de acordo com sua produtividade e por prestação de contas à 

sociedade sobre o desempenho do governo (FLEURY, 2001).  

 

O termo accountability, de difícil tradução para o português, tem a ver com 

os mecanismos de controle das instituições do Estado dentro da democracia.  

 

Analisando diferenças nas relações entre a burocracia e o público, 

existentes no Brasil e nos EUA, Campos (1990), conclui que a razão pela qual não 

se dispõe de uma palavra que traduza o significado de accountability é que, na 

verdade, nos falta o próprio conceito. Segundo a autora, por enquanto, qualquer 

                                            
23 Ibidem. 
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tentativa apressada de cunhar uma palavra seria desprovida de significado, pois não 

faria parte da nossa realidade. 

 

Quanto à origem do termo, Kenney (2003) recorda que os termos 

accountable e accountableness já surgem nos séculos XVI e XVII, respectivamente, 

e que accountability apareceu nos trabalhos de Samuel Williams, em 1794. No artigo 

The Federalist número 55, Madison (1788d) usa o termos accountable no sentido de 

accountability através de eleições. Uma década depois, seria usado por Mill (1964) 

para discutir a accountability dos governos com relação ao povo.  

 

Schedler (1999) procura especificar o conceito de accountability, distinguindo 

as duas conotações básicas que o termo accountability política suscita: a) 

capacidade de resposta dos governos (answerability), que se define como a 

obrigação dos detentores de mandato público informarem e explicarem seus atos, e 

b) capacidade das agências fiscalizadoras (accounting agencies) de impor sanções 

e perda de poder para aqueles que violaram os deveres públicos (enforcement).  

 

Para o autor, a noção de accountability, é basicamente, bidimensional: 

envolve capacidade de resposta e capacidade de punição (answerability e 

enforcement). 

 

Segundo Schedler: 

 
The notion of answerability indicates that being accountable to 
somebody implies the obligation to respond to nasty questions and, 
vice versa. that holding somebody accountable implies the 
opportunity to ask uncomfortable questions. 
(...) 
Accountability thus involves the right to receive information and the 
corresponding obligation to release all necessary details. But it also 
implies the right to receive an explanation and the corresponding duty 
to justify one’s conduct. 
(...) 
Yet answerability. and the double quest for information and 
justification it implies, is not the whole story of accountability. Political 
accountability involves more than the generation of data and the 
interplay of arguments. In addition to its informational dimension 
(asking what has been done or will be done) and its explanatory 
aspects (giving reasons and forming judgments), it also contains 
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elements of enforcement (rewarding good and punishing bad 
behavior). it implies The idea that accounting actors do not just “call 
into question” but also “eventually punish” improper behavior 
(SCHEDLER, 1999, p. 14-15). 

 

A dimensão da answerability engloba a dimensão relativa à obrigatoriedade 

de informação sobre as decisões e a necessidade de os governantes explicarem 

como e por que tais decisões foram tomadas. Têm-se aqui dois componentes da 

answerability: informação e justificação. A capacidade de resposta compreende 

ainda a obediência ao cumprimento da lei, ou dos compromissos assumidos por 

governantes junto aos cidadãos sob sua jurisdição. Refere-se à noção de 

enforcement, ou seja, à capacidade de uma agência fiscalizadora, ou dos cidadãos 

de serem bem sucedidos em obrigar os detentores de posições governamentais a 

fazer algo e, quando não o fizerem, estabelecer punições. Sendo assim, os três 

componentes: informação, justificação e punição - podem ou não estar juntos para 

que existam atos de accountability (SCHEDLER, 1999). 

 

A demanda por accountability, segundo Schedler (1999), se origina da 

opacidade do poder, de um contexto de informação imperfeita, e tem como eixo 

básico o princípio da publicização.  

 

 

3.2.2 Accountability vertical  e Accountability horizontal  

 

Segundo a concepção de O’Donnell (1998), a accountability possui duas 

dimensões: uma vertical e outra horizontal. 

 

O autor enfatiza que a noção de accountability vertical pressupõe uma ação 

entre desiguais, seja sob a forma do mecanismo do voto (controle de baixo para 

cima) ou sob a forma do controle burocrático (de cima para baixo). A noção de 

accountability horizontal, contudo, pressupõe uma relação entre iguais, através do 

mecanismo de checks and balances, da mútua vigilância entre os três poderes 

autônomos do Estado.  
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O’Donnell (1998), em sua concepção sobre accountability, se utiliza do 

termo poliarquia consagrado na obra de Dahl, ou seja, democracias que satisfazem 

critérios de competição limpa e livre. 

 

A análise de O’Donnell (1998) sobre as várias accountabilities tem como 

matriz básica as três correntes clássicas do pensamento político: democracia, 

liberalismo e republicanismo. Tendo como ponto de partida que as poliarquias 

incorporam elementos das três tradições, o autor identifica os componentes liberais, 

republicanos e democráticos no exercício da accountability. 

 

Segundo O’Donnell: 

 
Just as vertical accountability implies the presence of democracy, the 
weakness of horizontal accountability implies a corresponding 
weakness in the liberal and also the republican components of many 
new polyarchies. Polyarchies are complex and at times uneasy 
syntheses of these three components (…) Each of the three 
components is the product of a distinct historical and intellectual 
current. The democratic tradition springs from ancient Athens; 
republicanism's roots lie in pre-imperial Rome and certain medieval 
Italian cities; and the liberal tradition has beginnings traceable to the 
feudal societies of medieval Europe, and later and more pointedly, to 
the England of John Locke and the France of the Baron de 
Montesquieu. The three traditions are partly contradictory, for each 
has basic principles that are inconsistent with the basic principles of 
at least one of the other currents. The tensions thus generated give 
polyarchies much of their uniquely dynamic and openended 
character. 
Over the last several centuries, these three currents have combined 
in complex and changing ways. Any one of them carried to an 
extreme would become a threat to polyarchy, and no single one can 
be said to be more basic than the other two. This is fortunate, for 
while polyarchy is a complicated and at times exasperating mixture, it 
is vastly preferable to a regime based exclusively on only one of its 
component traditions. Democracy without liberalism and 
republicanism would become majority tyranny; liberalism without 
democracy and republicanism would become plutocracy; and 
republicanism without liberalism and democracy would degenerate 
into the paternalistic rule of a self-righteous elite (O’DONNELL, 1998, 
p. 114). 

 

O componente liberal das poliarquias modernas aponta para a existência de 

direitos que não devem ser usurpados por nenhum poder, incluindo o Estado. O 

componente republicano salienta o cumprimento do dever público, a busca 

incessante do melhor interesse público como sua marca distintiva. Ambas as 
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tradições pressupõem uma divisão clara entre o privado e o público, embora com 

conseqüências e de forma diferenciada. Para a tradição liberal, o locus do valor está 

no espaço privado, na esfera do mercado. Para a tradição republicana, o espaço 

público é o lugar das virtudes, do processamento do bem público24.  

 

No sentido de uma distinção entre o privado e o público, a tradição 

democrática é monista, por não pressupor tal distinção como constitutiva e nem 

pressupor uma elite virtuosa, aceitando que todos são qualificados para o exercício 

da política, para participação no demos. O demos pode deliberar sobre qualquer 

questão e tem como suposto a igualdade dos cidadãos em seu direito positivo de 

participação na decisão do demos (O’DONNELL, 1998). 

 

Sinteticamente, o argumento do autor é o seguinte: nas poliarquias 

modernas, a dimensão democrática da accountability é assegurada pelo exercício da 

accountability vertical, principalmente através dos mecanismos das eleições e do 

voto. Estes, entretanto, na visão do autor são insuficientes para o controle da ação 

governamental. 

 

De fato, sendo as eleições instrumentos temporários de controle, que 

carecem de informações precisas acerca dos políticos e de suas gestões anteriores 

e, que por vezes se prestam somente para uma avaliação ex post, dificilmente elas 

garantem um controle direto e eficaz. Assim é que a existência de accountability 

vertical não garante que os países nos quais ela funciona, sejam efetivamente 

democráticos (O’DONNELL, 1998).  

 

A accountability horizontal é decorrente de mecanismos, formais ou 

informais, da separação constitucional de poderes, de freios e contrapesos, e de 

contenção e responsabilização recíprocas entre diferentes agências e agentes 

governamentais25. 

 

 

Neste sentido O’Donnell afirma que: 
                                            

24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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This hasty tour d'horizon of several important and complicated issues, 
each of which merits a huge bibliography, provides a necessary 
context for my discussion of horizontal accountability. This kind of 
accountability depends on the existence of state agencies that are 
legally empowered--and factually willing and able--to take actions 
ranging from routine oversight to criminal sanctions or impeachment 
in relation to possibly unlawful actions or omissions by other agents 
or agencies of the state (O’DONNELL, 1998, p. 117). 
 

Doutro turno, o sistema de checks and balances (accountability horizontal) 

pode, na prática, não produzir os efeitos desejáveis de equilibrar a atuação dos 

poderes do Estado no regime republicano. Se, realmente ele é capaz de 

supervisionar as atividades do legislativo através de vetos do executivo e do controle 

da constitucionalidade pelo judiciário, ele pode produzir instituições não controláveis, 

como é o caso, por exemplo, do judiciário brasileiro (CUNHA, 2000).  

 

Destarte, instituições independentes e autônomas que produzam 

informações confiáveis sobre as atividades do governo, o uso dos recursos públicos 

e a postura dos governantes tornam-se desejáveis a fim de fortalecer os 

mecanismos de controle da população e de capacitar e controlar as instituições 

envolvidas no sistema de checks and balances. As funções destas instituições são 

delicadas, envolvendo questões como investigação, prevenção e expertise26.  

 

Estas instituições controladoras podem atuar em três instâncias diversas: a) 

enquanto instituições ligadas ao poder legislativo, prestando assistência nas suas 

funções de controlador das demais atividades do Estado; b) ligadas ao poder 

executivo, atuando como fiscais do uso dos recursos públicos; c) ligadas ao poder 

judiciário, o qual delega às instituições controladoras o direito e o poder de dar a 

decisão final sobre a conduta de agentes públicos ou mesmo sobre as contas 

públicas (SPECK, 1999). 

 

As formas através das quais elas são criadas dependem substancialmente 

da estrutura e organização do Estado. O desenho institucional de cada Estado é 

determinante na definição de suas atribuições e no seu papel, que podem variar 

frente aos demais órgãos do Estado. Instituições designadas para o controle das 

                                            
26 Ibidem. 
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contas e do orçamento público, como é o caso dos Tribunais de Contas, 

representam um mecanismo de accountability horizontal. O Ministério Público 

brasileiro na forma como foi definido a partir da Constituição Federal de 1988, é 

outra instituição que também exerce accountability horizontal na medida que impõe o 

cumprimento da lei e fiscaliza o poder público através da ação civil pública (CUNHA, 

2000).  

 

 

3.2.3 Accountability  social 

 

Uma concepção alternativa de accountability é fornecida a partir de outros 

recortes e configura o âmbito da accountability social. Tais perspectivas partem de 

uma matriz teórica que privilegia a dicotomia Estado e sociedade civil, partilhando da 

idéia de que o controle da sociedade sobre a ação governamental constitui uma 

especificidade e merece uma distinção à parte das perspectivas de accountability 

vertical ou horizontal, abrindo vertentes para a discussão da accountability social.  

 

Na democracia representativa, a separação de funções do Estado e os 

checks and balances são os principais mecanismos institucionais que permitem o 

controle das burocracias. A teoria democrática contemporânea tem apontado para o 

fato de que as eleições são instrumentos necessários, mas não suficientes, para 

garantir o controle dos governantes pelos governados, sendo necessário, portanto, 

organizar novos mecanismos que facultem o funcionamento da democracia nos 

“interstícios eleitorais” (ANASTASIA, 2000). 

 

Dessa forma, as poliarquias oferecem poucas oportunidades para o 

“exercício da cidadania democrática nos interstícios eleitorais” e poucos incentivos 

para o estabelecimento de graus de responsiveness e de accountability compatíveis 

com a ordem democrática contemporânea. Portanto, a ampliação do grau de 

“poliarquização” de uma sociedade dependerá da capacidade de inovação 

institucional que permita o efetivo funcionamento da democracia nos interstícios 

eleitorais (ANASTASIA, 2000). 

 

Smulovitz e Peruzzotti (2000) enfatizam formas não tradicionais de controle 
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e o foco nos mecanismos sociais de accountability. Os autores criaram o conceito de 

accountability social, que designa o controle realizado pela sociedade civil nos 

interstícios eleitorais, uma categoria complementar ao controle vertical.  

 
The concept of societal accountability expands the classic 
understanding of the system of checks and balances among state 
agencies to include a societal arena composed of a multitude of 
autonomous and heterogeneous associations. In this sense, the 
concept of societal accountability revives the pluralist argument about 
the importance of the societal sphere as a counterbalancing power 
that complements horizontal mechanisms of accountability 
(SMULOVITZ; PERUZZOTTI, 2000, p. 25). 

 
Apresentando a noção de accountability social, Smulovitz e Peruzzotti (2000) 

a definem como um mecanismo de controle não eleitoral, que emprega ferramentas 

institucionais e não institucionais (ações legais, participação em instâncias de 

monitoramento, denúncias na mídia, etc.), que se baseia na ação de múltiplas 

associações de cidadãos, movimentos ou mídia, objetivando expor erros e falhas do 

governo, trazer novas questões para a agenda pública ou influenciar decisões 

políticas a serem implementadas pelos órgãos públicos. 

 

Talvez a principal vantagem desse tipo de mecanismo, na visão dos autores, 

seja favorecer a accountability da burocracia pelos cidadãos (ou mais 

especificamente pelos grupos de interesse que representam determinados setores 

sociais). Isso é interessante, pois, apesar de a burocracia pública prestar serviços 

aos cidadãos, ela presta contas aos políticos eleitos, quando, na verdade, quem 

pode avaliar melhor o seu desempenho são os próprios cidadãos. Nesse caso, os 

cidadãos só podem exercer um controle indireto sobre a burocracia, uma vez que as 

instituições democráticas não contam com mecanismos que permitam aos cidadãos 

sancionar diretamente as ações legais dos burocratas ou avaliar seu desempenho.  

 

Para Miguel (2005) falta a essa dimensão, porém, a capacidade de 

aplicação de sanções; suas advertências e denúncias ganham efetividade apenas 

quando sensibilizam alguma instituição de controle, em especial o Ministério Público 

e o Tribunal de Contas (accountability horizontal) ou o eleitorado (accountability 

vertical).  
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3.3 Controle social 

 

A conceituação original do termo controle social foi cunhada na sociologia 

para indicar o controle da sociedade sobre comportamentos indesejáveis dos 

indivíduos. De uma forma mais detalhada, controle social é o conjunto de recursos 

materiais e simbólicos de uma sociedade para garantir que a conduta de seus 

integrantes respeite as regras e os princípios estabelecidos previamente. Esses 

recursos poderiam ser externos, na forma de recompensas e punições, ou internos, 

como a educação moral ou a socialização propriamente dita. 

 

Na concepção de Carvalho (1996) "o termo controle social foi recentemente 

apropriado pelo senso comum que inverteu seu significado original estabelecido pela 

sociologia e pela psicologia. De conceito descritivo do processo de influência e 

domínio coletivo (Estado) sobre o individual (grupos sociais) transforma-se em 

conceito operacional para designar o processo e os mecanismos de controle da 

sociedade sobre o Estado”. 

 

A ampliação do controle social, da responsabilização dos agentes públicos e 

a busca de maior transparência, além de serem imperativos na construção da 

democracia, vinculam-se, no Brasil, à necessidade de enfrentar um problema de 

graves proporções: a corrupção na esfera pública. 

 

A abordagem do fenômeno da corrupção e do seu combate parte, 

primeiramente, de uma adequada conceituação deste termo. Tantas são as 

manifestações da corrupção e tantos os exemplos vivenciados no dia-a-dia, que se 

assume como válida a conceituação sugerida por Klitgaard (1994), para o qual a 

corrupção é o comportamento que se desvia dos deveres formais de uma função 

pública devido a interesses privados (pessoais, familiares, de grupo fechado) de 

natureza pecuniária ou para melhorar o status; ou que viola regras contra o exercício 

de certos tipos de comportamento ligados a interesses privados. 
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A corrupção é um fenômeno social presente nas organizações públicas e 

privadas mesmo em nações politicamente mais desenvolvidas e com controles mais 

elaborados e eficazes. A corrupção, por ser uma ameaça potencial de desprestígio 

das instituições, muitas vezes é relegada a segundo plano (KLITGAARD,1994). 

 

Sabe-se que a corrupção tem mostrado uma tendência de crescimento não só 

no Brasil, mas no mundo. Na visão do autor, o Estado deve atuar com uma política 

enérgica e com a maior severidade contra essa disfunção.  

 

O controle social, como forma de controle, se apresenta como um eficaz 

aliado para o combate à corrupção devido ao enorme contingente da população que 

pode fiscalizar a ação estatal. 

 

Bobbio (1998), define controle social como o conjunto de meios de 

intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo 

social a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 

caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às 

mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também em 

relação a uma mudança do sistema normativo. 

 

Para o autor, controle social é, pois, o conjunto de recursos materiais e 

simbólicos de uma sociedade para garantir que a conduta de seus integrantes 

respeite as regras e os princípios estabelecidos previamente. Esses recursos 

poderiam ser externos, na forma de recompensas e punições, ou internos, como a 

educação moral ou a socialização propriamente dita. 

 

Hoje não mais pode ser considerado Estado de Direito aquele simplesmente 

organizado com base na lei. O Estado de Direito é aquele que possui uma atuação 

pautada pelo direito (pela Constituição, pelos princípios gerais de Direito, pelas leis e 

regulamentos); que possui finalidades extrínsecas à promoção da liberdade, à 

realização dos direitos humanos e, para tal empreitada, serve-se de um Direito 

renovado por instrumentos de atuação que aproximem a sociedade do Estado e que 

possibilitem a “respiração” do cidadão, como diz Canotilho (1991). 
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A idéia de controle social pertence ao campo da accountability, está 

presente nas dimensões de controle democrático. Para Campos (1990), a 

accountability vai além do mero processo administrativo. É, isto sim, um conceito 

que pode ser entendido como derivado da democracia. Quanto mais avançado o 

estágio democrático, maior o interesse pela accountability.  

 

Ainda, segundo Campos (1990), padrões de accountability governamental, 

tais como qualidade dos serviços, maneira como tais serviços são prestados, justiça 

na distribuição dos benefícios, como também na distribuição dos custos econômicos, 

sociais e políticos dos bens produzidos e o grau de adequação dos resultados dos 

programas às necessidades das clientelas, não são garantidos pelos controles 

burocráticos; somente o podem ser, se exercidos pelo povo. O desenvolvimento da 

consciência popular é a primeira pré-condição para uma democracia 

verdadeiramente participativa e, portanto, para a accountability do serviço público. 

 

Di Pietro ressalta a eficácia do controle popular: 

 
Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado participa 
dele à medida que pode e deve provocar o procedimento de controle, 
não apenas na defesa de seus interesses individuais, mas também 
na proteção do interesse coletivo. A Constituição outorga ao 
particular determinados instrumentos de ação a serem utilizados com 
essa finalidade. É esse, provavelmente, o mais eficaz meio de 
controle da Administração Pública: o controle popular (DI PIETRO, 
2007, p. 671). 

 

O controle efetivo do gasto público pressupõe uma democracia com 

participação social ativa e uma responsabilização dos gestores públicos 

(accountability) que precisa ser concebida dentro do contexto de nossa sociedade.  

 

O controle social das funções do Estado é direito fundamental expresso na 

Constituição Federal de 1988 e é uma luta incessante da humanidade. Até o fim da 

ditadura, não se falava em controle social por uma razão óbvia: autoritarismo e 

participação popular são termos antagônicos. Somente com o início do processo de 

redemocratização do país, a partir do fim do governo militar, na década de 80, é que 

a expressão “controle social” passou a ser aclamada (DROPA, 2003). 
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O termo “controle social”, em sentido amplo, tem se referido à possibilidade 

de atuação dos grupos sociais (sociedade) por meio de qualquer uma das vias de 

participação democrática no controle das ações do Estado e dos gestores públicos 

(SIRAQUE, 2005).  

 

O controle social — aquele exercido diretamente pelos cidadãos — é 

eficiente para o direcionamento da gestão pública aos fins almejados pelos cidadãos 

e permite a fiscalização concomitante à aplicação dos recursos (FIGUEIREDO, 

2002). 

 

O controle social, em sentido estrito, não se confunde com participação da 

sociedade nas políticas públicas do governo, nem mesmo com gestão 

compartilhada, o que caracteriza o controle é sua natureza reativa atuando no 

sentido de acompanhamento e fiscalização. Para Siraque (2005) as duas coisas não 

se misturam, pois: 

 

O vocábulo controle diferencia-se do termo participação. A 
participação da sociedade, coletiva ou individualmente, é exercício 
de poder político (soberania popular, plebiscito, referendo, voto, 
iniciativa popular de lei, participação em órgãos colegiados que 
tenham por fim elaborar políticas referentes a interesses profissionais 
e previdenciários). É partilha de poder entre os governantes e a 
sociedade para a deliberação de interesse público. Por outro lado, o 
controle é fiscalização, é sindicalização, investigação, o 
acompanhamento da execução daquilo que foi decidido e constituído 
por quem tem o poder político ou a competência jurídica de tomar 
decisões de interesse público. (...) controle social é direito público 
subjetivo dos integrantes da sociedade fiscalizarem as atividades do 
Estado (SIRAQUE 2005, p. XXI). 

 

Portanto, Siraque (2005) denomina o poder político de participação popular 

enquanto o direito de controle das atividades do Estado denomina controle social. 

Tanto a participação popular quanto o controle social são exercícios da soberania 

popular. Enquanto a participação popular colabora para a formação da vontade 

normativa do Estado, a finalidade do controle social é outra, isto é, aproveitar as 

regras previamente elaboradas para submeter o Estado a uma posição de 

submissão ao cidadão controlador de seus atos. 

 



 50 

A diferença fundamental é que participação popular é partilha de poder 

político entre as autoridades constituídas e as pessoas estranhas ao ente estatal, a 

passo que, controle social é direito público subjetivo de o particular, individual ou 

coletivamente, submeter o poder político estatal à fiscalização27. 

 

Siraque esclarece que: 

 
O controle social tem a finalidade de verificar se as decisões 
tomadas, no âmbito estatal, estão sendo executadas conforme o que 
foi decidido e se as atividades estatais estão sendo realizadas de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição e pelas 
normas infraconstitucionais. Assim, o controle social poderá existir no 
sentido de verificação do mérito (conveniência e oportunidade) de 
uma decisão estatal ou da sua legalidade (SIRAQUE, 2005, p. 112). 

 

O controle social no sentido estrito, atuando no acompanhamento e 

fiscalização da administração pública, se configura como um importante meio de 

provocação da accountability horizontal. Nesse sentido, o controle social é 

complementar e dependente do controle público (FIGUEIREDO, 2002). 

 

Segundo Bresser-Pereira (1998), os controles sociais são essenciais na 

administração pública gerencial na medida em que compensam a redução do 

controle legal de procedimentos e complementam o controle de resultados. 

 

A Reforma Gerencial de 1995 visava a assegurar a responsabilização 

(accountability) através da administração por objetivos, da criação de quase-

mercados, e de vários mecanismos de democracia direta ou de controle social, 

combinados com o aumento da transparência no serviço público, reduzindo-se 

concomitantemente o papel da definição detalhada de procedimentos e da auditoria 

ou controle interno – os controles clássicos da administração pública burocrática – 

que deveriam ter um peso menor (BRESSER-PEREIRA, 1999). 

 

No Brasil, as diferentes leis que instituíram as agências reguladoras 

preocuparam-se com a defesa dos usuários dos serviços prestados na área de sua 

atuação. No caso da ANEEL, o fundamento jurídico da instituição de uma ouvidoria 

                                            
27 Ibidem. 
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encontra-se na própria Lei no 9.427/96, que, no artigo 4°, § 1°, instituiu a função de 

ouvidor, atribuindo-a a um dos diretores da autarquia, a quem compete, “na 

qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, 

receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários”. Entre as atribuições do 

diretor-ouvidor, encontra-se a de apurar e solucionar as reclamações dos 

consumidores, sugerir mudanças na legislação, intervir para a resolução de conflitos 

entre consumidor e concessionário, além do fortalecimento da cidadania. 

 

Peci (2007) considera que, nesse contexto de desestatização e tentativas de 

reformas gerenciais, o papel do Estado foi redefinido, qualificando-o mais como 

regulador do que como indutor do processo de desenvolvimento do país. O modelo 

de agência reguladora, que emergiu da reforma gerencial do Estado de 1995, tinha 

como finalidades: a regulação de monopólios naturais, a correção de falhas de 

mercado, o controle das externalidades e a solução de problemas de coordenação. 

 

A autora aponta que a fragilidade da sociedade civil não foi considerada na 

concepção do modelo regulatório: 

 
A questão do controle social e participação cidadã foi considerada 
um pré-requisito para o bom funcionamento do modelo regulatório no 
Brasil. Para que o chamado Estado Regulador funcione 
adequadamente é necessário que se sustente numa sociedade civil 
forte, organizada e ativa. A relativa autonomia dos novos entes 
reguladores “balanceava-se” com o pressuposto de participação e 
poder cidadão, exercido via uma nova forma de controle, o chamado 
controle social, ao passo em que se debatiam medidas de redução 
(ou não) de formas tradicionais internas e/ou externas de controle, 
como aquela exercida pelo Tribunal de Contas da União. O novo 
modelo que tentou-se implementar no país, considerou essas 
condições como “dadas”, sem ponderar que os avanços decorrentes 
da democratização ainda não eram suficientes para equilibrar os 
poderes presentes no triangulo regulatório (PECI, 2004, p.15). 

 

Segundo a autora, o marco regulatório no Brasil contava com a existência de 

uma sociedade civil forte, organizada e ativa para exercer o controle social, porém 

sem levar em consideração o déficit democrático que existia naquela ocasião.  

 
Segundo Melo (2001), a crítica fundamental ao modelo de agências 

burocráticas independentes baseia-se essencialmente nos efeitos perversos do 

insulamento burocrático e seu “déficit democrático”. Nesse sentido, sua autonomia e 
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independência representam uma ameaça ao interesse público na medida em que 

agentes não eleitos tomam decisões relevantes para a sociedade perante um 

quadro de escassa capacidade de controle social no sistema político. 

 

 

3.4 Controle social e informação 

 

Um dos principais fundamentos da transparência dos atos governamentais é 

a garantia de acesso dos cidadãos às informações coletadas, produzidas e 

armazenadas pelas diversas agências estatais. Na relação com o poder público, o 

acesso livre e transparente protege o cidadão de intromissões indevidas e atos 

arbitrários por parte dos governos e, por outro lado, é precondição para o 

engajamento do cidadão e dos grupos organizados da sociedade nos processos 

políticos e na gestão da coisa pública e, portanto, para uma democracia mais efetiva. 

 

Para Sartori (2001) informar é comunicar um conteúdo, falar sobre algo. Ou, 

ainda: “Informar é oferecer notícias, que devem conter não só informes, mas 

também noções das coisas” (SARTORI, 2001, p.64).   

 

Madison, lecionou sobre o problema da informação:  

 
A popular Government, without popular information, or the means of 
acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps 
both. Knowledge will forever govern ignorance: And a people who 
mean to be their own Governors, must arm themselves with the 
power which knowledge gives (MADISON, 1987, p. 690). 

 

As reflexões de Guerreiro Ramos alertavam sobre o problema do livre fluxo 

de informações : 

 

O poder discricionário é sempre propenso à ocultação. Reage contra 
o livre fluxo de informações, que considera uma ameaça. Por esta 
razão, invariavelmente gera desvirtuamentos como corrupção, 
desenvolvimento negativo e deterioração do comportamento social 
dos cidadãos (GUERREIRO RAMOS, 1983, p 48).  
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Em países como Portugal, os direitos relativos à informação recebem um 

destaque especial na Constituição, que possui vários dispositivos para assegurar 

esses importantes direitos. Neste sentido, Canotilho e Moreira, assim asseveram:  

 
O direito de informação (n.º 1, 2ª parte) integra três níveis: o direito 
”de informar”, o direito ”de se informar”, e o direito ”de ser informado”. 
O primeiro consiste, desde logo, na liberdade de transmitir ou 
comunicar informações a outrem, de as difundir sem impedimentos, 
mas pode também revestir uma forma positiva, enquanto direito a 
informar, ou seja, direito a meios para informar. O direito de se 
informar consiste designadamente na liberdade de escolha de 
informação, de procura de fontes de informação, isto é, no direito de 
não ser impedido de se informar. Finalmente, o direito a ser 
informado é a versão positiva do direito de se informar, consistindo 
num direito a ser mantido adequadamente e verdadeiramente 
informado, desde logo, pelos meios de comunicação (arts. 38 e 39) e 
pelos poderes públicos (art. 48-3), sem esquecer outros direitos 
específicos à informação reconhecidos na Constituição, directamente 
(arts. 35-1, 55/a e 268-1) ou indirectamente (arts. 55/d, 57-2/a, 77-2, 
etc.) (CANOTILHO e MOREIRA, 2007, p. 573 ). 

 

No Brasil, o direito à informação encontra-se consagrado na Constituição 

Federal, por meio dos incisos XIV e XXXIII do artigo 5º, a saber: 

 
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, 1988). 

 

Assim, para Silva (1997), a CRFB teria acolhido tanto a liberdade pública de 

informar quanto o direito ao acesso à informação. Aponta, ainda, o fato de que o 

direito de acesso à informação é colocado, nesse documento, expressamente como 

um direito coletivo, pois é assegurado a todos. 

 

Há que se atentar também, conforme postula Di Pietro (2007), que o 

princípio da publicidade dos atos administrativos tem expressa previsão 

constitucional, norteando, portanto, toda a organização da administração pública, 

conforme se observa no art. 37 da CRFB:  
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Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade (BRASIL, 1988). 

 

Para que se estabeleça uma relação de confiança entre o Estado e a 

sociedade, é fundamental que a sociedade saiba onde e como buscar a informação, 

devendo ser permanentes os canais de interação. Só assim alcançar-se-á o controle 

social que tem o seu final na aprovação ou reprovação da continuidade dos gestores 

governamentais enquanto agentes públicos no exercício dos respectivos mandatos 

políticos, por via do instrumento do sufrágio universal (COSTA, 2006). 

 

Merece referência o artigo 31, § 3º da Constituição Federal, que estabelece 

que, anualmente, as contas dos governantes ficarão à disposição de qualquer 

contribuinte, na repartição respectiva, para exame e apreciação, pelo prazo de 60 

dias (BRASIL, 1988). 

 

Pimenta (1998) assevera a importância da transparência como elemento 

fundamental para a substituição dos controles burocráticos por outros sociais, ou 

seja, a sociedade passa a desempenhar papel central na fiscalização do uso dos 

recursos públicos.  

 

O controle social visa a promover a eficácia da ação governamental, 

exigindo transparência e publicidade dos seus atos administrativos. Porém, existem 

alguns pré-requisitos para o efetivo funcionamento desse tipo de controle. Por um 

lado, não existe controle social se a população não tem acesso à informação clara, 

confiável e oportuna. E, por outro lado, a voz da sociedade só será ouvida se 

existirem mecanismos que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade 

(PEREIRA, 2003b). 

 

Segundo Przeworski (2005), a qualidade e a quantidade da informação 

posta à disposição dos cidadãos para que julguem as ações do governo podem ser 

melhoradas através de inovações institucionais, de instituições independentes de 

órgãos do governo, e que ofereçam aos cidadãos a informação necessária para que 
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aperfeiçoem sua avaliação a posteriori dos atos do governo, não apenas dos 

resultados. 

 

Na visão de Manin, Przeworski e Stokes (2006), há necessidade de 

instituições eleitorais que aumentem a transparência da responsabilidade e facilitem 

para os cidadãos recompensar ou punir os responsáveis. Precisa-se de condições 

morais e econômicas nas quais o serviço público usufrua de respeito assim como de 

recompensas materiais apropriadas. Além disso, precisa-se de instituições que 

forneçam informações independentes sobre o governo aos cidadãos - "agências de 

prestação de contas", em termos semelhantes ao da Comissão Australiana de 

Reforma Governamental. 

 

A clareza está relacionada com o destinatário da informação. A linguagem 

utilizada deve estar de acordo com o nível de instrução e associada à realidade 

cotidiana do cidadão. As informações precisam ser traduzidas, destacando seu 

significado conforme a realidade fática do receptor. A confiabilidade é outro fator 

importante, pois há uma tendência dos políticos eleitos apresentarem as 

informações sobre sua gestão de forma a iludir os eleitores sobre as qualidades dos 

resultados alcançados. São apresentadas somente as estatísticas que interessam 

ao gestor, omitindo-se os índices negativos para a imagem da gestão 

(subinformação), ou pior, muitas vezes distorcem a informação, apresentando uma 

“realidade fictícia” por meio de técnicas publicitárias28 (desinformação).  

 

Segundo Sartori (2001), algumas informações são desprovidas de qualquer 

efeito ou relevância significante e faz distinção entre subinformação e 

desinformação. Por subinformação, entende-se “uma informação totalmente 

insuficiente que empobrece demais a noticia que dá, ou até mesmo uma informação 

que não informe de fato”29. Por desinformação, entende-se “uma distorção da 

informação, isto é, dar notícias que falseiam a verdade, induzindo o ouvinte ao 

engano”30.  

 

                                            
28 Ibidem. 
29 Ibidem, p.65. 
30 Ibidem, p.65. 
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Por fim, a informação deve ser oportuna para possibilitar o pronunciamento 

da sociedade ainda quando se possa corrigir as distorções encontradas. Assim, a 

sociedade deve saber dos objetivos das políticas públicas ainda na sua concepção, 

e não quando elas já estão definidas e sendo implementadas. Os resultados dessas 

políticas devem ser anunciados à medida que sejam alcançados. É verdade que 

primeiro virão os resultados operacionais, para em um segundo passo surtirem os 

efeitos esperados. A avaliação dessas políticas também deve ser apresentada por 

órgãos idôneos e em um espaço temporal que permita o eleitor julgar e manifestar a 

sua opinião sobre os resultados alcançados (PEREIRA, 2003b). 

 

Destarte, Mawad (2001) alerta para a importância da informação para o 

controle social e nos apresenta a seqüência lógica do seu raciocínio: 

 
A sociedade está interessada em saber se o político por ela eleito 
realizou suas promessas de campanha, se cumpriu suas metas de 
“contrato” firmado com os cidadãos e se aplicou seus recursos da 
forma mais eficiente possível. Assim, característica essencial na 
busca pelo exercício da cidadania é ter acesso à informação e ter 
consciência desse direito. Não existe democracia sem transparência 
das ações do governo (MAWAD, 2001, p. 526). 

 

Przeworski (2005) ratifica o acima exposto comentando que os políticos 

devem usar a informação privada que os cidadãos dispõem sobre o funcionamento 

da burocracia para monitorar os burocratas. Os cidadãos devem ser capazes de 

identificar o responsável pelas ações e de aplicar, em cada caso, a sanção 

apropriada, objetivando manter os governos com bom desempenho no poder e 

retirando os que não atenderem a essa premissa. Caso esses mecanismos de 

responsabilização (accountability) sejam bem sucedidos, segundo o autor, a 

economia de um Estado intervencionista pode obter melhores resultados que a 

economia de mercados livres. Está desenhada a arena do jogo político tendo por 

atores os cidadãos, políticos, burocratas e mercado. 

 

 

3.5 Denúncia 

 

Denúncia, para Silva (2002) é: 
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(...) representação que se faz a respeito de ato delituoso, mostra-se, 
assim, iniciativa de qualquer pessoa, a quem o fato tenha 
prejudicado, ou que a toma em defesa da sociedade, e com intenção 
de provocar a punição do criminoso infrator (SILVA, 2002, p. 251). 

 

No Brasil, na Carta Federal de 1988, foi consagrada no parágrafo 2º do 

artigo 74, a garantia do controle social exercido pela via da denúncia, nos seguintes 

termos: 

 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1988). 

 

Especial relevo deve ser dado ao artigo 75 que determina a aplicação do 

artigo 74 aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos 

Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios31. 

 

Dessa maneira, o ordenamento constitucional reconhece a legitimidade de 

qualquer cidadão, ou grupos politicamente destacados da sociedade, para 

acompanhar a gestão pública, seus procedimentos e atividades e oferecer denúncia 

ao órgão competente para a devida apuração. É um instituto de engajamento cívico 

que oferece insumo para a atividade controladora dos Tribunais de Contas.  

 

O legislador infraconstitucional, na mesma esteira de ampliar o controle 

social do atos da administração, reeditou o princípio, na Lei de Licitações, a Lei 

Federal n.º 8.666, de 21.06.1993, § 1º, artigo 113, como segue: 

 
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 
representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos do sistema de 
controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para 
os fins do disposto neste artigo (BRASIL, 1983). 

 

O caput do mesmo artigo 113 prescreve: 

 
Art.113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e 
demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de 
Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os 
órgãos interessados da Administração responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade da despesas e execução, 

                                            
31 Ibidem. 
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nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle 
interno nela previsto (BRASIL, 1983). 

 

Disciplinando o mandamento constitucional relativo a denúncias, a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar n.º 

63/90, contem o seguinte dispositivo: 

 

 
Art. 58 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para denunciar irregularidades perante o Tribunal de 
Contas (RIO DE JANEIRO, 1990). 

 

Logo, se verifica que estão disponíveis ao cidadão meios de acesso às 

Cortes de Contas do país. Por isso, cabe aos Tribunais de Contas, no exercício do 

controle externo, apoiar e prestigiar o controle social exercido por meio de denúncia, 

aproximando-se da sociedade, na medida que a mesma deposita na instituição a 

esperança de punição dos maus gestores (FACCIONI, 2006). 

 

 

3.6 A denúncia como alarme 

 

O universo da ação governamental é tão vasto que é virtualmente impossível 

fiscalizar a totalidade das operações. Os Tribunais de Contas só podem executar um 

número limitado de inspeções. Não há um único ente onividente que possa controlar 

todo o aparato do governo.  

 

As burocracias tendem a agir mais em conformidade com as regras do que 

por meio de incentivos (Przeworski, 1998b). Como não se confia nos integrantes da 

burocracia o suficiente, então se estabelecem regras. 

 

O controle de legalidade pode se constituir em um tipo de controle bastante 

caro e ineficaz. Esse tipo de controle a priori dos processos corresponde ao police 

patrol de McCubbins e Schwartz (1984) se trata de um controle pró-ativo, exercido 

de forma centralizada, por um órgão encarregado de analisar as atividades e os 

gastos realizados por cada agência governamental, com o objetivo de detectar e 

sanar quaisquer violações da lei, e por sua constante vigilância, desencorajar essas 
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violações. É o controle, por exemplo, exercido pelo TCE mediante inspeções de 

rotina.  

 

O contraponto desse mecanismo é, na terminologia de McCubbins e 

Schwartz (1984), o controle do tipo fire alarms. É um tipo de controle reativo que é 

exercido por de forma descentralizada e indireta. Este tipo de controle se baseia em 

agentes externos para detectar quando há problemas (para disparar o alarme) e, em 

seguida, a agência concentra a sua atenção cuidadosamente sobre aquelas áreas 

que passam então a receber uma atenção maior. Esse tipo de supervisão apresenta 

basicamente duas vantagens: permite que a agência obtenha a informação de que 

necessita a um menor custo quanto comparado com a supervisão do tipo police 

patrol e, além disso, dispõe de um número maior de observadores.  

 

Para McCubbins e Schwartz (1984), se faz necessário complementar essas 

estratégias de vigilância top-down do tipo police patrol com estratégias bottom-up 

com mecanismos tipo fire alarms. 

 
O controle social é um instrumento fundamental para lidar com a complexa 

relação entre os cidadãos e seus agentes, os políticos e os burocratas. Obviamente 

o controle da burocracia feito pelos políticos é essencial na democracia 

representativa, mas seguramente ele não é o único que garante a informação 

necessária à população avaliar o caráter público das ações do Estado. 

 
A denúncia funciona como um mecanismo tipo fire alarms, provocando a 

ação de uma agência de accountability horizontal, toda a vez que o alarme soar. 

 

Segundo Adam Przeworski (1998b), um sistema de controle baseado em 

mecanismos de alarme de incêndio teria a vantagem de permitir obter informações a 

um custo mais baixo que por meio de uma supervisão tipo patrulha de polícia. 

Entretanto, mesmo levando em conta essa vantagem, o controle sobre as 

burocracias não pode ficar reduzido à informação aos representantes eleitos, porque 

os políticos podem ou não querer controlar as burocracias, a denúncia não elimina a 

necessidade de controle baseado em mecanismos de patrulha de polícia. 
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3.7 Visão geral de diversos aspectos da accountability  

 

A Figura a seguir apresenta o referencial teórico sobre accountability 

consolidado. 

 

Figura 2 - referencial teórico sobre accountability consolidado.. 

 
Fonte: elaboração própria do autor. 
 

Na parte inferior da figura 2, apresenta-se a moldura da accountability 

horizontal (O’DONNELL, 1998), em seus extremos encontram-se as componentes 

republicana e liberal, que se predominarem sobre as outras tenderão para o 

paternalismo ou para a plutocracia respectivamente. A accountability horizontal 

representa as agências fiscalizadoras (checks and balances), o TCE-RJ se insere 

nesta categoria. Na parte superior dessa figura, apresenta-se a moldura da 

accountability vertical (O’DONNELL, 1998) que representa a componente 

democrática, assentada no mecanismo das eleições, que se prevalecer sobre as 

outras o sistema político tenderá para uma tirania da maioria. As eleições, na visão 

do autor são insuficientes para assegurar a accountability devido aos intervalos 

eleitorais. Como forma de suprir a lacuna de accountability nestes intervalos, 
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Smulovitz  & Peruzzotti (2000) propuseram a accountability social, representada no 

lado esquerdo dessa figura. A accountability social é realizada pela sociedade 

organizada, através das ONG e da mídia que pressionam a opinião pública e as 

agências fiscalizadoras agindo, portanto, indiretamente sobre as dimensões de 

accountability vertical e horizontal. Observa-se que há uma interseção entre as 

molduras horizontal e vertical, pois uma sanção advinda da accountability horizontal 

que estabeleça o afastamento32 ou a inelegibilidade33 de um agente político terá 

repercussão no mecanismo das eleições.  

 

No centro dessa figura, apresenta-se a moldura do controle social que 

apresenta interseção com a accountability vertical, quando o eleitor usa o voto para 

escolher o melhor candidato ou como forma de punição ou premiação do seu 

representante, correspondendo aos modelos preconizados por Manin, Przeworski e 

Stokes (2006), de mandato puro e de prestação de contas, respectivamente. Nesta 

moldura está destacada a palavra informação que é o insumo principal do controle 

social. A assimetria da informação cria o problema agent-principal (PRZEWORSKI, 

2005), ou seja, cujo cerne é: como manter os representantes fiéis ao seu mandato e 

como manter os eleitores satisfeitos. A informação também configura elemento 

necessário para o cidadão fazer juízo de valor sobre um fato irregular ou ilegal e 

propor uma denúncia que por sua vez também é uma informação para as agências 

fiscalizadoras.  

 

Por último no canto direito estão representados os dois tipos de controle 

preconizados por McCubbins e Schwartz (1984), o police patrol que é um controle 

pró-ativo (de legalidade), exercido pelas agências fiscalizadoras e o fire alarm que é 

um controle reativo que se baseia em agentes externos para detectar quando há 

problemas (para soar o alarme), justamente o mecanismo da denúncia.  

 

 

                                            
32 Perda da função pública, conforme disposto no art. 12 da Lei n.º 8.429/92 ou perda do cargo, 
conforme disposto no art. 2 da Lei n.º 1.079/50. 
33 Suspensão dos direitos políticos por até dez anos, conforme disposto no art. 12 da Lei n.º 8.429/92 
ou inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, , conforme disposto no 
art. 2 da Lei n.º 1.079/50. 
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3.8 A denúncia anônima 

 

Na atualidade, o Brasil convive com um grau elevado de violência e 

corrupção, o número de mortos por causas violentas é superior ao de muitos países 

em guerra, vive-se em meio a uma guerra não declarada, onde a vida humana é 

pouco valorizada. 

 

Neste contexto de violência, as instituições do Estado são insuficientes para 

assegurar a integridade física de uma testemunha ou de um denunciante. A melhor 

forma de se garantir a segurança de denunciantes é através do anonimato. 

 

Em meados da década de 90, movida pela ascensão dos seqüestros no 

estado, a iniciativa privada carioca criou uma organização não governamental no Rio 

de Janeiro chamada Movimento Rio de Combate ao Crime, que se dispunha, entre 

outras atividades, a recolher denúncias anônimas e repassá-las aos órgãos 

competentes, cujo principal instrumento é o Disque-Denúncia que tem como 

principal atrativo a manutenção de anonimato absoluto34. A denúncia anônima vem 

se configurando como um inestimável recurso para o combate ao crime e à 

corrupção. 

 

O Disque-Denúncia foi fundado por cidadãos, lideranças comunitárias e 

empresários que, em março de 1995, pensaram juntos em uma maneira de 

contribuir com as autoridades no combate e na prevenção da violência. Naquele ano 

o Rio de Janeiro atingiu o ápice de uma onda de violência centrada em seqüestros, 

que já vinha crescendo nos anos anteriores. 

 

Em mais de uma década de atuação, o estado do Rio de Janeiro já teve 

cinco governadores e 12 secretários de segurança, que apoiaram o trabalho 

realizado e reconheceram no Disque-Denúncia um poderoso instrumento de 

mobilização dos cidadãos.. 

 

                                            
34 Vide www.disquedenuncia.org.br. 
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Hoje há centrais do Disque-Denúncia em Pernambuco, Espírito Santo, São 

Paulo, Bahia e Goiás, em um trabalho conjunto e articulado. Uma prova de que o 

serviço prestado pelo Disque-Denúncia no Rio de Janeiro deu certo e que outros 

estados querem combater a violência urbana utilizando o mesmo modelo. 

 

O Disque-Denúncia carioca é um exemplo de sucesso, já tendo registrado 

até hoje mais de um milhão de denúncias desde sua criação, conforme pode-se 

observar no quadro a seguir. 

 

Quadro 2  – Estatísticas do Disque-Denúncia. 

 
Fonte: www.disquedenuncia.org.br. 

 

O Disque-Denúncia vem aperfeiçoando o serviço prestado à população, 

tendo sido criado um sofisticado banco de dados com as informações recebidas, 

para uso das autoridades. Fazem estudos e análises setoriais que servem de base 

para o planejamento de ações da polícia35. 

 
                                            

35 Fonte: www.disquedenuncia.org.br. 

 

Números do Disque-Denúncia desde sua criação (1995)  
 

• 350 – média de chamadas por dia 

• 1 milhão  – denúncias 

• 620 mil  – denúncias respondidas 

• 46 mil  – resultados positivos com a ajuda do Disque-Denúncia 

• 6 milhões – de informações sobre criminalidade no Rio de Janeiro 

    no banco de dados 
 

Balanço de 2007:  
 

• 111.595 – número de denúncias registradas 

• 36.143 – número de denúncias que geraram ação imediata 

• 11% - índice de respostas confirmadas 

• 14% - índice de respostas positivas acumulado entre 2003 e 2006 
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O inegável êxito do modelo de recebimento de denúncia anônima foi seguido 

pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, que 

recentemente criou o Disque-Milícia para subsidiar uma CPI. Trata-se de um 

telefone de discagem gratuita (0800). Segundo o Jornal do Brasil36 de 9 de julho de 

2008, em seis dias de funcionamento, o Disque-Milícia recebeu 170 denúncias. Ou 

seja, o número de telefone criado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da 

ALERJ, que investiga a atuação de milicianos na cidade, teve uma média de 

atendimento superior a 28 ligações por dia. 

 

 

3.9 A denúncia anônima nos Tribunais de Contas 

 

Os Tribunais de Contas no exercício de seu dever constitucional podem 

receber denúncias, mas tecnicamente todo denunciante deve se identificar; Isto 

ocorre por força do inciso IV do artigo 5º da CRFB, o qual dispõe que “é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

 

A Lei Orgânica do TCU, Lei n.º 8.443, de 1992, em seu texto original 

permitia a manutenção de sigilo quanto ao denunciante, in verbis: 

 

Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal 
dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão 
definitiva sobre a matéria. 
 § 1° Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao 
objeto e à autoria da denúncia (BRASIL, 1992). 

 

Nos autos do Mandado de Segurança n.º 24.405-4 - Distrito Federal, onde  

por maioria, foi deferida a segurança e declarada, "incidenter tantum", a 

inconstitucionalidade da expressão constante do § 1º do artigo 55 da Lei 8443, de 

16.07.1992, "manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia", e ao 

contido no disposto no Regimento Interno do TCU, que quanto à autoria da 

denúncia, estabelece que será mantido o sigilo. Tal dispositivo foi declarado 

                                            
36 Disponível em < http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2997627-EI5030,00.html>. Acesso 
em 15 jul. 2008. 
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inconstitucional pelo STF, diante do disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, 

da Constituição Federal. 

 

Posteriormente, em 14 de março de 2006, a Resolução n.º 16 do Senado 

Federal, resolveu:  

 
Art. 1º É suspensa a execução da expressão "manter ou não o sigilo 
quanto ao objeto e à autoria da denúncia" constante do § 1º do art. 
55 da Lei Federal n.º 8.443, de 16 de julho de 1992 e do contido no 
disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 
quanto à manutenção do sigilo em relação à autoria de denúncia, em 
virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança 
nº 24.405-4 - Distrito Federal (BRASIL, 2006). 

 

Portanto, a manutenção do sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia 

após decisão fica prejudicada, porém isso não impede, de forma absoluta, que haja 

o anonimato, contanto que não esteja enquadrado como denúncia. 

 

Merece destaque a ementa do voto, da lavra do excelentíssimo ministro 

Celso de Mello, transcrita a seguir. 

 
Delação anônima. Comunicação de fatos graves que teriam sido 
praticados no âmbito da administração pública, situações que se 
revestem, em tese, de ilicitude (procedimentos licitatórios 
supostamente direcionados e alegado pagamento de diárias 
exorbitantes). A questão da vedação constitucional do anonimato 
(CF, art. 5º, IV, ‘in fine’), em face da necessidade ético-jurídica de 
investigação de condutas funcionais desviantes. Obrigação estatal, 
que, imposta pelo dever de observância dos postulados da 
legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa (CF, 
art. 37, ‘caput’), torna inderrogável o encargo de apurar 
comportamentos eventualmente lesivos ao interesse público. Razões 
de interesse social em possível conflito com a exigência de proteção 
à incolumidade moral das pessoas (CF, art. 5º, x). O direito público 
subjetivo do cidadão ao fiel desempenho, pelos agentes estatais, do 
dever de probidade constituiria uma limitação externa aos direitos da 
personalidade? Liberdades em antagonismo. Situação de tensão 
dialética entre princípios estruturantes da ordem constitucional. 
Colisão de direitos que se resolve, em cada caso ocorrente, 
mediante ponderação dos valores e interesses em conflito. 
Considerações doutrinárias. (MS 24.369-DF. RELATOR: MIN. 
CELSO DE MELLO. decisão publicada no DJU de 16.10.2002). 

 

O que deve ficar claro é que, aos órgãos de fiscalização, bem como aos 

servidores que deles fazem parte, incumbe o dever funcional de investigar as 
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irregularidades de que têm conhecimento. Apurá-las, com todo o empenho na busca 

da verdade material, constitui obrigação dos servidores dos Tribunais de Contas. 

 

A esse respeito, é o teor do Acórdão n.º 33/2004 – TCU: 

 
Outrossim, o fato de a denúncia encaminhada ao Ministério Público 
Federal ter sido anônima não impede a atuação do TCU para 
apreciar os atos tidos por irregulares (Relatório do Exmo. Ministro 
Marcos Bemquerer Costa, Acórdão n.º 033/2004 - TCU - Plenário, 
TC 012.247/1999-5). 

 

Por sua vez, o Regimento Interno do TCU (Resolução 155/2002) estabelece, 

em seu art. 235, que: 

 
A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá 
referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser 
redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do 
denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de 
indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. 
 
Parágrafo único. O relator ou o Tribunal não conhecerá de denúncia 
que não observe os requisitos e formalidades prescritos no caput, 
devendo o respectivo processo ser arquivado após comunicação ao 
denunciante (BRASIL, 2002). 

 

Esses dispositivos deixam bem claro que não é admissível dar-se curso a 

uma denúncia anônima ou mediante documento apócrifo.  

 

Acontece que, versando o assunto sobre competência do Tribunal de Contas 

e estando os responsáveis sujeitos à sua jurisdição, tem ele a prerrogativa 

constitucional e legal de proceder, por iniciativa própria, à fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da 

União e dos demais órgãos e entidades.  

 

À luz do art. 143, § 3º, da Lei n.º 8.112 (dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais), ao tratar do processo administrativo disciplinar, dispõe que: 

 
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa.  



 67 

(...) 

§ 3o A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a 
que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou 
entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, 
mediante competência específica para tal finalidade, delegada em 
caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, 
pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais 
Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do 
respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências 
para o julgamento que se seguir à apuração (BRASIL, 1990). 

 

Como o inciso IV do artigo 5º da Constituição Federal veda o anonimato nas 

manifestações do pensamento, seriam ilícitas todas as provas obtidas em 

decorrência daquela denúncia anônima, e o inciso LVI do mesmo artigo 5º dispõe 

que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

A prova do ato jurídico é indispensável para tornar válidas as relações de 

direito. E o dispositivo constitucional se refere, sem dúvida, ao processo 

administrativo, enfim, a todo tipo de processo em que se defrontem o Estado e o 

particular. 

 
A denúncia apócrifa possui natureza jurídica de notícia, portanto acarretando 

na provocação do Tribunal de Contas, no exercício de sua competência 

constitucional, em realizar o poder-dever de obter provas do ato irregular por meio 

de auditoria in loco, visando ao esclarecimento dos fatos, cujos resultados serão 

posteriormente consubstanciados em relatório, este sim de natureza probatória. 

 
Diferentemente do processo civil, o processo administrativo busca a verdade 

real, e não aquela formal, conforme a jurisprudência transcrita a seguir:  

 
Ressalte-se que o princípio da verdade material predomina no 
processo administrativo, pelo fato de que os direitos em jogo são 
sempre de ordem pública e a atividade processual das partes, no 
sentido de produzir provas, é meramente subsidiária. Na busca da 
verdade real, será sempre lícito à Administração a produção de 
provas (Acórdão n.º 294/97 - Segunda Câmara; Relatório). 

 
Com efeito, o princípio da verdade real faculta a utilização de 
quaisquer meios lícitos para se atingir o perfeito entendimento dos 
fatos (Acórdão n.° 79/2000 TCU - Primeira Câmara; R elatório). 
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O TCU, através do seu site na Internet, orienta a população para as duas 

formas de apresentar uma denúncia: a primeira é a denúncia formal, conforme 

disposto nos artigos 53 a 55 da Lei Orgânica do TCU, Lei n.º 8.443/92, e artigos 234 

a 236 do Regimento Interno e a segunda é a reclamação via Ouvidoria, sem os 

rigores formais da primeira, a ser feita por intermédio do site, telefone ou correios. 

Tal iniciativa vem contribuir muito com a accountability social, sem que haja qualquer 

dissonância com o ordenamento jurídico. 

 

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

não admite a denúncia anônima, in verbis: 

 

Art. 69 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para denunciar irregularidade perante o Tribunal de 
Contas. 

Art. 70 - A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal de 
Contas deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua 
jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome 
legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar 
acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado 
ou à existência de irregularidade. 

Parágrafo único - Acolhida a denúncia, o processo seguirá rito 
normal. 

 

Apesar de não ser admitida a denúncia anônima pelo Regimento Interno do 

TCE-RJ, no capítulo 5 em que será tratado o estudo de campo, se verificará se o 

anonimato é um fator determinante para o cidadão oferecer uma denúncia sobre 

uma irregularidade. 

 

 

3.10 Ombudsman  e ouvidor 

 

3.10.1 Origem e Expansão do ombudsman  

 

A palavra ombudsman, expressão de origem nórdica que resulta da junção 

da palavra “ombud”, que significa representante, procurador, com a palavra “man,” 

que significa “homem”, é sinônimo de procurador, provedor, mandatário, 

representante, delegado, cuja função era a de recolher multas das famílias de réus 
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arrependidos e distribuir o dinheiro obtido pelas famílias das respectivas vítimas. A 

palavra em sua forma original foi adotada em vários países, assumindo 

denominação própria em outros. É o provedor da justiça, em Portugal; “defensor del 

pueblo”, nas nações de língua hispânica; “meditér de la republique”, nas de língua 

francesa; “procurador de los derechos humanos” na Guatemala37. 

 

Segundo Meirelles (1982) o ombudsman teve sua origem na Suécia, em 

1713, instituído pelo Rei Charles XII, como seu representante, com poderes 

absolutos para verificar qualquer atividade do Reino e informar o Soberano.  

 

A passagem do século XIX nos trouxe a ampliação dos direitos dos cidadãos 

em face do poder do Estado e ofertou à sociedade a figura do ombudsman que se 

tornou em grande parte responsável pela diminuição das distâncias hierárquicas e o 

começo das chamadas interfaces entre o povo e os detentores do poder. 

 

Num primeiro momento, o ombudsman era um funcionário do rei 

encarregado de exercer o controle da atividade dos juízes. A Constituição da Suécia 

de 1809 o institucionalizou como representante do Parlamento, passando a exercer 

a função de controle da administração, impondo a observação das leis pelos 

tribunais e funcionários, tendo o poder de processar aqueles que, no "exercício de 

suas funções, cometeram ilegalidades ou tenham negligenciado o cumprimento 

adequado de seus deveres de ofício". Também através daquela Constituição ficou 

instituído o direito de petição, no qual qualquer cidadão podia reclamar contra atos 

de funcionários do rei, da administração e dos tribunais (FACCIONI, 2006). 

 

Em 1919 a figura do ombudsman foi adotada na Finlândia; em 1952, na 

Noruega; em 1953, na Dinamarca; em 1956, na República Federal da Alemanha; em 

1962, na Nova Zelândia; em 1967 na Inglaterra, sob a denominação de 

“Parlamentary Commissioner for Administration”38. 

 

No Brasil utilizam-se duas expressões: ouvidor, denominação predominante 

no setor público e ombudsman, predominante no setor privado. Certamente razões 
                                            

37 Fonte: http://www.provedor-jus.pt/ombudsman.htm 
38 Ibidem. 



 70 

históricas aliadas à cultura de não utilização de termos estrangeiros em instituições 

públicas conduziram a essa duplicidade de denominação39. 

 

O ombudsman pode ser uma das agências que fazem parte da rede de 

accountabilities horizontais nos regimes democráticos. Isto porque ele exerce 

controle sobre as atividades do Estado e, ao ser concebido com o objetivo de 

receber reclamações e denúncias dos cidadãos, propõe mudanças ao governo a fim 

de adequá-lo aos direitos do cidadão, faz recomendações para a realização de um 

melhor serviço, além de promover queixas e investigações às autoridades 

competentes e, em alguns casos, impor sanções administrativas, instaurar inquéritos 

e mesmo iniciar ações penais e civis contra ações ilegais de agentes ou demais 

agências do Estado.  

 

Doutro turno, o ombudsman não somente incrementa a accountability 

horizontal, exercendo controle direto sobre as atividades do Estado, mas também 

contribui para o fortalecimento dos mecanismos de accountability vertical, uma vez 

que produz informações e estatísticas sobre as atividades do Estado, contribuindo 

para a avaliação dos cidadãos acerca do desempenho dos políticos e possibilitando, 

dessa forma, que as eleições se tornem mais eficazes e eficientes. Como coloca  

Przeworski (1996), ao analisar as possibilidades dos cidadãos controlarem os 

governos:  

There must be institutions, independents of other organs of the 
governments, that provide citizens with information needed to 
improve their posterior evaluation of government actions, not only out 
comes. Such institutions may include a body that would insure the 
transparency of campaign contributions, such as an independent 
auditing branch of the state, an Auditor General, a statistical office 
independent of government control (...) and an office of the 
ombudsman that would serve as a vehicle of popular control over the 
bureaucracy (PRZEWORSKI, 1996). 

 

Nesse contexto, os Tribunais de Contas e o ombudsman são fundamentais 

como canais de comunicação pelo qual trafegam informações, que não devem ser 

omitidas dos cidadãos, promovendo desta forma a transparência, além de servir 

como um veículo de controle social sobre a burocracia (CUNHA, 2000). 

 
                                            

39 Fonte: http://www.sefaz.pe.gov.br 
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3.10.2  A ouvidoria no Brasil 

 

A palavra ouvidor provém do verbo ouvir. No sentido geral, sua função é 

ouvir críticas (HOUAISS, 2001). 

 

Para Siraque (2005), as ouvidorias foram instituídas para ouvir os reclamos 

da sociedade, analisar a veracidade destes e encaminhá-los aos órgãos 

competentes para as providências que se fizerem necessárias. 

 

Desde a época do Brasil Colônia, a figura do ouvidor já existia, porém não 

representava a sociedade e, sim, o Império. Ou seja, zelava pelos direitos da Coroa 

Portuguesa e pelo perfeito cumprimento das leis em suas colônias, informando-a de 

tudo o que ocorria aqui, mas não ouvia o cidadão brasileiro em suas necessidades 

(VIRMOND DE LACERDA, 2000). 

 
A partir da década de oitenta, porém, essa definição de ouvidor, no Brasil, 

começou a mudar: passou-se a ter a concepção de ombudsman (funcionário 

governamental que investiga queixa contra órgãos públicos), que, logo depois, veio 

fazer parte da administração pública no nosso país. Foi quando o termo foi trocado 

pela palavra “ouvidor” (FACCIONI, 2006). 

 

Foram precisos 16 anos, após a promulgação da atual CRFB, para o 

Congresso Nacional institucionalizar a Ouvidoria no Brasil, através da Emenda 

Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004, que trata da reforma do Poder 

Judiciário e estabelece a criação de Ouvidorias de Justiça nos Tribunais e no 

Ministério Público: 

§ 7º do art. 103-B  

A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará 
ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do 
Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça; 

 

§ 5º do art. 130-A  
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Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, 
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente 
ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 

3.10.3 Principais distinções 

 
Desde as primeiras experiências e, no trilhar em busca de um modelo 

adequado à realidade brasileira, procurou-se o caminho adequado e implementou-se 

um desenho que se mostrou eficiente e condizente com o cotidiano operacional e 

cultural dos organismos estatais, diferenciando-se do modelo finlandês. 

 

O ombudsman tradicional e a ouvidoria brasileira que, apesar de terem 

adotado conceitos parecidos e similares nas suas ações operacionais, 

definitivamente não podem ser considerados como instituições iguais.  

 

O diferencial mais saliente é que o ombudsman transita do lado externo da 

administração, possui independência plena e autonomia de ação, mandato fixo e, na 

maioria dos países, ocupa-se da defesa dos interesses e direitos dos cidadãos 

(OLIVEIRA, 2005).  

 

No Brasil tem-se uma configuração diferente: ao contrário do ombudsman, a 

quase totalidade das ouvidorias públicas brasileiras tem como característica principal 

o fato de serem órgãos integrantes da administração, sejam elas do Executivo, 

Legislativo ou do Judiciário, usando a reclamação como garantia do controle interno 

das instituições. Em seu agir, assume a representação do cidadão na sua qualidade 

de usuário e destinatário do serviço público40.  

 

 

3.10.4 Ouvidoria e Tribunais de Contas 

 

                                            
40 Ibidem. 
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Segundo Muniz da Conceição e Nazareth (2003), os Tribunais de Contas 

são importantes instrumentos na promoção do controle social e podem contribuir e 

impulsionar decisivamente o controle social das seguintes formas, dentre outras:  

 

• fiscalizar o cumprimento da efetiva transparência da gestão 
pública - garantir que esteja sendo dada a necessária divulgação e 
publicidade das ações dos Governos;  
 
• disponibilizar aos cidadãos informações sobre as contas públicas e 
sobre os resultados dos trabalhos de fiscalização e auditoria que 
desenvolvem – a informação é elemento básico e essencial para o 
controle social;  
 
• atuar como canal privilegiado de comunicação com o cidadão – 
acolhendo denúncias, criando Ouvidorias, departamentos e/ou 
telefones ou endereços eletrônicos específicos para atender o 
cidadão (MUNIZ DA CONCEIÇÃO; NAZARETH, 2003, p. 1). 

 

Nos Tribunais de Contas, a ouvidoria ouve o cidadão em suas dúvidas, 

sugestões ou reclamações contra os entes públicos no que tange a atos lesivos que 

contrariam o interesse geral, principalmente, ao uso inadequado dos recursos 

públicos. É um órgão que cria e amplia os canais de comunicação entre o Estado e a 

sociedade. 

 
Cabe ressaltar que as ouvidorias dos Tribunais de Contas não devem ser 

confundidas com as ouvidorias de empresas privadas, com as Ouvidorias de 

imprensa, e, até mesmo, com as demais Ouvidorias públicas (DELMONDES, 2007). 

 
As ouvidorias das empresas privadas têm como objetivo maior o 

atendimento às queixas do consumidor, constituindo um serviço de atendimento ao 

cliente, no âmbito privado41. 

 
Nas ouvidorias de imprensa, o ouvidor é o representante dos leitores dentro 

de um jornal é um profissional dedicado a receber, investigar e encaminhar as 

queixas dos leitores, realizar a crítica interna do jornal e produzir comentários críticos 

sobre os meios de comunicação, tendo aquele jornal como foco central 

(DELMONDES, 2007). 

 

                                            
41 Ibidem. 
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As ouvidorias públicas têm a função de “escuta do cidadão”, de mediador, de 

conciliador, facilitador dos serviços. Através dela, o cidadão se manifesta para 

reclamar da má administração, dos abusos de servidores no exercício da função 

pública, inserindo-se, na sua maioria, como órgãos do Poder Executivo, com fortes 

características de controle interno42. 

 
Já as ouvidorias dos Tribunais de Contas, têm como função o controle 

externo, que é a razão de existência das Cortes de Contas. Elas assumem o papel 

de “provedoras de informações”, tanto para o Tribunal de Contas, a fim de trazer 

insumos para as auditorias, quanto para a sociedade, a fim de contribuir para o 

controle social (DELMONDES, 2007).  

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, de forma inovadora, em 

maio de 2000, criou uma ouvidoria com o objetivo específico de facilitar a 

comunicação com a população, promovendo alterações nos canais de comunicação 

existentes e nos trabalhos de fiscalização desenvolvidos pela instituição. As 

mudanças mais significativas ocorreram no mecanismo da denúncia, principalmente 

na forma de comunicação entre o cidadão e o TCE-PE (PEREIRA, 2003b). 

 

De acordo com Pereira (2003b), a ouvidoria abriu novas alternativas para a 

comunicação. O anonimato passou a ser aceito, ampliaram-se os meios de 

comunicação, podendo o cidadão se informar ou reportar irregularidades ou 

ilegalidades sobre a administração pública estadual ou municipal e sobre o próprio 

TCE-PE por meio dos serviços gratuitos de telefone (0800) e correios (cartas com 

selo pago pelo TCE-PE - disponíveis nas agências dos correios de todas as cidades 

do Estado de Pernambuco), como também, por correio eletrônico, Internet e 

atendimento pessoal.  

 

 Quanto à aceitação do anonimato o autor esclarece: 

 
As informações recebidas pela Ouvidoria do TCE-PE, que tratam 
sobre irregularidades na gestão pública, não recebem o mesmo 
tratamento dado às denuncias formais. Não é aberto um processo 
específico para sua apuração, na verdade a informação é 

                                            
42 Ibidem. 
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encaminhada para as unidades de fiscalização competentes para 
serem tratadas e utilizadas durante a fase de planejamento das 
auditorias. Não se abre um processo de denúncia, as informações 
podem ser utilizadas nos trabalhos periódicos de análise de 
prestação de contas ou, caso o fato levantado seja muito grave e 
existam fortes indícios da sua veracidade, pode ser aberto um 
processo de auditoria especial ou de análise de processo licitatório, 
por iniciativa própria do TCE-PE. Assim, pode-se apurar os fatos 
apontados, porém sem manter nenhum vínculo com a fonte de 
informação (PEREIRA, 2003b, p. 69-70). 

 

Pereira (2003b) identifica, a partir do ano 2000, uma forte tendência de 

redução nas denúncias formais e um aumento nas auditorias especiais e nas 

análises de processos licitatórios realizadas. Este movimento pode, segundo o autor, 

ser atribuído à criação da ouvidoria, pois a criação de novas formas de 

comunicação, por um lado, fez reduzir o número de denúncias formalizadas e, por 

outro lado, aumentou a quantidade de informações prestadas pela sociedade sobre 

atos de gestão por meio da ouvidoria (denúncias apócrifas).  

 

O gráfico a seguir reproduz o número de denúncias formais e o total 

combinado com os registros da ouvidoria. 

 

Gráfico 1  – Denúncias/Ouvidoria no TCE-PE  

 
Fonte: Pereira (2003b, p.82). 

 

Conclui Pereira:  
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Fazendo uma análise destes dados e considerando as conclusões 
que chegamos quando tratamos da denúncia formal ao TCE-PE, 
podemos identificar um dos possíveis motivos para a redução no 
número de denúncias formalizadas e de denúncias arquivadas nos 
últimos três anos [2000, 2001 e 2002]. Os novos canais de 
comunicação, isentos de formalismos, fizeram com que 
principalmente aquelas denúncias que fatalmente iriam ser 
arquivadas, por não atenderem aos requisitos formais, migrassem 
para a comunicação via Ouvidoria. Nestes casos, elas são tratadas 
gerencialmente, os auditores verificam a relação custo benefício de 
se apurar as informações apresentadas durante a fase de 
planejamento das auditorias, considerando os critérios de seleção de 
enfoque, áreas, amostras e procedimentos que serão aplicados 
(PEREIRA 2003b, p. 83). 

 

As ouvidorias representam, portanto, um importante elo entre os Tribunais 

de Contas e a sociedade, possibilitando o estabelecimento de novos canais de 

comunicação isentos de formalismos, cooperando assim para o cumprimento de sua 

missão constitucional43.  

 

 

3.10.5 Ouvidoria e empowerment  

 

Empowerment, segundo o dicionário Oxford44, significa literalmente "dar 

poder ou autoridade para atuar".  

 

Para a UNESCO45 empowerment significa a maneira pela qual indivíduos ou 

comunidades participam nos processos de aprendizagem endógenos, adquirem e 

partilham conhecimentos, ferramentas e técnicas para mudar e melhorar a qualidade 

de suas próprias vidas e sociedades. Através da capacitação, os indivíduos 

aprendem a gerir e se adaptar às mudanças e também a contribuir para gerar 

mudanças em suas vidas e ambientes. 

 
O empowerment (empoderamento) é um conceito relacionado ao 

desenvolvimento, cujas raízes teóricas se encontram na reforma protestante. No 

século XX passa a ser utilizado nos Estados Unidos da América pelos “novos 

                                            
43 Ibidem. 
44 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1974. 
45 Disponível em http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio/definitions.htm. Acesso 
em 18 nov. 2007. 
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movimentos sociais”, que lutam por cidadania, contra opressão e o pré-conceito 

(BAQUERO, 2005).  

 
Segundo Baquero (2005), empowerment é: 

 
(...) processo e resultado, pode ser concebido como emergindo de 
um processo de ação social, no qual os indivíduos tomam posse de 
suas próprias vidas pela interação com outros indivíduos, gerando 
pensamento crítico em relação à realidade, favorecendo a 
construção da capacidade pessoal e social e possibilitando a 
transformação de relações sociais de poder (BAQUERO, 2005, 
p. 76). 

 
O Banco Mundial em sua publicação: World Development Report 2000/2001: 

Attacking Poverty propôs ações de empowerment no sentido de construir capital 

social. 

A inter-relação entre capital social e empowerment pode contribuir para 

superar problemas de pessoas e comunidades, transformando as relações de poder 

em favor daqueles que tinham pouca autoridade para que tenham controle sobre os 

recursos – físicos, humanos, intelectuais, financeiros e de seu próprio ser – e sobre 

a ideologia – crenças, valores e atitudes (BAQUERO, 2005). 

 
Valdivieso (2003) sugere que a educação cidadã é uma forma de investir em 

capital social, na medida em que objetiva formar cidadãos com discernimento, 

responsabilidade e capacidade associativa, costurando a idéia de valorização do 

processo de empowerment das pessoas. 

 

Na visão de Silveira (2006), empowerment (empoderamento) pode ser visto 

como fator determinante no desenvolvimento de capital social e sugere a 

necessidade de realizar práticas de intervenção na realidade como forma de reverter 

o sentimento de apatia e o comportamento de repúdio em relação à vida política. 

Portanto, requer a promoção de processos de socialização política, objetivando 

possibilitar aos atores noções sobre direitos, cidadania e engajamento cívico em 

atividades coletivas e solidárias. 
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À medida que comunidade cívica46 se fortalece, formas privadas de 

interação política, como o clientelismo e a corrupção, desgastam-se; estilos públicos 

ou cívicos de política, baseados em noções republicanas de cidadania, enraízam-se 

mais e, talvez mais importante, os cidadãos obtêm mais poder [empowered], 

permitindo que possam manter seus líderes políticos mais responsáveis ou 

accountable (PUTNAM, 1996). 

 

A criação de ouvidorias, no âmbito dos Tribunais de Contas, abre espaço 

para inclusão dos novos atores no controle da coisa pública. Ao diminuir os custos 

de obtenção de informações, a ouvidoria agrega o cidadão ao monitoramento dos 

atos dos gestores públicos. Há, no entanto, a necessidade de que o cidadão esteja 

preparado para essa tarefa. Trata-se do empowerment do cidadão. Alguns Tribunais 

de Contas têm enfatizado sua atuação pedagógica para além dos próprios gestores 

públicos, buscando capacitar o cidadão sobre temas relacionados à gestão pública, 

antes de domínio restrito dos especialistas. Temas como orçamento público, 

arrecadação das receitas e realização dos gastos vêm sendo discutidos e 

esclarecidos a fim de tornar possível ao cidadão sua interação com o controle 

exercido pelas agências estatais.  

 

O caso do Tribunal de Contas de Pernambuco merece destaque, por ter sido 

o primeiro no Brasil a criar a sua ouvidoria, tendo desenvolvido várias ações para 

promover o empowerment da população local. Foram elaboradas cartilhas, em 

formato de estórias em quadrinhos, com o objetivo de permitir a correta 

compreensão da sociedade sobre temas importantes (FIGUEIREDO, 2003).  

 

Segundo Figueiredo (2003), a primeira cartilha foi destinada aos pequenos 

produtores rurais beneficiários do Programa de Combate à Pobreza Rural, 

abordando aspectos básicos a respeito da utilização de recursos públicos e sua 

prestação de contas aos órgãos de controle. Este material serviu de base para um 

amplo programa de treinamento para mais de 3160 pequenos produtores rurais 

beneficiários do Programa.  

                                            
46 A comunidade cívica se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por 
relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração 
(PUTNAM, 1996, p. 30). 
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Ressalte-se que eram pequenos produtores rurais com nível de escolaridade 

bastante baixo, alguns quase analfabetos, o que obrigou a adoção de metodologia 

específica para este caso. Outra cartilha foi elaborada com o intuito de abordar, de 

forma acessível, todos os aspectos técnicos e legais envolvidos na realização de 

obras e serviços de engenharia e sua fiscalização que deve ser exercida, também, 

pela sociedade. Ainda visando à promoção da transparência foi contratado um poeta 

e cantador popular para transformar em cordel a cartilha Tudo às Claras, sobre a 

LRF47 e gravado um CD distribuído em locais de grande concentração de pessoas 

nos municípios do interior do estado de Pernambuco (FIGUEIREDO, 2003).  

 

Essas ações indicam que, o trabalho das ouvidorias dos Tribunais de Contas 

pode impulsionar o empowerment do cidadão e assim contribuir fortemente para o 

exercício do controle social. 

 
O voto do ilustre Conselheiro do TCE-RJ, Sr. Jose Leite Nader, de 

11/11/2003 corrobora esse entendimento: 

 
Reconhecendo a importância e a amplitude que vem assumindo o 
controle social, como já salientávamos em nosso artigo intitulado 
“TCE-RJ e Análise das Contas Públicas: Avaliação de Resultados e 
Qualidade de Vida”, publicado por esta Corte em julho de 2001, o 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em recente Seminário 
Internacional sobre Ética, Cidadania e Meio Ambiente, realizado em 
Recife, apresentou a experiência de sua Escola de Contas Públicas 
com o controle social na palestra do Auditor do TCE-PE Carlos 
Maurício Cabral Figueiredo intitulada “Empowerment como 
Instrumento de Transformação Social: a experiência do TCE-PE”. 
Nesta experiência, buscou a Escola de Contas, através de cursos 
oferecidos aos cidadãos, apresentar o instrumental técnico 
necessário para que fosse possível a fiscalização de obras públicas 
por leigos. Os cursos possibilitam aos munícipes a assimilação dos 
conhecimentos necessários ao controle. 
A idéia central é que o controle social — exercido pelos cidadãos 
desde que dispondo dos conhecimentos técnicos indispensáveis, 
independentemente de sua escolaridade — amplia a atuação do 
controle do Tribunal de Contas, que tem no cidadão um aliado ativo 
— e a torna efetiva, além de aproximar a Corte de Contas do povo. O 

                                            
47 Lei Complementar N.º 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), privilegiou 
os princípios da austeridade, economicidade e eficiência na gestão pública. Conforme Nunes (2000) e 
Pereira (2003a), a LRF almejou promover o equilíbrio entre a receita e a despesa do Estado, em suas 
três esferas de governo, assim como assegurar a transparência da gestão fiscal e a responsabilidade 
dos gestores públicos. 
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que vem ocorrendo em Rio das Ostras é o reconhecimento do 
controle social como forma de legitimação das ações da Prefeitura, 
ao mesmo tempo em que provoca o compromisso de participação 
política do cidadão. 
Defendemos, como já dito em outras ocasiões, que o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro deve investir na disseminação 
do controle social, contribuindo, sempre que possível, na formação 
dos servidores, dos jurisdicionados e dos munícipes. O controle 
social pressupõe acesso a conhecimentos técnicos por parte dos 
cidadãos e entendo que nossa Corte detém tais conteúdos. Resta 
disseminá-los de forma estratégica. 
(...) 
A nosso ver, o controle social e o controle interno são formas de 
fiscalização complementares à atuação desta Corte de Contas, com 
as quais devemos contribuir para o seu aprimoramento. 
Outro aspecto a ser discutido é a questão ambiental. A magnitude e 
complexidade da fiscalização do meio ambiente torna importante o 
controle social como aliado ao trabalho desta Corte de Contas. O 
pressuposto indispensável é a aproximação do cidadão fluminense 
com este Tribunal. Retomamos a idéia de que a capacitação do 
cidadão é uma estratégia institucional que deve ser valorizada, como 
vem provando a experiência de Pernambuco (NADER, 2004, p.128-
130). 

 

O empowerment reforça a noção de cidadania e induz melhorias na 

representação, na medida em que contribui para o aumento do capital cívico, visto 

que é imprescindível que interesses e opiniões dos diferentes grupos sociais estejam 

presentes nas esferas decisórias. Se integrantes dos diversos grupos não 

participarem, os aspectos da realidade aos quais eles tornaram-se sensíveis não 

serão levados em consideração nas decisões políticas (FIGUEIREDO, 2003).  

 

Na etapa exploratória do estudo de campo do capítulo 5, realizar-se-á uma 

pesquisa em meio eletrônico objetivando formar uma visão panorâmica sobre a 

adoção ou não de ouvidoria pelos Tribunais de Contas estaduais. 

 

Este capítulo tratou do controle do poder estatal, que se constituiu dos 

seguintes temas: separação de funções, controle, diversos conceitos sobre 

accountability, controle social, informação, denúncia, anonimato, ombudsman, 

ouvidor, e atuação dos Tribunais de Contas. Por fim, foram apresentadas 

contribuições de recentes estudos que ressaltam a importância do empowerment no 

incremento do capital social e da accountability. 
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4 Metodologia 

 

Neste tópico serão apresentadas as maneiras como se construiu uma 

resposta ao problema enunciado. Serão indicados o tipo de pesquisa adotado, o 

universo, a amostra e os sujeitos objetos da pesquisa, como os dados foram 

coletados, assim como as limitações do método. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

O delineamento da pesquisa envolve a definição da metodologia adotada 

para a coleta e análise de dados, tendo por base seus objetivos. Gil (1996) e 

Vergara (2006) propõem a definição da metodologia de pesquisa a ser adotada com 

base em seus objetivos gerais (fins) e nos procedimentos de coleta de dados 

(meios) a serem utilizados. 

 

Adotou-se a taxonomia de Vergara (2006), para classificar esta pesquisa 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

Quanto aos fins, é uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, 

devido ao pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre controle social 

exercido através de denúncia. Descritiva, na medida em que será caracterizado o 

controle social, identificados os objetivos que se almejam por meio dele e os fatores 

que limitam sua atuação.  

 

Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica e de campo. Numa primeira 

etapa, se fez um estudo sistemático em livros, artigos, teses e dissertações que 

tratam do tema, objetivando compor um referencial da produção teórica. Na segunda 

etapa se realizou a coleta de dados.  
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Vergara (2006) define população como sendo um conjunto de elementos 

que possuem as características que serão objeto de estudo. O universo ou 

população de pesquisa refere-se a um grupo de pessoas que se faz interessante 

pesquisar dentro dos objetivos propostos no estudo. O universo desta pesquisa se 

constituiu na população do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, os cidadãos aptos a 

exercerem o controle externo através de denúncia ao TCE-RJ. 

 

Nos casos onde a população de pesquisa é superior à capacidade 

operacional de realização do estudo, Roesch (1999) afirma ser necessário extrair 

uma parcela desta população para investigar, sendo utilizado o processo de 

amostragem, cujo objetivo é construir um subconjunto diverso, segundo os 

interesses da pesquisa. Na lição de Vergara (2006, p. 50): “amostra é uma parte do 

universo (população), escolhida segundo algum critério de representatividade”. 

Levando-se em conta a natureza exploratória deste trabalho, o tempo disponível e 

os recursos necessários, optou-se por uma amostra composta por 100 indivíduos 

que representassem o cidadão comum.  

 

O critério utilizado para efetuar a amostragem foi o de acessibilidade, devido 

às facilidades em sua realização bem como o baixo custo e a celeridade. 

Amostragem por acessibilidade ou por conveniência segundo Gil (1996) e Vergara 

(2006), aplica-se a estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido 

elevado nível de precisão. Nesse tipo de amostragem o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, 

simbolizar o universo. Foram selecionadas pessoas de ambos os sexos com 

diferentes idades e níveis sociais em locais públicos, pois se almejou colher dados 

do cidadão comum. 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi o formulário que, 

segundo Vergara (2006, p. 55), “é um meio-termo entre questionário e entrevista”. 

Segundo Gil (1996) a técnica mais adequada para a obtenção de dados nas 

pesquisas de opinião é o formulário..  

 
Embora apresentando limitações, como a de não garantir o 
anonimato e a de exigir treinamento de pessoal, o formulário torna-se 
uma das mais práticas e eficientes técnicas de coleta de dados. Por 
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ser aplicável aos mais diversos segmentos da população e por 
possibilitar a obtenção de dados facilmente tabuláveis e 
quantificáveis, o formulário constitui hoje a técnica mais adequada 
nas pesquisas de opinião e de mercado (GIL, 1996, p. 115). 
 

 

Este instrumento possibilita rapidez na obtenção das informações desejadas 

e baixo custo operacional. Optou-se pelo formulário, adicionalmente, pelo fato de 

que este não exclui os analfabetos, permite o conhecimento das circunstâncias em 

que foi respondido e possibilita o auxílio ao entrevistado.  

 

Na coleta de dados, os formulários foram aplicados diretamente pelo 

pesquisador, evitando assim problemas de pessoal não treinado adequadamente, 

afastando desta maneira o risco de indução das respostas. 

 

O local escolhido para a aplicação do formulário fica nas proximidades da 

Praça da República, situado no coração do Rio de Janeiro, próximo ao centro 

financeiro da cidade, lugar de grande fluxo de pessoas de diversas camadas sociais, 

podendo fornecer uma idéia aproximada do ponto de vista dos habitantes desta 

metrópole.  

 

Um dos requisitos para que o desenvolvimento da pesquisa tenha êxito é de 

que esteja previamente estruturada. É necessário um método que evidencie como 

foram levantados e tratados os dados teóricos e práticos do trabalho. 

 

Existem vários tipos de delineamentos de pesquisa, vários métodos, várias 

formas de coletar e analisar dados. Para isso, é importante ter claro quais são os 

procedimentos utilizados durante a pesquisa, para que os mesmos sejam 

compreendidos. 

 

A coleta de dados foi dividida em três etapas, a saber: 

 

1ª Etapa - Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos 

especializados, teses e dissertações. Estes materiais foram obtidos em bibliotecas, 

como a da Fundação Getulio Vargas e do TCE-RJ. Foi feita, também, uma ampla 
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pesquisa na Internet. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo estabelecer um 

quadro de referência sobre o controle social;  

 

2ª Etapa - Foi aplicado um pré-teste em uma população com 10 indivíduos 

representativos do universo a ser pesquisado, os quais responderam às questões 

propostas. O pré-teste teve o objetivo de verificar se as perguntas foram formuladas 

de maneira clara, objetiva, precisa, em linguagem acessível ou usual do informante, 

para serem entendidas com facilidade e subsidiar os ajustes necessários; 

 

3ª Etapa - Foi realizada uma pesquisa de campo, na qual foram aplicados 

formulários aos cidadãos participantes. Nesta etapa se buscou responder questões 

como: 

- O anonimato é fator decisivo para o denunciante? 

- Qual o meio preferido pelo cidadão para se divulgar informações? 

- Quais os melhores canais para o oferecimento de denúncias? 

- O cidadão entende a linguagem utilizada na divulgação de informações? 

 

As informações obtidas com a aplicação dos formulários foram submetidas a 

um tratamento de estatística descritiva, por meio de análise das freqüências 

percentuais. Procurou–se descrever a amostra, pondo em evidência as 

características principais e as propriedades.  

 

 

4.2 Limitações da metodologia 

 

Como toda pesquisa, o estudo em questão apresenta diversas limitações. A 

principal delas está certamente ligada à obtenção de dados junto aos cidadãos. 

 

A amostragem utilizada pode fornecer uma idéia aproximada do ponto de 

vista dos habitantes desta metrópole, contudo não representa necessariamente o 

ponto de vista do morador do interior fluminense. 
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Quanto ao formulário existem as seguintes considerações a se tecer, 

conforme Marconi e Lakatos (2002): 

 

1. A presença do pesquisador pode proporcionar menos liberdade nas 

respostas, risco de distorção e insegurança nas respostas (pela ausência do 

anonimato). 

2 Curto prazo para responder aos questionamentos, prejudicando o 

pensamento do pesquisado, podendo inclusive haver invalidação das respostas. 

 

Neste capítulo foram expostas algumas considerações sobre a metodologia 

utilizada neste trabalho. Foram evidenciados o tipo de pesquisa proposto, sua 

população e amostra e a forma de coleta e tratamento de dados. Ao final, foram 

apresentadas as limitações intrínsecas à metodologia adotada para o presente 

estudo. 
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5 Estudo de campo 

 

O estudo de campo objetivou verificar, através da aplicação de um 

formulário, quais os canais preferenciais do cidadão comum para o oferecimento de 

denúncia e se o anonimato era fator decisivo para tal realização. Procurou-se ainda 

verificar a inteligibilidade de termos usuais em informações disponibilizadas ao povo 

para prover o eleitor de informação tão necessária para o exercício da accountability 

vertical. 

 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um formulário constituído 

de 8 (oito) questões fechadas. Dentre as questões, há opções de respostas com 

alternativas dicotômicas (sim / não) e perguntas com respostas múltiplas.  

 

 

5.1 Etapa exploratória 

 

Pesquisa em meio eletrônico forneceu dados sobre os Tribunais de Contas 

estaduais e sobre o número de denúncias e o total de processos anuais que deram 

entrada no TCE-RJ na década passada. 

 

Inicialmente, buscou-se colher informações a respeito do número de 

denúncias que foram realizadas ao TCE-RJ nos últimos dez anos e cruzar estes 

dados com o número total de novos processos originados pelo próprio Tribunal de 

Contas no mesmo intervalo de tempo, para se ter uma idéia da efetiva 

representatividade do controle social exercido através da denúncia no âmbito do 

TCE-RJ. 

 

Escolheu-se este parâmetro de comparação porque ele oferece uma 

dimensão do trabalho realizado pelo TCE-RJ em cada exercício, excluindo-se 

processos de exercícios anteriores em fase recursal. 
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Deve-se ressaltar que no total de novos processos originados pelo próprio 

TCE-RJ não estão incluídos os processos administrativos de natureza interna. O 

número apresentado refere-se às inspeções realizadas, à constituição de processos 

especiais de cobrança executiva, à tomadas de contas ex-officio e às promoções 

cobrando providências dos jurisdicionados, no sentido de encaminhar documentos 

ou devolver processos com prazo regimental vencido. 

 

Apresenta-se a seguir gráficos construídos com base nos dados coletados. 

 

O gráfico 2 apresenta, em números absolutos, os quantitativos de denúncias 

recebidas no TCE-RJ na última década. 

 

Gráfico 2  – Denúncias recebidas pelo TCE-RJ na última década. 

DENÚNCIAS RECEBIDAS NO TCE-RJ
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Fonte: Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. 

 

Pode-se observar que, em 1998, houve um grande afluxo de denúncias. 

Esse fenômeno coincide com a troca de governo, que representou uma drástica 

reorientação político-partidária na transição do governo Marcello Alencar para o 

governo Antony Garotinho. Correntes políticas antagônicas se alternando no 

governo podem ter estimulado o uso de denúncias como forma de retaliação, 

consistindo em uma sazonalidade.  

 

No gráfico 3, apresenta-se uma comparação entre o número de denúncias e 

o total de novos processos originados pelo próprio TCE-RJ, sendo que, para facilitar 
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o entendimento, utilizou-se escala logarítmica devido à diferença de magnitude entre 

as duas grandezas. 

 

Gráfico 3  – Comparativo ano a ano do número de denúncias e do número de novos 
processos. 

COMPARATIVO ANO A ANO
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Fonte: Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. 

 

Numericamente, se percebe a grande diferença de amplitude entre as duas 

grandezas. Pode-se observar também que o número total de novos processos não 

apresenta um comportamento linear. Em vista disso, para uma melhor avaliação do 

desempenho do controle social exercido através de denúncia, devemos expressar 

ano a ano a representação percentual do número de denúncias em relação ao 

número total de novos processos originados pelo próprio TCE-RJ, como se observa 

no gráfico 4 que se segue. 

 

Note-se que não há uma correlação entre o número de denúncias e o 

número de processos havendo uma tendência de estabilização em torno de 140 

denúncias por ano enquanto o número total de novos processos tem sofrido 

incrementos. Em 1999, por exemplo, foram 144 denúncias contra 34.980 novos 

processos. Confrontando-se com os números de 2005 foram 146 denúncias contra 

54.509 novos processos, tendo havido um acréscimo de 19.529 processos. O 

aumento de 55,83% no número total de novos processos em 6 anos não foi 

acompanhado proporcionalmente por acréscimo semelhante no número de 

denúncias. 
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A seguir, apresenta-se um gráfico que mostra ano a ano o quanto o número 

de denúncias representa percentualmente em relação ao número total de novos 

processos. 

 

Gráfico 4  – Número de denúncias em relação ao número de novos processos no 
TCE-RJ. 

NÚMERO DE DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO  
NÚMERO DE NOVOS PROCESSOS NO TCE-RJ
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Fonte: Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. 

 

Com base nesses dados pode-se constatar que há uma relativa tendência 

de estabilização na quantidade de denúncias apresentadas ao TCE-RJ anualmente, 

e que, relativamente ao número total de novos processos, é baixa a 

representatividade do controle social exercido através da denúncia no âmbito deste 

tribunal, representando, em 2007, apenas 0,27% do total de processos. 

 

Como forma de se compreender o respaldo oferecido pelo TCE-RJ para o 

controle social, um dos objetivos intermediários desse trabalho, é situá-lo em relação 

às demais Cortes de Contas estaduais e Distrito Federal. Considerando que existe 

uma tendência para a adoção de ouvidorias entre os órgãos congêneres ao TCE-RJ, 

foi feito um levantamento via Internet, com relação à adoção de ouvidorias como 

forma de incentivar o controle social, adicionalmente, verificou-se a disponibilização 

de número de telefone específico para o recebimento de denúncias. 
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As ouvidorias representam a criação de canais para recebimento de 

denúncias anônimas e maior divulgação de informações para os cidadãos 

(DELMONDES, 2007). 

 

Considerando que a FIA-SP - Fundação Instituto de Administração, no ano 

de 2002, elaborou um diagnóstico48 para proposição de iniciativas visando à 

adequada implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pelos Tribunais de 

Contas estaduais e municipais em que apenas dois Tribunais de Contas declaram 

ter linhas de ligação gratuita (toll free, com prefixos 800 ou 0800), foi verificado 

também esse item para avaliar se ocorreram mudanças.  

 

O levantamento da situação atual foi realizado através da Internet, 

consultando o site de cada Tribunal de Contas estadual e Distrito Federal, de forma 

a fornecer elementos para a confecção de um quadro que possibilitasse uma visão 

geral da adoção de ouvidorias. 

 

Quadro 3  - Tribunais de Contas Estaduais que possuem ouvidorias. 

ESTADO TELEFONE PARA DENÚNCIAS SITE 
AL 0800 284 0044 http://tc.al.gov.br 
AM 0800 280 0007 http://www.tce.am.gov.br 
AP Não possui telefone específico http://www.tce.ap.gov.br 
BA (71) 3115-4561 http://www.tce.ba.gov.br 
DF Não possui telefone específico http://www.tc.df.gov.br 
GO Não possui telefone específico http://www.tce.go.gov.br 
MS 0800-6472266 http://www.tce.ms.gov.br 
MT 0800 647 2011 http://www.tce.mt.gov.br 
PB 0800 286 3300 http://controle.tce.pb.gov.br 
PE 0800 81 1027 http://www.tce.pe.gov.br 
PR 0800 645 0645 http://www.tce.pr.gov.br 
RO Não possui telefone específico http://www.tce.ro.gov.br/ 
RR 0800 280 9566 http://www.tce.rr.gov.br 
RS 0800 541 9800 http://www.tce.rs.gov.br 
TO 0800 644 5800 http://www.tce.to.gov.br 

Fonte: levantamento realizado pelo autor nos sites dos Tribunais de Contas. 
 

Os Tribunais de Contas estaduais que não possuem ouvidorias são os dos 

demais estados, ou seja, SP, RJ, MG, SC, ES, CE, PA, MA, RN, SE, PI e AC. 
                                            

48 Disponível em : <http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/pnage/3_BID_PROMOEX_ 
Pesquisa_FIAUSP_Diagnostico_e_Proposicao_LRF_102002.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2008. 
 



 91 

Pode-se observar que houve um maior investimento por parte dos Tribunais 

de Contas no uso de linhas toll free (prefixos 800 ou 0800), como canal de 

recebimento de denúncias, passando de apenas 2 em 2002 para 10 em 2008. 

 

Observa-se também no quadro anterior que dos 27 Tribunais de Contas dos 

estados e Distrito Federal um total de 15 Tribunais de Contas possuem ouvidorias e 

dentre esses 11 disponibilizam um número de telefone específico para o 

recebimento de denúncias. 

 

Resta saber se a proporção numérica constatada representa o mesmo 

impacto em relação ao que é produzido de riquezas naqueles entes federativos. 

 

Com o fito de aquilatar o grau de representatividade dos Tribunais de Contas 

que tem ouvidorias em relação ao PIB nacional, será apresentado a seguir o PIB 

correspondente aos entes federativos.  

 

Tabela 1  – PIB por Estados no ano de 2005. 

2005 
ESTADO PIB em R$ mil Percentual 

Acre  4.481.747  0,21% 
Alagoas  14.134.636  0,66% 
Amapá  4.366.535  0,20% 
Amazonas  33.359.086  1,55% 
Bahia  90.942.993  4,24% 
Ceará  40.923.492  1,91% 
Distrito Federal  80.516.682  3,75% 
Espírito Santo  47.190.914  2,20% 
Goiás  50.536.081  2,35% 
Maranhão  25.325.860  1,18% 
Mato Grosso  37.466.137  1,74% 
Mato Grosso do Sul  21.641.772  1,01% 
Minas Gerais  192.610.905  8,97% 
Pará  39.150.461  1,82% 
Paraíba  16.864.193  0,79% 
Paraná  126.621.933  5,90% 
Pernambuco  49.903.760  2,32% 
Piauí  11.124.892  0,52% 
Rio de Janeiro  246.936.060  11,50% 
Rio Grande do Norte  17.862.263  0,83% 
Rio Grande do Sul  144.344.171  6,72% 
Rondônia  12.902.169  0,60% 
Roraima  3.178.611  0,15% 
Santa Catarina  85.295.324  3,97% 
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São Paulo  727.052.824  33,86% 
Sergipe  13.422.169  0,63% 
Tocantins  9.083.624  0,42% 
Total  2.147.239.294  100,00% 

Fonte: www.ibge.gov.br. 
 

Conforme já observado, 12 Tribunais de Contas não possuem ouvidorias 

contra 15 que possuem, e embora representem a maioria numérica destas 

instituições, estas unidades federativas correspondem a apenas 32,41% do PIB 

nacional, segundo dados de 2005 do IBGE. 

 

Observa-se que o desenvolvimento econômico não se traduz em um 

desenvolvimento institucional, revelando uma tendência à manutenção do status quo 

vigente. 

 

 

5.1.1 Delineamento do Instrumento de Coleta de Dado s 

 

A partir dessas constatações, foi elaborada uma primeira versão do 

formulário objetivando investigar fatores que podem influenciar o engajamento 

popular no exercício do controle social.  

 

Após a elaboração da primeira versão do formulário, foi realizado um pré-

teste, com 10 indivíduos representativos do universo a ser pesquisado, os quais 

responderam às questões propostas. A seguir, foi solicitado aos entrevistados 

informações acerca das dificuldades encontradas, para verificar se as pessoas 

compreenderam as perguntas ou se reagiram negativamente a alguma delas. Neste 

caso, a realização do pré-teste foi fundamental, pois permitiu redefinir a linguagem 

utilizada, tendo em vista as necessidades de entendimento pelo cidadão comum. O 

pré-teste está centrado na avaliação do instrumento de coleta de dados, visando ao 

seu aperfeiçoamento. 

 

O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira referente a 

questões sobre o controle social e a segunda referente à caracterização da amostra. 
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A versão definitiva do formulário, que foi efetivamente aplicado, se encontra 

no Apêndice 1. 

 

 

5.1.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada na primeira quinzena do mês de abril de 

2008, no local já mencionado, e consistiu na aplicação do formulário definitivo em 

100 pessoas escolhidas aleatoriamente entre as que transitavam pelo local 

escolhido.  

 

Antes da aplicação dos formulários, foram feitas breves explicações sobre 

seus objetivos, de forma a deixar os entrevistados cientes e mais à vontade para 

expressar a sua opinião. 

 

O instrumento aplicado permitiu aferir a opinião do cidadão comum a 

respeito de questões relacionadas com o controle social, em especial o exercido por 

meio da denúncia, de forma a atingir o objetivo final deste trabalho, que é 

compreender e analisar os fatores contemporâneos que influenciam a participação 

popular no controle das contas públicas através de denúncia. 

 

A seguir, serão apresentadas as questões formuladas e os respectivos 

resultados obtidos com a aplicação do instrumento de coleta de dados.  

 

 

5.2 Análise dos resultados 

 

 

Pergunta n.º 1 - Ao tomar conhecimento de que um administrador público 

cometeu uma irregularidade, suponha que a pessoa queira denunciar o fato. O 

anonimato do denunciante seria um fator decisivo para o oferecimento da denúncia? 
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A pergunta objetivou verificar se o anonimato do denunciante seria um fator 

decisivo para o oferecimento da denúncia.  

 

Com base nos resultados elaborou-se o gráfico que se segue. 

 

Gráfico 5  – Influência do anonimato. 

É FATOR DESISIVO NÃO É DECISIVO

Influência do anonimato

 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 

Os resultados indicam que, para a maioria que corresponde a 87% dos 

entrevistados, o anonimato é um fator importante para a decisão de realizar uma 

denúncia. Apenas 13% dos entrevistados têm opinião diversa. 

 

Este resultado aponta a insegurança do cidadão quanto a represálias por 

parte dos denunciados. Nesse sentido, é o diagnóstico do controle social, feito por 

Muniz da Conceição e Nazareth (2003), de que o cidadão comum não sabe como 

atuar e teme exercer plenamente os direitos de cidadania por falta de informação e 

também por medo (por exemplo, de sofrer algum tipo de represália). 

 

A denúncia de conduta inadequada de servidores públicos é facilitada por 

normas administrativas em dois terços dos países da OCDE49, é concedido acesso 

a, Ombudsman ou Inspetor Geral, bem como o apoio de balcões de atendimento ou 

                                            
49 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, ou OECD em inglês) é 
uma organização internacional dos países comprometidos com os princípios da democracia 
representativa e da economia de livre mercado. A sede da organização fica em Paris, na França. 

87% 

13% 
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linhas diretas, propiciando aos cidadãos condições para denunciarem a conduta 

inadequada dos servidores públicos. Percebe-se, também, na maioria desses 

países, uma necessidade crescente de garantir proteção a denunciantes no setor 

público. Quase metade desses países garante proteção geral principalmente no 

âmbito do serviço público, onde as garantias disponíveis consistem 

preponderantemente na proteção legal e no anonimato.50  

 

Vale ressaltar que, inspirado no Witness Security Program norte americano 

iniciado em 197051, foi editada em 13 de julho de 1999 a Lei Federal nº 9.807 

(BRASIL, 1999), que estabelece normas para a organização e a manutenção de 

programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, porém 

restrita aos casos surgidos em razão de colaboração com a investigação ou 

processo criminal. Entretanto, devido ao fato de que as denúncias realizadas ao 

TCE-RJ dizem respeito à estância administrativa, não há que se cogitar tal proteção, 

ficando o denunciante entregue à própria sorte. 

 

Confiança é chave para o engajamento cívico, quanto maior a confiança, 

maior a probabilidade de cooperação e participação no controle social exercido 

através da denúncia. O anonimato garante a integridade do denunciante e engendra 

a confiança na instituição. Trata-se de construir capital social, que atua no sentido de 

facilitar a cooperação entre os cidadãos, a confiança e o envolvimento cívico 

(PUTNAM, 1996). 

 

Os números obtidos reforçam a idéia de que a preservação da identidade do 

denunciante é uma das causas do sucesso do disque-denúncia e do disque-milícia, 

conforme visto no item 3.7, em que o anonimato é a garantia maior da integridade do 

denunciante. O anonimato do denunciante, portanto, é um fator decisivo para o 

oferecimento da denúncia. 

 

 

                                            
50 Fonte: Construindo a Confiança Pública: Medidas Éticas nos Países da OCDE, disponível em: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/60/24/1899610.pdf>, acesso em: 15 jun. 2008. 
51 Disponível em: <www.usmarshals.gov>. Acesso em 28 mai. 2008. 
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Pergunta n.º 2 - Caso uma pessoa venha a denunciar uma irregularidade ou 

ilegalidade, praticada por um administrador público, qual seria o melhor meio para 

realizar a denúncia? 

 

Essa pergunta objetivou avaliar qual o canal de comunicação que o cidadão 

escolhe como melhor meio para oferecer uma denúncia, tendo sido oferecidas 

quatro opções para escolha.  

 

Com base nos resultados, foi elaborado o gráfico a seguir. 
 

Gráfico 6  – Meios para a realização de denúncias. 

e-mail telefone carta pessoalmente

Meios para a realização de denúncias

 
Fonte: elaboração própria do autor. 
 

 

O resultado indica que a preferência do entrevistado é pelo meio telefônico, 

representando 79%. Isso se explica pela praticidade e disponibilidade deste meio.  

 

O segundo colocado, com 17% das opiniões, é o e-mail e, provavelmente, o 

pequeno índice se deve à exclusão digital. 

 

O uso de tecnologia da informação e o acesso a Internet são uma forma de 

segregação na sociedade brasileira. Aos pobres e excluídos não são dadas 

possibilidades iguais às da elite para desenvolver habilidades de uso da tecnologia e 

para empregá-las em benefício próprio. É a chamada exclusão digital, manifestação 

17% 
3% 

79% 

1% 
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da exclusão social mais ampla, que deve ser compreendida como um processo a ela 

associado, alimentando e sendo alimentada por ela. Funda-se em obstáculos 

econômicos, ausência de infra-estrutura e carências de educação (VAZ, 2002). 

 

O meio postal representa apenas uma parcela de 3% dos entrevistados, à 

frente apenas do último colocado, que é realizar a denúncia pessoalmente, 

representando 1% dos entrevistados. 

 

Uma possível explicação para a preferência pelo telefone pode ser atribuída 

à sua crescente popularização. Segundo dados da Anatel52, o Brasil conta com mais 

de 135 milhões de linhas de telefonia móvel. O Rio de Janeiro, segundo colocado no 

ranking nacional de teledensidade53, conta atualmente com 87,99 telefones celulares 

em serviço para cada 100 habitantes.  

 

Pode-se observar que os resultados apontam para o telefone como um fator 

que contribui para facilitar o ato de denunciar. O telefone configura o meio que mais 

preserva a identidade do denunciante, em especial o telefone público, explicando em 

parte o sucesso do disque-denúncia e do disque-milícia, sendo coerentes também 

com o anonimato. 

 

 

Pergunta n.º 3 - Qual o meio mais adequado para receber informações que 

permitam a você acompanhar os gastos públicos? 

 

Esta pergunta visou aquilatar qual o meio mais adequado na opinião dos 

entrevistados para receberem informações que permitam ao cidadão acompanhar os 

gastos públicos. A questão apresentava quatro alternativas e se diferencia da 

anterior por tratar de meios de comunicação de massa. 

 

A seguir, apresenta-se um gráfico contendo os resultados. 

 

                                            
52 Disponível em: < http://www.anatel.gov.br> . Acesso em: 01 jul. 2008. 
53 A teledensidade é o indicador utilizado internacionalmente para demonstrar o número de telefones 
em serviço em cada grupo de 100 habitantes.   
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Gráfico 7  – Meios de difusão de informações. 

Meios de difusão de informações

21%8%

12%

59%

 
Fonte: elaboração própria do autor. 
 

 

A amostragem revelou a grande penetração da televisão como veículo de 

difusão de informações, contando com 59% dos entrevistados; a Internet veio em 

segundo lugar com 21%, resultado que fortalece o problema da exclusão digital; em 

terceiro lugar, com 12% das opiniões, vem o rádio seguido pelo jornal com 8%. 

 

Os dados coletados revelam o grande impacto dos veículos de comunicação 

de massa presentes na maioria dos lares brasileiros e que tem como função social 

levar informação. 

 

Em virtude da amplitude de sua penetração junto a todas as camadas 

sociais, a radiodifusão e especialmente a televisão é vista como o meio de 

comunicação de massa mais apto para prover a sociedade de uma gama de 

serviços (informação, cultura, educação) diretamente ligados ao desenvolvimento 

pessoal dos cidadãos e a própria construção de uma sociedade democrática. 

 

As normas da Constituição que tratam da radiodifusão traduzem a relevância 

social inquestionável das atividades de televisão aberta para a sociedade brasileira. 

 

Vale lembrar o teor do artigo 221 da CRFB: 

TELEVISÃO 

RÁDIO 

JORNAL 
INTERNET 
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Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e 
televisão atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 
conforme percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

É forçoso reconhecer que a norma constante do artigo 221 da Constituição 

consagra verdadeiro direito difuso da população brasileira a uma programação 

televisiva de qualidade educativa, artística, cultural e informativa. 

 

Embora a televisão seja o meio de maior custo para o divulgador, ela ocupa 

posição de destaque como meio preferido dos entrevistados para receber 

informações. A Internet apresenta os menores custos para divulgação, porém 

apresenta uma aceitação muito menor por parte do cidadão. 

 

É evidente a prevalência de meios baseados na imagem que promovem a 

fama e o espetacular. Eventos reais e fatos objetivos têm sido relegados a um lugar 

secundário. O que se tornou importante é sua representação na tela. A realidade 

transferiu-se do mundo real para a tela do monitor, tornando-se “realidade virtual”. 

 

Sartori (2001) adverte que o homo sapiens, um ser caracterizado pela 

reflexão sobre a sua capacidade para gerar abstrações, está se convertendo em um 

homo videns, uma criatura que olha mas não pensa, que vê mas não compreende. 

Carentes de pensamento abstrato e independente, frustrados em adquirir sua 

identidade própria, o homo videns é facilmente seduzido pela mágica tecnológica. A 

TV nos permite ver à distância coisas que são reais, mas o computador mostra-nos 

uma realidade virtual ou simulada. Com a prevalência da visão, a criatura 

simbolizante torna-se a criatura vidente. Esse fenômeno explica perfeitamente os 

resultados obtidos.  
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A combinação de informática, Internet, grandes redes de comunicação, 

mídia, televisão e Indústria do entretenimento ajuda decisivamente a deslocar a 

política, convertendo-a num espetáculo54 dentre outros, banalizando-a, tirando-lhe 

eixo e substância. (NOGUEIRA, 2004, p. 20-21) 

 

 

Pergunta n.º 4 - Você acha que são disponibilizadas ao cidadão 

informações suficientes sobre a administração pública que permitam a ele 

acompanhar os gastos públicos? 

 

Esta questão visou a avaliar se os cidadãos acham que as informações que 

lhes são disponibilizadas são suficientes e permitem a ele acompanhar os gastos 

públicos. 

 

Com base nos resultados, elaborou-se o gráfico que se segue. 

 

Gráfico 8  – Suficiência de informações. 

SIM NÃO

A informação disponível é suficiente

 
Fonte: elaboração própria do autor. 
 

 

Os resultados desse indicador demonstram que 92% dos cidadãos 

entrevistados acham que as informações que lhes são disponibilizadas não são 

                                            
54 O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada 
por imagens (DEBORD, 1997). 

92% 

8% 
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suficientes para permitir a eles o acompanhamento dos gastos públicos. Apenas 8% 

dos cidadãos entrevistados se acham suficientemente informados. 

 

Pinho, Iglesias e Souza (2006), em análise da transparência de portais 

governamentais, concluíram que “as informações prestadas são muito superficiais, 

incompletas e genéricas, sem qualquer demonstrativo financeiro ou cronograma de 

execução”, indicando que quando se trata de informações relevantes e decisivas do 

ponto de vista político os governos são efetivamente devedores. 

 

Na raiz da falta de informação disponibilizada aos cidadãos está, 

efetivamente, uma posição política de não abrir a administração pública à sociedade 

civil na prestação de contas do trato da coisa pública, o que se explica pela tradição 

brasileira da centralização do poder e das bases da formação de dominação 

tradicional do patrimonialismo (PINHO, 1998). 

 

Devido ao grau de subjetividade envolvido na questão se faz necessário  

perquirir adicionalmente se os cidadãos conseguem entender as informações que 

lhes são disponibilizadas, que foi o objetivo da pergunta a seguir. 

 

 

Pergunta n.º 5 - Você sabe o que significam as seguintes expressões?  

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Receita Ajustada, Dívida 

Consolidada Líquida, Dívida Fiscal Líquida, Resultado Primário, Renúncia de 

Receita, Créditos Suplementares, Despesa de Capital, Principal da Dívida Mobiliária 

Resgatada. 

 

Esta pergunta almejou sondar qual o grau de compreensão da linguagem 

empregada em informações disponibilizadas ao cidadão para o acompanhamento 

das contas do governo. 
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As expressões mencionadas nesta pergunta foram extraídas do relatório de 

contas de gestão do estado do Rio de Janeiro, exercício 2006, disponível na página 

do TCE-RJ na Internet55.  

 

A seguir apresenta-se um gráfico contendo os resultados. 

 

Gráfico 9  – Compreensão de linguagem técnica. 

todas. só algumas. nenhuma.

Compreensão linguagem técnica

 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 

Os resultados indicam que para 99% dos entrevistados, a linguagem técnica 

é incompreensível; apenas 1% declarou um entendimento parcial da terminologia 

apresentada e nenhum dos entrevistados entendeu todos os vocábulos 

apresentados. 

 

Os resultados desta pergunta indicam baixa cognição por parte dos 

entrevistados com relação aos termos apresentados. Observou-se uma harmonia 

em relação à pergunta anterior no tocante à qualidade da informação, pois aqui a 

principal característica necessária é a inteligibilidade da linguagem empregada. 

 

Certamente tanto a transparência como a participação demandaria um 

estoque de informações muito mais apurado, de maior qualidade e objetividade para 

realizar a transparência e a participação. Informação inadequada pode confundir ou 

                                            
55 Disponível em <www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 15 ago. 2007. 

1% 0% 

99% 
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incutir no cidadão a idéia de há transparência, confundindo-se muita informação com 

transparência, mas, na verdade, a informação efetiva e relevante não estaria sendo 

fornecida. (PINHO, 2007). 

 

Pinho, Iglesias e Souza (2006) desenvolveram uma pesquisa cobrindo 

portais de 10 governos estaduais (Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás e o Distrito 

Federal). Os autores concluíram que as informações disponibilizadas nos portais 

governamentais atendem aos parâmetros dos tribunais de contas, mas não à 

formação dos cidadãos em geral que não conseguem decifrar todas aquelas tabelas, 

deixando-os empanturrados de informações, em grande parte não relevantes. 

 

Segundo Nogueira (2004), o cidadão, confuso, entediado e empanturrado de 

informações que não consegue decifrar, foge da política. Ou daquilo que dizem ser 

política. Os mais pobres não encontram motivos para se interessar pelo jogo político 

ou para ser leais às instituições públicas. Até mesmo o voto e o ato de votar perdem 

força e valor. A sensação é de desprestígio da democracia, para alegria dos 

conservadores, resultando em apatia política e desinteresse. 

 

O importante é diferenciar informação relevante e não-relevante, para o 

aperfeiçoamento dos processos políticos e para o incremento da accoutability e do 

controle social. 

 

 

Pergunta n.º 6 - Qual o grau de importância do ensino nas escolas a 

respeito de controle de gastos públicos? 

 

Nesta questão, procura-se evidenciar se o ensino nas escolas a respeito de 

controle de gastos públicos é ou não importante na opinião do entrevistado. 

 

Com base nos resultados, foi elaborado o gráfico que se segue. 
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Gráfico 10  – Ensino sobre gastos públicos nas escolas. 

 é importante  não é importante

Ensino sobre gastos públicos nas escolas

 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 

A maioria dos entrevistados, representando 83% do total, afirmou que o 

ensino nas escolas a respeito de controle de gastos públicos é importante, 

confrontando com 17% que opinaram não ser importante. 

 

Percebe-se que as respostas indicam que a preocupação com a abordagem 

nas escolas do tema controle de gastos públicos não é preocupação unilateral das 

instituições de controle, pois o cidadão compartilha estes anseios. 

 

Algumas instituições têm desenvolvido iniciativas no sentido de educar o 

cidadão para o controle social, como por exemplo, as ações do TCE-PE descritas no 

item 3.10.5 Outro exemplo é o curso de educação à distância56 oferecido aos 

cidadãos pela Controladoria Geral da União - CGU em parceria com a Escola de 

Administração Fazendária - ESAF. Entretanto, as iniciativas existentes se 

demonstram aquém do desafio principalmente por serem escassas, não sistemáticas 

e não integradas. A questão deve ser enfrentada em duas direções: a de capacitar o 

cidadão adulto e de formar as novas gerações. 

 

 

                                            
56 Fonte: https://ead.serpro.gov.br/cursos/ControleSocial/Apresentacao.asp. 

83% 

17% 
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Perfil dos pesquisados 

 

As perguntas números 7 e 8, visaram a traçar um perfil dos pesquisados no 

que tange ao sexo e à faixa etária, respectivamente. 

 

Elaborou-se a tabela a seguir com os dados colhidos na pergunta n.º 7. 

 
Tabela 2  – Gênero dos entrevistados. 

Sexo Entrevistados Percentual 
Masculino 48 48% 
Feminino 52 52% 
Total 100 100% 

Fonte: elaboração própria do autor. 
 

Do total dos entrevistados, o sexo feminino representou a maioria, com 52%, 

com pouca margem de diferença para o sexo masculino, com 48%, sendo 

considerado para efeito desse trabalho um equilíbrio entre gêneros. 

 

Tabela 3 – Faixa etária da amostragem. 
Faixa Etária Entrevistados Percentual 

16 a 24 anos 11 11% 
25 a 35 anos 26 26% 
36 a 45 anos 37 37% 
46 a 55 anos 14 14% 
Mais de 56 anos 12 12% 
Total 100 100% 

Fonte: elaboração própria do autor. 
 

Conforme aponta a tabela, predominam entrevistados com faixa etária entre 

36 e 45 anos, representando 37 %. As opiniões foram colhidas de pessoas com boa 

experiência de vida, concentrada na população economicamente mais ativa.  

 

Este capítulo tratou da análise dos resultados da pesquisa de campo, tendo 

sido analisado o que foi apurado à luz da literatura estudada, com o objetivo de 

fornecer subsídios às conclusões da presente pesquisa. 
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6 Conclusões 

 

No Brasil, o Estado gozou, por séculos, de poderes extraordinários que lhe 

permitiram cumprir um papel central no processo de formação nacional. O Estado 

chegou antes da nação, precedeu a sociedade, exigindo a assimilação das leis e 

costumes do reino a uma população alheia, miserável, de pobres e escravos, antes 

mesmo que esses indivíduos tenham manifestado desejo de formar uma sociedade 

mediante a convivência e o respeito recíproco. Nosso passado colonial impregnou, 

de maneira definitiva, os contornos econômicos, sociais, políticos e culturais de 

nosso país.  

 

Como fruto indesejado desse processo histórico, os governantes e a 

burocracia do Estado brasileiro nunca se consideraram como membros de uma 

instituição subordinada à nação. A população, em contrapartida, sempre agiu em 

relação ao Estado de maneira reverente e submissa, aceitando como natural o 

autoritarismo, a indiferença, o descaso e a corrupção. 

 

No alvorecer de um novo milênio, o Brasil está no transcurso de um 

processo de maturação da consciência de seu povo para o exercício da democracia. 

Nosso povo se ressente dos efeitos de gerações seguidas que perderam o contato 

com a democracia e que absorveram a ideologia imposta pela ditadura que assolou 

nosso país nos anos de chumbo do regime militar. O resultado disso favoreceu a 

apatia política e falta de participação popular no controle social. 

 

O Brasil desfruta os salutares efeitos da terceira onda de democratização, 

que varreu o mundo e nos colocou de novo no rumo da democracia. Todavia, ainda 

não foram preenchidos plenamente todos os critérios de poliarquia preconizados por 

Dahl (2005), que dão a noção do estágio de amadurecimento de uma democracia 

em seu funcionamento. Faltam-nos, principalmente, fontes alternativas de 
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informação para viabilizar a formação de opinião dos eleitores e o efetivo controle de 

seus representantes.  

 

Para que haja cidadania é imprescindível que o cidadão seja capaz de 

reconhecer sua importância e seus limites, de ter independência e preparo para 

interagir de forma isenta com a administração pública e de defender os interesses da 

coletividade. O cidadão deixou de ser mero destinatário da ação estatal e assume, 

progressivamente, seu papel de protagonista na cena política. A centralidade do 

cidadão no cenário político-administrativo impõe sua incorporação aos mecanismos 

de controle utilizados pelos Tribunais de Contas.  

 

Conforme se abordou no Capítulo 3, a accountability, termo de significado 

complexo, ainda sem tradução para nossa língua, se baseia em mecanismos e 

instituições democráticas que permitem o exercício do controle vertical, horizontal e 

social das atividades exercidas pelo Estado. 

 

Os Tribunais de Contas se inserem no rol de instituições constitucionalmente 

legitimadas a realizar a accountability horizontal, dentro do contexto de divisão de 

funções preconizado por Rousseau e de controle recíproco denominado checks and 

balances, defendido por Madison.  

 

A imprescindibilidade dos Tribunais de Contas no Estado democrático está 

no fato de que cada cidadão, individualmente, não teria recursos humanos, materiais 

e tempo para fiscalizar pessoalmente todas as aplicações de recursos públicos, além 

de não ter, muitas vezes, capacidade técnica, salvo se especialista em contas 

públicas, para compreender a complexidade do sistema econômico e financeiro 

estatal e sua dinâmica. 

 

As atividades de controle exercidas pelas Cortes de Contas podem ser 

desencadeadas de officio ou por provocação do Poder Legislativo, do Ministério 

Público ou através de denúncias. A denúncia configura-se como um mecanismo de 

accountability horizontal socialmente provocada, no sentido de que o controle 

recíproco estatal é diretamente posto em movimento pela ação dos cidadãos. Este 
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trabalho teve o seu enfoque no controle social exercido através da denúncia no 

âmbito do TCE-RJ. 

 

Os dados coletados no estudo de campo indicam que, para a maioria dos 

entrevistados (87%) o anonimato é fator decisivo para o cidadão oferecer denúncia 

ao TCE-RJ, corroborando o que foi apresentado nos tópicos 3.5 e 3.6, restando 

confirmado neste estudo a grande importância do estímulo ao oferecimento de 

denúncias através da garantia do anonimato.  

 

A Constituição Federal e as leis orgânicas dos Tribunais de Contas exigem o 

cumprimento de muitas formalidades para o oferecimento de denúncias relativas à 

gestão dos recursos públicos, dentre as quais a identificação do denunciante. 

 

A aceitação do anonimato absoluto implica a necessidade de se estabelecer 

um tratamento diferenciado do previsto no Regimento Interno para a denúncia 

formal, que sofre limitações constitucionais quanto ao anonimato. A saída é a 

criação de mecanismos de recepção e tratamento de informações sem necessidade 

de identificação do informante. Conforme a jurisprudência apresentada, fica claro 

que é inderrogável o dever dos Tribunais de Contas de apurar comportamentos 

eventualmente lesivos ao interesse público, obrigação constitucional imposta pelo 

dever de observância aos postulados da legalidade, da impessoalidade e da 

moralidade administrativa. 

 

Cabe ressaltar a postura exemplar do Tribunal de Contas da União, que é de 

investigar qualquer notícia de irregularidade ou ilegalidade mesmo que seja apócrifa, 

que neste caso apenas não segue o rito das denúncias. As informações prestadas 

inicialmente não têm valor processual, mas na apuração dos fatos a própria equipe 

de inspeção produz as provas necessárias e dotadas de valor processual. Tal prática 

supre as necessidades legais e guarda perfeita consonância com os princípios e 

regras constitucionais, estimulando a participação popular no exercício do controle 

social através da denúncia. 

 

A informação trazida pelo cidadão sobre os atos dos gestores aos Tribunais 

de Contas, a partir de novos canais de comunicação, desprovidos de formalidades 
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incrementa a eficiência das ações de fiscalização. Aumenta a capacidade de 

autoprogramação e de identificação de irregularidades pelos Tribunais. Trata-se da 

consolidação de modelo de controle preconizado por McCubbins e Schwartz (1984), 

do tipo fire alarm, que se revela mais eficiente que o tipo police patrol por ser reativo 

e exercido de forma descentralizada e indireta, apresentando menores custos para 

obtenção destas informações (mas também contém riscos de abusos que devem ser 

reconhecidos).  

 

As opiniões coletadas também apontam que o canal preferido pelo cidadão 

para realizar denúncias é o telefone (79%), com ampla vantagem sobre o e-mail 

(17%), o que pode ser creditado à não universalização de acesso à internet ou à 

aversão tecnológica. 

 

No levantamento realizado por meio de pesquisa nos sites dos Tribunais de 

Contas, verifica-se que existe uma tendência para a disponibilização de linhas 

telefônicas com discagem gratuita (0800). 

 

No âmbito do TCE-RJ, se faz necessária a criação de um canal diferenciado 

para o recebimento e tratamento de “denúncias anônimas”, tais como a 

disponibilização de linhas telefônicas com discagem gratuita e a criação de um 

banco de dados, onde seria registrada a denúncia e fornecida uma senha para o 

cidadão anonimamente acompanhar a apuração da irregularidade ou ilegalidade 

reportada, prestando contas ao cidadão evidenciando a efetividade do controle 

social. Os dados coletados deveriam subsidiar a elaboração de matrizes de risco de 

auditoria e permitir cruzamentos de dados para uma investigação preliminar. Desta 

forma se daria maior alcance às denúncias, possibilitando maiores subsídios à 

tomada de decisão sobre a conveniência de se realizar uma inspeção para apuração 

dos fatos de que se teve notícia. 

 

O TCE-RJ deve se aproximar do cidadão e fortalecer os elos de mútua 

confiança com o cidadão, estimulando o capital social, promovendo a integração dos 

meios de controle formais e informais, somando a fiscalização exercida pelo Tribunal 

de Contas com a fiscalização direta da sociedade, de forma a propiciar uma sinergia 

dos esforços. 
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O relacionamento entre fiscais e fiscalizados deve se basear em princípios 

mútuos de confiança e cooperação, com o objetivo de proteger os bens públicos da 

ação de administradores corruptos e orientar o seu uso para o proveito de toda a 

coletividade. 

 

Para que se estabeleça uma relação de confiança entre o Estado e a 

sociedade, é fundamental que a sociedade saiba onde e como buscar a informação, 

devendo ser permanentes os canais de interação. Só assim alcançar-se-á o controle 

social atuante e eficiente. 

 

A transparência dos atos praticados pelas autoridades e por servidores 

públicos, em todos os níveis da administração pública dos três poderes da 

República, é o melhor auxílio que pode ser oferecido ao controle social. 

 

A troca de informações entre governo e sociedade deve ser um processo 

contínuo, uma via de mão dupla, com o intuito de defender o erário e cobrar dos 

gestores de recursos públicos uma aplicação eficiente, eficaz e efetiva dos recursos 

da sociedade. Para poder viabilizar um controle externo eficiente é preciso, também, 

uma cultura administrativa interna aberta e transparente. 

 

Segundo os dados desta pesquisa, os cidadãos não se sentem devidamente 

informados para acompanhar os gastos públicos. O fraco desempenho nesse 

quesito se deve a vários fatores, por exemplo: escassez de informações, canais 

inadequados para sua divulgação e linguagem inacessível. É de capital importância 

que se combata a desinformação, devendo ser atacados os três fatores citados, pois 

a informação constitui a espinha dorsal do controle social. 

 

O estudo de campo apontou a televisão como canal preferido pelo cidadão 

para receber informações. Este meio de comunicação em massa está presente em 

quase todos os lares brasileiros, mesmo nos mais afastados rincões, sendo essa a 

razão da existência de canais como TV Justiça, TV Senado e TV Câmara. Por serem 

meios de comunicação em massa de grande penetração, suplantam outros meios 
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como a Internet que, além de problemas de acessibilidade às camadas mais pobres, 

também esbarra em aversão tecnológica dos mais idosos.  

 

Quando os políticos querem alcançar o eleitor para promover suas idéias, a 

televisão e o rádio são respectivamente as escolhas preferidas. Deve-se estudar a 

possibilidade de criação de um espaço para o TCE-RJ na mídia televisiva como TV 

Escola e TV Educativa, ou até mesmo, novas possibilidades que possam decorrer 

da embrionária tecnologia de TV Digital ou então na mídia radiofônica, a exemplo da 

Voz do Brasil e da propaganda eleitoral gratuita. 

 

A informação desempenha um papel primordial nas relações principal-agente 

da representação democrática. A acentuada assimetria de informações tende a 

propiciar uma accountability deficiente, tanto na dimensão de escolha do melhor 

candidato quanto na dimensão de punição dos desvios de conduta. 

 

Uma política informacional ativa por parte dos governos é essencial para uma 

prática transparente e responsável de planejamento, que por sua vez, é precondição 

para o exercício do controle social. A apresentação clara e transparente dos 

objetivos, dos recursos aplicados e de outras informações necessárias para a 

compreensão dos processos decisórios é fundamental para que a sociedade possa 

cobrar resultados e criticar omissões de seus governantes e representantes 

políticos.  

 

Dentro da perspectiva da accountabilitity, os Tribunais de Contas possuem os 

atributos necessários para serem os provedores de informações para os cidadãos, 

capazes de lastrear as suas decisões na hora da escolha dos governantes e a 

conseqüente avaliação de sua gestão. Não basta apenas a divulgação nem a 

publicação dos dados para que se exerça o princípio constitucional da publicidade; 

se faz necessário também que os dados divulgados sejam compreensíveis ao 

cidadão comum, com o objetivo de permitir o controle social da administração 

pública.  

 

Os estudos de campo permitiram aferir que o cidadão comum não consegue 

decifrar a linguagem utilizada pela administração pública em seus demonstrativos e 
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informes oficiais. A linguagem empregada nas informações divulgadas pelos órgãos 

públicos é hermética e incompreensível para o cidadão. O uso de linguagem 

inacessível, carregada de um tecnicismo exarcebado, só tem o condão de manter o 

insulamento burocrático e afastar o controle social. 

 

Ainda que internamente as instituições governamentais utilizem linguagem 

técnica, com termos específicos de auditoria e de contabilidade pública, é necessário 

que, para o diálogo com a sociedade, seja utilizada uma linguagem clara, de 

entendimento fácil pelas amplas camadas da população, pois o excessivo tecnicismo 

dificulta e, muitas vezes, impede que a sociedade assimile o real sentido das 

informações transmitidas. 

 

Não basta só divulgar os dados, não basta só publicar, trata-se da 

possibilidade de que os dados divulgados sejam compreensíveis, para que haja 

efetividade cognitiva. É preciso que os Tribunais de Contas utilizem linguagem 

acessível pelo cidadão comum.  

 

A capacitação do cidadão sobre temas relativos à gestão pública e promoção 

da transparência, pela disponibilização tempestiva de informações compreensíveis, 

são requisitos para que o cidadão possa exercer o controle da coisa pública. O 

reposicionamento do cidadão no cenário político impõe sua agregação ao controle 

da execução orçamentária, fiscal e tributária e de seus resultados e impactos.  

 

A criação de canais alternativos de comunicação, a exemplo das ouvidorias, 

serve para ampliar as possibilidades de oferecimento de informações pelo cidadão, 

capazes de maximizar o exercício do controle. 

 

As ouvidorias podem ser consideradas como mais um instrumento capaz de 

viabilizar o diálogo permanente entre interessados a se manifestar sobre o mau 

funcionamento da coisa pública, podendo ser efetivas na construção de inclusões de 

atores autônomos, com ampla participação no controle social da administração 

pública.  
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O levantamento realizado nos sites dos Tribunais de Contas estaduais 

mostrou que há uma clara tendência no sentido da utilização de ouvidorias. 

Seguindo esta tendência moderna, a criação de uma Ouvidoria no âmbito do TCE-

RJ certamente fortaleceria a interação com a sociedade, vez que seria aprimorada a 

comunicação, de forma a estabelecer um canal interativo entre o Tribunal de Contas 

e a sociedade, com o objetivo de trazer maior eficiência e efetividade às ações de 

controle deste órgão. 

 

A criação de ouvidorias, no âmbito dos Tribunais de Contas, abre espaço 

para inclusão de novos atores no controle da coisa pública. Ao diminuir os custos de 

participação, a ouvidoria agrega o cidadão ao monitoramento dos atos dos gestores 

públicos. Há, no entanto, a necessidade de que o cidadão esteja preparado para 

essa tarefa. Trata-se do empowerment do cidadão como fator determinante no 

desenvolvimento de capital social. Alguns Tribunais de Contas têm enfatizado sua 

atuação pedagógica para além dos próprios gestores públicos, buscando capacitar o 

cidadão sobre temas relacionados à gestão pública, antes de domínio restrito aos 

especialistas. Temas como orçamento público, arrecadação das receitas e 

realização dos gastos vêm sendo discutidos e esclarecidos a fim de tornar possível 

ao cidadão sua interação com o controle exercido pelas agências estatais.  

 

A representação democrática depende de muito mais fatores do que 

simplesmente procedimentos eleitorais. Ela demanda também uma cultura ética de 

cidadania que possibilite que tanto os representados quanto os representantes 

busquem o bem comum.  

 

A solução para essa questão é complexa. Não é possível crer que a 

concretização da participação popular e do controle social será resolvida por Decreto 

ou somente pela vontade política dos agentes da administração pública. É um 

processo que deve contemplar fases de curto, médio e longo prazos e estimular o 

envolvimento das pessoas que desejam uma sociedade crítica e consciente dos 

seus direitos e deveres.  

 

Enfim, não basta o Estado se democratizar por meio de uma reengenharia 

institucional, mas a sociedade também precisa se modernizar sob o ponto de vista 
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político. Isto é, a sociedade tem seus problemas, seus conflitos, especialmente a 

brasileira. Contudo, ela tem de ser capaz de superar esses limites impostos, em 

larga medida, por sua própria cultura. De nada adianta ter um Estado accountable e 

preocupado em estar prestando contas de sua gestão político-administrativa se, por 

outro lado, tem-se uma sociedade incapaz de exercer na plenitude o controle social. 

 

A baixa escolaridade representa um problema crônico social, visto que as 

camadas menos favorecidas são oprimidas e terminam por aceitar o que lhes é 

imposto, devido à falta de conscientização, sem buscar realmente sua libertação.  

 

Os dados revelados neste estudo indicam que o cidadão comum, em sua 

grande maioria considera importante o ensino nas escolas a respeito do controle de 

gastos públicos. 

 

A educação exerce papel fundamental no processo de libertação, pois se 

propõe à construção de sujeitos críticos, comprometidos com sua ação no mundo. O 

caminho para a superação da atual situação é trabalhar a educação como prática de 

libertação, ao contrário da forma tradicional que é prática de dominação e produz o 

falso saber, ou seja, aquele incompleto ou sem senso crítico. 

 

O empowerment proporcionado pela educação busca, portanto, contribuir 

para a emancipação humana por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e 

do estímulo a ações que tenham como objetivo realizar a superação das estruturas 

institucionais e ideológicas de opressão. A educação transforma-se, neste contexto, 

em um ato político libertador. 

 

Em suma, é necessário que se reconheça a importância do empowerment, ou 

seja, a atribuição de condições que possibilitem aos cidadãos ao exercício da 

cidadania enquanto atores do drama social, investidos do poder de influir 

decisivamente no desfecho do projeto social ao influenciar a gestão governamental. 

Quanto mais empowerment detiverem as camadas da população, mais eficazes 

tenderão a ser tais controles, obrigando os gestores públicos à mais ampla 

transparência, em benefício final da sociedade. 
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A observação empírica demonstra que os Tribunais de Contas brasileiros têm 

contribuído neste processo de empowerment, transferindo conhecimento dos 

diversos temas relacionados à gestão da coisa pública e seu controle. Muitos têm 

criado Escolas de Governo, cujo objetivo é valorizar e realçar o aspecto pedagógico 

da sua atuação. Há conhecimento produzido e acumulado no âmbito destas 

instituições de controle, relativo a matérias específicas de sua atuação, que precisa 

ser compartilhado. Conhecimento enclausurado é estéril. É preciso disseminá-lo 

para que possa produzir melhores resultados.  

 

A criação destas Escolas de Contas públicas foi motivada, inicialmente, pela 

necessidade de formação dos quadros dos próprios Tribunais e dos seus 

jurisdicionados. No entanto, diante da constatação de que o controle é maximizado 

com a incorporação do cidadão às atividades de fiscalização e monitoramento, 

surgiram algumas iniciativas que revelaram grande êxito na capacitação dos 

cidadãos. 

 

A primeira destas experiências foi concebida pela Escola de Contas do TCE-

PE denominada Democratizando o Conhecimento sobre Contas Públicas. O 

programa consistiu na disseminação das informações relativas à gestão pública 

estadual e municipal, utilizando-se de linguagem compreensível pelo cidadão. Outra 

iniciativa do programa foi editar uma versão simplificada do parecer prévio sobre as 

contas do Chefe do Poder Executivo, traduzindo para uma linguagem coloquial o 

relatório anual daquelas contas. O programa também foi inovador ao desenvolver 

treinamentos específicos para o cidadão participar da fiscalização e do 

monitoramento da gestão pública. 

 

Na realidade, tanto a capacitação do cidadão quanto a disponibilização de 

informações pelos Tribunais de Contas constituem-se em iniciativas que têm o intuito 

de oferecer as condições mínimas para a participação cidadã. Pretende-se o 

fortalecimento da capacidade de interação do cidadão. Uma vez capacitado, o 

cidadão deve dispor de informações suficientes, tempestivas e compreensíveis para 

análise do desempenho dos gestores públicos. Dessa forma, alguns Tribunais de 

Contas têm atuado como verdadeiras agências de accountability. Dentro dessa 

perspectiva, os Tribunais de Contas têm um espaço institucional a ser ocupado para 
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serem provedores de informações para os cidadãos, incentivando o controle social 

através da criação de canais para receber denúncias anônimas e promovendo o 

empowerment dos cidadãos.  

 

O presente trabalho objetivou lançar uma reflexão sobre novos caminhos, 

promovendo a ruptura do agir tradicional dos Tribunais de Contas, fundado no 

modelo de controle externo restritivo ao âmbito contábil-financeiro e à perspectiva de 

realização institucional intramuros. Somente assim poder-se-á construir e adotar um 

novo modelo voltado para a sinergia com o controle social, no sentido crítico de 

transformar os Tribunais de Contas em veementes auxiliares da sociedade civil na 

sua relação com o Estado.  

 

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo, antes, provoca 

outros trabalhos. A presente dissertação não foge à regra. Vislumbram-se como 

sugestão para futuros estudos sobre o tema, a avaliação da percepção dos 

conselheiros acerca do controle social e a avaliação da efetividade das denúncias. 
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Apêndice 1 

 

FORMULÁRIO 

 

Data de aplicação: ___ / ___ / ______ 

Horário:_____________ 

Local:_____________________________________________________ 

 

 

Este formulário é parte de uma pesquisa que fundamenta uma dissertação 

de mestrado em administração pública e visa aferir a opinião do cidadão comum a 

respeito de questões relacionadas com o controle social, em especial o exercido por 

meio da denúncia. 

 

 

 Pergunta nº 1 

 

Ao tomar conhecimento de que um administrador público cometeu uma 

irregularidade, suponha que a pessoa queira denunciar o fato. O anonimato do 

denunciante seria um fator decisivo para o oferecimento da denúncia? 

 

 (___) sim (___) não 

 

 

 Pergunta nº 2 

 

Caso uma pessoa venha a denunciar uma irregularidade ou ilegalidade, 

praticada por um administrador público, qual seria o melhor meio para realizar a 

denúncia? 

 

(___) e-mail  (___) telefone  (___) carta (___) pessoalmente 
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 Pergunta nº 3  

 

Qual o meio mais adequado para receber informações que permitam a você 

acompanhar os gastos públicos? 

 

 (___) internet (___) televisão (___) rádio (___) jornal 

 

 

 Pergunta nº 4  

 

Você acha que são disponibilizadas ao cidadão informações suficientes 

sobre a administração pública que permitam a ele acompanhar os gastos públicos? 

 

(___) sim (___) não 

 

 

Pergunta nº 5 

 

Você sabe o que significam as seguintes expressões? 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Receita Ajustada, Dívida 

Consolidada Líquida, Dívida Fiscal Líquida, Resultado Primário, Renúncia de 

Receita, Créditos suplementares, Despesa de Capital, Principal da Dívida Mobiliária 

Resgatada. 

 

 (___) sim, todas. (___) só, algumas.  (___) não, nenhuma. 

 

 

Pergunta nº 6 

 

Qual o grau de importância do ensino nas escolas a respeito de controle de 

gastos públicos? 

 

(___) é importante   (___) não é importante 
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Perfil do pesquisado 

 

Pergunta nº 7 

 

Sexo  

 

(___) masculino (___) feminino 

 

 

Pergunta nº 8 

 

Faixa etária 

 

(___) de 16 a 24 anos  

(___) de 25 a 35 anos  

(___) de 36 a 45 anos  

(___) de 46 a 55 anos  

(___) de Mais de 56 anos  

 

Obs.: As expressões mencionadas na pergunta nº 5 foram extraídas 

do relatório de contas de gestão do estado do rio de janeiro - exercício 2006, 

disponível em <www.tce.rj.gov.br>. 

 

 


