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RESUMO 
 

 Esta dissertação objetivou estudar a contribuição dos tribunais de contas 

brasileiros para o exercício do controle social pelo cidadão, com a criação de 

ouvidorias naquelas instituições. 

 Considerada uma das grandes inovações na área de controle externo da 

administração pública, a função de ouvidoria nos tribunais de contas representa 

uma das principais vias de controle direto da sociedade sobre a gestão pública, bem 

como um espaço para o debate e o consenso em torno do objetivo comum dos 

tribunais e da sociedade: a boa aplicação dos recursos públicos em prol do cidadão. 

 Para tanto, retomamos os conceitos de cidadania, em especial aquele 

denominado de cidadania deliberativa, de formas de controle na administração 

pública e o papel dos Tribunais de Contas como elementos que exercem o Controle 

Externo das contas públicas. 

 Por fim, apresentamos algumas das dezoito ouvidorias existentes vinculadas 

a Tribunais de Contas no Brasil e destacamos a experiência das ouvidorias dos 

tribunais de  contas do Paraná e de Pernambuco por entender que elas caminham 

para a transcendência do conceito de participação popular para soberania popular, 

no qual o debate com a sociedade poderá, num futuro próximo, estabelecer, 

possivelmente, os rumos das auditorias realizadas por aquelas entidades. 

 

Palavras-Chaves: Cidadania, Cidadania Deliberativa, Controle, Ouvidoria, 

Soberania Popular, Tribunais de Contas 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 The aim of this dissertation is to study the contribution given by the Brazilian 

court of accounts, with the creation of the ombudsman on those institutions, to the 

exercise of the social control made by its citizens. 

 Being considered one of the key inventions in the field of the external control 

of the public management, the ombudsman of the court of accounts is the most 

important means of control the society may use over the public management, as well 

as the place where the society and court of accounts might debate and get to an 

agreement concerning on how to spend the public asset in a way that will benefit the 

citizens. 

 In order to fulfill the aim of the dissertation, the concepts of citizenship, 

particularly the deliberative citizenship, were recaptured, as well as the means of 

control in the public management and the role of the court of accounts as a 

participant in the external control of the public accounts. 

 Lastly, some of the 18 ombudsman linked to Brazilian courts of account are 

presented in the dissertation. The Ombudsman of the Courts of Accounts of the 

states of Paraná and Pernambuco are emphasized once it is understood that they 

are in the path of transcending the concept of popular participation to the popular 

sovereignty, in which the debate with the society might, in a near future, decide 

possibly the course of the audits of those entities.  

 

Keyswords:  Citizenship, Deliberative Citizenship, Ombudsman, Control, Popular 
Sovereignty, Court of Accounts 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Esta dissertação é o resultado de estudos elaborados sobre o papel das 

ouvidorias em Tribunais de Contas no Brasil, com especial destaque para as 

ouvidorias das Cortes de Contas do Paraná e de Pernambuco, objetivando 

responder ao seguinte questionamento: qual a importância desse tipo de ouvidoria e 

como elas podem contribuir para o exercício do controle social? 

 

 O tema ouvidoria foi escolhido devido à proliferação destes organismos nos 

últimos oito anos, no âmbito dos Tribunais de Contas no Brasil, com intuito de 

contribuir com o exercício do controle da administração pública. 

 

 O estudo está estruturado em oito capítulos: 

 

• o primeiro explicita os objetivos, a relevância do tema; 

• o segundo visita os conceitos de cidadania; 

• no terceiro são apresentadas as formas de controle da administração pública; 

• no quarto capítulo são destacados os destinatários, os antecedentes e o 

papel dos Tribunais de Contas no Brasil; 

• o quinto apresenta a metodologia adotada para a realização deste estudo; 

• o sexto, o papel das ouvidorias nas cortes de contas, com destaque para as 

experiências dos Tribunais de Contas do Paraná e de Pernambuco; 

• no sétimo é apresentada a proposição de criação de uma ouvidoria no 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; 

• finalmente, o oitavo capítulo consolida as conclusões sobre o tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A velocidade da informação é uma marca indiscutível da sociedade 

contemporânea. Apesar de não ser mais privilégio de poucos, nem sempre se 

conhece a forma correta de obter a informação desejada ou exatamente o que fazer 

com ela. 

 

 No contexto da administração pública, a forma como o governo realiza os 

gastos públicos, de uma maneira geral, já não é um assunto restrito a um pequeno 

grupo de pessoas, e deve ser alvo de debates, avaliação e controle por toda a 

sociedade. 

 

 O tema controle é algo inerente à própria existência humana, especialmente 

no que concerne ao controle da riqueza, pois todo indivíduo sensato busca o 

equilíbrio econômico e financeiro pessoal ou familiar, visando balancear os gastos 

efetuados em função da receita auferida. Assim, seja implícita ou inconscientemente 

o indivíduo procura a lógica do planejamento, orçamento, execução, controle e 

avaliação, com o intuito de ter uma vida tranquila sem grandes percalços financeiros 

ou perdas desnecessárias. 

 

  Destarte, torna-se evidente que o exercício do controle possui estruturas 

básicas que o norteiam. Dromi (2005) destaca que o sistema de controle é 

estruturado tendo como base quatro elementos essenciais: 

 

• o primeiro deles é chamado de finalidade do controle, isto é, visa delimitar 

para quê o controle existe; 

• o segundo pilar está calcado no objeto e na oportunidade do controle, isto é, 

o que se está controlando e quando este controle deve ser exercido; 

• ao terceiro elemento se deu o nome de modo ou procedimento de controle, 

isto é, a como desempenhar a tarefa de exercitar o controle; 

• por derradeiro, a última estrutura básica foi chamada de efeitos do controle, 

ou seja, porquê realizar esta tarefa. 
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 Essas estruturas básicas podem ser aplicadas a qualquer tipo de sistema de 

controle, seja ele, doméstico, privado ou público, independentemente da finalidade 

para que ele venha a ser utilizado. É o uso de um sistema de controle que pode 

garantir o cumprimento dos alvos estabelecidos e identificar os fatores que impedem 

a sua execução de forma a garantir a correção ou até mesmo a alteração completa 

dos objetos anteriormente traçados. 

 

 Intuitivamente, o conceito de controle está associado à verificação de alguma 

atividade que está sendo realizada e se a sua efetivação está de acordo com o 

planejado. Assim, torna-se implícito que este controle é exercido por alguém, o 

próprio executor ou pessoa alheia ao que está sendo desempenhado. 

 

 A Constituição de 1988 e, analogamente, as Constituições Estaduais, 

incorporaram esta visão do controle, apresentando vários elementos que visavam a 

fiscalização e acompanhamento dos atos praticados pelo setor público, o qual 

poderá ser exercido, internamente, pelo controle interno da administração ou, 

externamente, pelo Parlamento, com auxílio dos Tribunais de Contas, e pelo 

cidadão de forma individual ou civilmente organizado. 

 

 Os mecanismos de controle social, sinalizados na Carta Magna, envolvem, 

também, a participação da sociedade no monitoramento dos atos praticados pela 

Administração Pública. 

 

 Nesse sentido, a descrição que se sucederá, além de descrever a forma de 

funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no tocante a 

suas atividades de controle externo, e apresentar alguns pressupostos 

constitucionais para o exercício deste controle, apontará como a criação de uma 

ouvidoria naquela instituição poderia estabelecer uma interlocução sólida entre 

aquela corte de contas e a sociedade fluminense visando à consolidação do 

exercício do controle social. 
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1.1 O Problema 
  

A partir da conceituação histórica de cidadania, e tomando por base o 

conceito de cidadania deliberativa alcançado com a teoria de Jürgen Habermas, 

bem como a identificação dos tipos de controle e do papel dos Tribunais de Contas, 

pode-se inferir que os agentes sociais podem interagir entre si e atingir o consenso 

em busca do objetivo comum: exercer o controle na administração pública. 

 

Nesse sentido, este capítulo visa introduzir algumas considerações sobre o 

papel dos Tribunais de Contas como contribuição para o exercício do controle 

social, com uma visão geral sobre o problema a ser investigado explicitando os 

objetivos, a amplitude e a relevância da pesquisa. 

1.2 Definição do Problema 
  

 Segundo Vergara (2006, p. 21), “problema é algo para o qual se vai buscar 

resposta, via pesquisa, capaz de dar direção para elaboração de uma pesquisa”. 

  

 Neste estudo, o problema apresentado é: os atores sociais envolvidos no 

processo de controle da administração pública podem interagir e atingir o consenso 

para obtenção de seu objetivo comum. Assim, cabe o questionamento relacionado a 

qual a importância da criação de Ouvidoria para o Tribunal de Contas do Estado do 

Estado do Rio de Janeiro e como ela pode contribuir para o controle social 

fluminense. 

1.3 Objetivo Final e Intermediário do Estudo 
 

 Segundo Vergara (2006, p. 25), “objetivo é um resultado a alcançar; portanto, 

o objetivo final é aquilo que deverá responder ao problema formulado, tendo como 

meio para atingir aos fins os objetivos intermediários”. 

 

 O objetivo final de estudo é: identificar, a partir dos pressupostos da cidadania 

deliberativa, de controle e do papel dos Tribunais de Contas no âmbito da 

administração pública, a importância da criação de uma Ouvidoria no TCE/RJ para o 

exercício do controle pela sociedade fluminense. 
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Para alcançar este objetivo final, foi necessário atingir os objetivos 

intermediários que contribuíram para elucidação do problema de pesquisa, como: 

 

• apresentação do conceito de cidadania; 

• conceituação de controle na administração pública e accountability; 

• definição dos marcos de surgimento dos Tribunais de Contas no Brasil e as 

principais modificações introduzidas pela constituição de 1988; 

• apresentação do papel histórico das ouvidorias públicas, identificação quais 

ouvidorias foram criadas no âmbito dos tribunais de contas, com destaque para 

as experiências dos Tribunais de Pernambuco e do Paraná sobre o tema; 

• apresentação de uma proposta de criação de uma ouvidoria no Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 
 

 Esta dissertação pretendeu propor a criação de uma ouvidoria no Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro e indicar os possíveis benefícios que a criação 

de um organismo dessa natureza pode trazer para o exercício do controle social. 

Para tanto, foram apresentados as experiências dos Tribunais de Contas de 

Pernambuco e Paraná, e os incrementos gerados nos seus sistemas de controle 

externo, e a participação da sociedade fluminense, por meio de denúncias, como 

fonte de captação de temas para a realização de inspeções pelo TCE/RJ . 

 

  O estudo ficou restrito a comparação entre as denúncias realizadas pelos 

diversos setores da sociedade e as inspeções realizadas pelo controle externo do 

TCE/RJ no período de 2005/2007. 

 

 Não foram considerados os resultados das inspeções realizadas, isto é, os 

votos proferidos pelo TCE/RJ. Para efeito deste trabalho, apenas foi abordada a 

relação entre as denúncias realizadas e o número de inspeções realizadas no 

período. 
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 No que concerne ao período escolhido, a delimitação se deveu aos seguintes 

motivos: 

• no segundo semestre de 2004 o TCE/RJ passou por uma grande reestruturação 

dos seus sistemas de tecnologia da informação e, a partir de 2005, todos os 

dados relativos a inspeções e denúncias passaram a ser registrados em um 

sistema único; 

• 2007 foi o tempo limite para que fosse possível o acesso aos dados e a 

conclusão do estudo no tempo previsto. 

 

Destaca-se, por derradeiro, que este estudo não contemplou o papel de 

outros organismos que influenciam no exercício do controle social, como o Ministério 

Público, mas se limitou a apontar o papel dos tribunais de contas como elo de 

ligação para o exercício deste controle pelo cidadão ou a sua coletividade, com 

ênfase voltada para o Estado do Rio de Janeiro.  

 

1.5 Relevância do Estudo 
 

 Este estudo não teve seu enfoque voltado para a lógica do direito e da 

contabilidade. O foco em questão foi o aspecto social do Tribunal de Contas, pois, 

em última análise, são estes os entes fiscalizadores que deveriam agir em conjunto 

com a sociedade visando a garantia da aplicação do erário público em favor dela 

mesma. Entretanto, há que se destacar que, na atualidade, esta posição ainda é 

muito distante da realidade social. 

 

 Por isso, é importante que ocorra um diálogo entre o tribunal de contas e a 

sociedade, não somente pelo caráter informativo, mas pelo enfoque participativo 

que este agir pode gerar em benefício do controle social. 

 

 Assim, entende-se que o presente estudo beneficiará o próprio Tribunal de 

Contas, Conselhos de Políticas Públicas, organizações sociais, sindicatos, a mídia, 

e outros atores da sociedade que visem controlar socialmente a gestão pública, pois 

apontará caminhos para uma fiscalização mais transparente e mais atuante. 
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2 CIDADANIA 

 
O termo cidadania é uma expressão muito utilizada em debates nos mais 

diversos ambientes sociais. Na escola, no trabalho, nas igrejas, na rua, no trânsito e  

na política a sua repercussão é muito forte.  

 

A concepção de cidadania como construção social pressupõe a igualdade de 

direitos que são conquistados pela ação e pela luta social e política dos cidadãos.  

 

Essa concepção valoriza a constituição de sujeitos ativos, que definiriam seus 

direitos e lutariam para que esses fossem reconhecidos. Essa seria uma estratégia 

dos excluídos, uma estratégia de construção democrática e de superação do 

autoritarismo social capaz de gerar novas formas de sociabilidade entre os 

cidadãos, bem como uma relação entre a sociedade e o Estado, baseada na 

participação popular autônoma e na negociação, assumida por atores sociais 

conscientes do papel de protagonistas que desempenham (Dagnino, 1994).  

 

Ser cidadão significa, em tese, ter direitos e deveres, e poder exercitá-los em 

sua plenitude. A cidadania é mais do que o próprio direito à vida com dignidade 

plena, e precisa ser construída, individual e coletivamente, através do atendimento 

de suas necessidades essenciais, com a garantia de acesso aos chamados direitos 

fundamentais, tais como direitos civis 1 , direitos políticos 2  e direitos sociais 3 

(Marshall, 1967). 

 

Nesse sentido, Covre (2001, p. 9) estabelece que:  

 
 
 
 

                                                 
1 Direitos Civis - direito de se dispor do próprio corpo, locomoção, segurança etc. 
 
2 Direitos Sociais - deliberação do homem sobre sua vida, ao direito de ter livre expressão de pensamento e 
prática política, religiosa etc. Mas, principalmente, relacionam-se à convivência com os outros homens em 
organismos de representação direta ou indireta, resistindo a imposições dos poderes. 
 
3 Direitos Sociais - atendimento das necessidades humanas básicas. São todos aqueles que devem repor a força de 
trabalho, sustentando o corpo humano - alimentação, habitação, saúde etc. 
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“(...) ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser súdito e ser soberano. Tal 
situação está descrita na Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas (ONU) 
de 1948, que tem suas primeiras matizes marcantes nas cartas de Direito dos Estados 
Unidos (1776) e na Revolução Francesa (1789). Sua proposta mais funda de 
cidadania é a de que todos os homens são iguais ainda que perante a lei, sem 
discriminação de raça, credo ou cor. E ainda: a todos cabem o domínio sobre seu 
corpo e sua vida, o acesso a um salário condizente para promover a própria vida, o 
direito à educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos poder 
expressar-se livremente, militar em partidos políticos e sindicatos, fomentar 
movimentos sociais, lutar por seus valores. Enfim, o direito de ter uma vida digna de 
ser homem.” 

 

Esses direitos, em geral, são analisados individualmente, para melhor 

compreensão da formação do conceito de cidadania; contudo, é importante destacar 

que todos estão interligados, não existindo cidadania plena e, consequentemente, 

não pode ser almejada a dignidade da pessoa humana se esses direitos não 

interagirem, pois parece impossível o exercício dos direitos civis e sociais, sem a 

garantia dos direitos políticos, em sua plenitude, para a consolidação de um estado 

democrático de direito. 

 

Essa plenitude dos direitos civis, sociais e políticos que “precisa ser 

construída coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades 

básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência” (Covre, 2001, p. 11), 

incluindo o que, para ela, é o mais abrangente, o papel das pessoas no universo. 

 

Dallari ressalta a “importância da organização da sociedade para 

manutenção, respeito e ampliação dos direitos” (Dallari 2002, p. 69). Nesse sentido, 

ela avalia que um direito só existe realmente quando pode ser usado. O autor 

acredita que é necessário informar a pessoa sobre os seus direitos e conscientizá-la 

da importância de se garantir o respeito aos mesmos.  

 

Segundo Dallari (2002, p. 14), “a cidadania expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de 

seu povo”. De acordo com ele, quem não tem cidadania está excluído da vida social 

e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 

social.  
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A informação é fundamental para a cidadania. Para Dallari (2002, p.69): 

 

“o primeiro passo para se chegar à plena proteção dos direitos é informar e 
conscientizar as pessoas sobre a existência de seus direitos e a necessidade e 
possibilidade de defendê-los. Afinal, quando alguém não sabe que tem um direito ou 
dispõe apenas de informações vagas e imprecisas sobre ele, é pouco provável que 
venha a tomar alguma atitude em defesa desse direito ou que vise à sua aplicação 
prática”. 

 

Peruzzo (1999, p. 285) salienta que “fazendo de súditos cidadãos, a 

cidadania é um arcabouço social que requer o envolvimento das pessoas, 

condicionando-se seu status à qualidade da participação”. O autor lembra a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que estabelece o direito à participação 

e a Conferência das Nações Unidas, de 1976, a qual firmou que a participação 

popular é um direito humano, um dever político e um instrumento essencial de 

construção nacional.  

 

Peruzzo (1999, p. 275) reforça que a “participação é exercício da democracia” 

e “a comunicação é uma das possibilidades para o exercício desse direito e dever”. 

Portanto, é preciso ocupar os espaços de comunicação impressa, falada, televisiva, 

pela internet, para descentralização e reordenamento destes meios. Afinal, “eles são 

bens públicos, no sentido de que pertencem à União e, portanto, à coletividade, 

devendo, como tais, estar prioritariamente a serviço do bem-estar comum e não de 

pessoas ou grupos que detêm o poder de controlá-los” (Peruzzo, 1999, p. 277-278). 

 

 De acordo com Kaplún (1984, p. 10), a participação organizada não é meta 

fácil de alcançar. A seu ver, “se começa a compreender que não há 

desenvolvimento sem uma participação consciente dos setores populares, em que 

estes se mobilizem, assumam um papel protagonista e sejam criadores de suas 

próprias soluções”. 

 

Kaplún (1984) também considera que a participação é característica geral de 

uma sociedade democrática, voltada para o desenvolvimento. Tanto ele como 

Dallari entendem que as associações diversas são escolas práticas de participação, 

em que o povo vai construindo pouco a pouco seu próprio espaço e criando suas 

formas solidárias, democráticas e autogestionárias. 
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 Assim, a partir da leitura de diversos autores e suas conceituações do termo 

cidadania, verifica-se uma convergência em direção a participação da sociedade no 

contexto sóciopolítico de um país. Desta feita, vale retomar as perspectivas 

históricas da cidadania desde a antiguidade clássica até a concepção de cidadania 

deliberativa a partir dos estudos de Habermas. 

 

2.1 Origem 
 

A palavra cidadania se originou da palavra latina civitatem; por sua vez, 

civitatem é tradução latina da palavra grega polis que significa cidade. Portanto, 

observa-se que, etimologicamente, o termo está vinculado à vida em sociedade 

(Couvre, 2001). 

 

Assim, nota-se como inerente à idéia de cidadania a capacidade de participar, 

de atuar, de agir para construir o seu próprio destino.  

 

Outro fator importante é o estabelecimento de uma inter-relação do conceito 

de cidadania com o de direitos humanos. Originalmente as duas conceituações não 

se identificavam; contudo, com o passar do tempo a aproximação entre eles se 

tornou cada vez mais evidente, a ponto de se tornarem inseparáveis, atualmente, 

acarretando a evolução de uma a partir da implementação da outra.  

 

Pode-se dizer que a expressão direitos humanos é uma forma abreviada de 

mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são 

considerados fundamentais porque sem eles a pessoa não consegue existir ou não 

é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida social. 

 

Todos os indivíduos deveriam ter asseguradas, desde o seu nascimento, as 

condições básicas para se tornarem úteis à comunidade, como também deveriam 

ter a possibilidade de receber os benefícios que a vida em sociedade proporciona.  
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Observando-se o modo de vida do homem, poder-se-ia elencar outros 

exemplos de direitos humanos fundamentais: direito à alimentação, à saúde, à 

moradia, à educação, à liberdade, à igualdade de direitos e oportunidades, ao 

trabalho em condições justas, ao meio ambiente sadio, de participação no governo, 

de recebimento de serviços públicos, de proteção aos seus direitos, dentre outros 

que foram conquistados, paulatinamente e com muito esforço, ao longo da História. 

 

2.1.1 Antiguidade Clássica 
 

Na antiguidade clássica, a pólis4 era entendida tanto como cidade quanto 

como comunidade política. Este segundo sentido nos remete às idéias basilares de 

cidadania, já que, nas cidades-estados gregas, os membros das comunidades 

políticas estabeleciam suas leis e escolhiam seus governantes. Nesta perspectiva, a 

cidadania se concretizava a partir da participação ativa na vida e nas decisões da 

cidade.  

 

Baracho (1995) nos lembra que, na Grécia Antiga, o cidadão era aquele que 

morava na cidade e participava de seus negócios. Portanto, cidadão era o indivíduo 

que podia ter acesso aos cargos públicos, constituindo, assim, uma minoria, devido 

às discriminações aos estrangeiros, escravos e mulheres.  

 

Logo, na Grécia antiga, a sociedade apresentava a dicotomia cidadão e não-

cidadão. Para Bernardes (1995, p. 23): 

 

“A cidadania era para os gregos um bem inestimável. Para eles a plena realização do 
homem se fazia na sua participação integral na vida social e política da Cidade-Estado 
(...) só possuia significação se todos os cidadãos participassem integralmente da vida 
política e social e isso só era possível em comunidades pequenas”. 

 

Assim, entendia-se por cidadania a qualidade de o indivíduo pertencer a uma 

comunidade, com todas as implicações decorrentes de se viver em uma sociedade. 

Da mesma forma, na Roma antiga a palavra cidadania era usada para indicar a 

situação política de uma pessoa e os direitos que ela tinha ou podia exercer. 
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O mais importante, para os antigos gregos, era a política e a vida social em 

torno da polis. O que importava para o ateniense era a vida em comunidade e a 

concepção coletiva era a idéia que prevalecia na democracia antiga; o público 

superava o privado. O homem só existia de forma plena enquanto cidadão fazendo 

parte de uma comunidade política. "O ideal comum impunha-se a todos, e o 

indivíduo era visto, sobretudo como parte do órgão coletivo, do corpo social" (Vilani, 

2000, p. 20). 

 

Essa prima forma de cidadania era excludente, fazendo separação entre 

escravos e livres, patrícios e plebeus, homens e mulheres, mas, ao longo da 

história, a situação foi sendo alterada e os direitos foram sendo estendidos a outros 

substratos sociais, não permanecendo unicamente para as elites dominantes.  

 

2.1.2 Idade Média 
 

Com a decadência do Império Romano, e adentrando a Idade Média, 

ocorrem profundas alterações nas estruturas sociais. O período medieval é marcado 

pela sociedade com rígida hierarquia de classes sociais: clero, nobreza, servo e 

resto do povo (vilões e os homens livres). 

 

A Igreja passou a constituir-se na instituição básica do processo de transição 

para o tempo medieval. As relações cidadão-Estado, antes reguladas pelo Império, 

passam a ser controladas pelos ditames da Igreja cristã. A doutrina cristã, ao alegar 

a liberdade e igualdade de todos os homens e a unidade familiar, provocou 

transformações radicais nas concepções de direito e de Estado. 

 

Para Quintão (2001), o desmoronamento das instituições políticas romanas e 

o fortalecimento da Igreja ensejaram uma reestruturação social que foi dar-se no 

feudalismo, cujas peculiaridades diferiam consoante seus aspectos regionais. O 

feudalismo configurava-se pela forma piramidal caracterizada por específicas 

                                                                                                                                                         
4 Pólis - modelo de cidade na Grécia Antiga. 
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relações de dependência pessoal (vassalagem), abrangendo em sua cúpula rei e 

suserano e, em sua base, essencialmente, o campesinato. 

 

Essa relação de dependência pessoal de obrigações mútuas originava-se de 

ato sacramental e solene e apresentava duas vertentes: o vassalo - aquele que em 

troca de proteção e segurança, inclusive econômica, oferecia fidelidade, trabalho e 

auxílio; e o suserano - aquele que investia o vassalo no benefício, elemento real e 

econômico dessa relação feudal. 

 

Darcísio Correa (2002) ressalta que na Idade Média a cidadania possuía uma 

concepção discriminatória na medida que os direitos eram reservados aos 

detentores do poder econômico, cabendo aos excluídos o recebimento de favores e 

não direitos advindos da própria condição humana. O acesso à cidadania dependia 

muito mais da misericórdia dos intérpretes da vontade divina (Igreja) do que de uma 

construção comunitária com base em um status da própria condição do ser humano. 

 

Na época medieval, em razão da índole hierarquizada das estruturas em 

classes sociais, diluiu-se o princípio da cidadania. O homem medieval era vassalo, 

servo, ou suserano; jamais cidadão. Os princípios de cidadania e de nacionalidade 

dos gregos e romanos estariam “suspensos” e seriam retomados com a formação 

dos Estados modernos a partir de meados do século XVII. 

 

2.1.3 Idade Moderna 
  

 No contexto histórico das monarquias absolutistas, a idéia de cidadania 

estava ligada à concepção de superar a condição de súdito. 

 

O primeiro sinal de desmoronamento do sistema medieval foi a privatização 

do poder. Quintão (2001, p. 256), diz que: 

 

 “A queda da autoridade política foi precedida pela perda da tradição e pelo 
enfraquecimento dos credos religiosos institucionalizados; foi o declínio da autoridade 
religiosa e tradicional que talvez tenha solapado a autoridade política, e certamente 
provocado a sua ruína” 
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Com o fim do feudalismo e a ocorrência da formação dos estados nacionais, 

a sociedade, ainda formada e organizada em clero, nobreza e povo, volta a ter uma 

centralização do poder nas mãos do rei, cuja autoridade abrangia todo o território e 

era reconhecida como legal pelo povo. A língua, a cultura e os ideais comuns 

auxiliaram a formação desses estados nacionais. 

 

A partir do século XVIII, verificou-se uma necessidade de construir um novo 

conceito de cidadão, baseado na conquista dos Direitos Políticos, em especial o 

direito ao voto.  

 

Os direitos políticos se ampliaram, progressivamente, ao longo do século XIX, 

até que se alcançou o voto secreto, direto, universal e periódico. O conceito de 

cidadania ainda se encontrava bastante restrito e limitado e a idéia de participação 

no poder do Estado, através do sufrágio, era parcial.  

 

Nesta época, passou-se a considerar como imprescindível para a constituição 

da cidadania a igualdade de direitos do homem. Simultaneamente, estipulou-se a 

liberdade como também componente indispensável, seja ela política ou individual, 

na proteção contra arbitrariedades em relação a indivíduos ou seu patrimônio, o 

direito de ir e vir, de pensamento, de se reunir e de expressar sua vontade.   

 

A igualdade pregada pela classe burguesa era frequentemente preterida em 

benefício de uma nobreza decadente, detentora de terras e títulos. Portanto, a luta 

pela igualdade era um combate pelo fim dos privilégios hereditários. Essa igualdade 

era meramente jurídica e objetivava ter assegurado o tratamento equivalente 

perante a lei. Não se tratava de uma busca de igualdade de oportunidades ou o 

tratamento igualitário para aqueles que se encontrassem em situações distintas da 

burguesia.  

 

Do mesmo modo a liberdade era almejada pelos burgueses, porque estes 

queriam se ver livres das arbitrariedades praticadas pelo Estado, buscando a 

garantia de que não haveria agressões nem restrições pelas autoridades públicas 

em função da manifestação da vontade da nova classe emergente.  
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Apesar de o avanço em direção à prática da cidadania, observa-se que estes 

princípios liberais se mostravam muito distantes da Democracia, pois esta somente 

pode ocorrer se todas as classes sociais tiverem as mesmas oportunidades no 

processo econômico, político e social, de forma a garantir as mesmas oportunidades 

de escolha para o cidadão.  

 

2.1.4 Idade Contemporânea 
 

O início da Idade Contemporânea é marcado pela eclosão da Revolução 

Francesa de 1789, que propiciou mudanças no conceito de igualdade e na 

derrocada do feudalismo e do absolutismo monárquico. 

 

Nilo Odalia (2003) destaca que a Revolução Francesa (1789), no entanto, 

que ao estabelecer os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, que se 

pretendiam universais, vai originar um novo conceito de cidadania. Dessa forma, a 

Declaração dos Direitos do Homem, de 26 de agosto de 1789, estabelece, em seu 

artigo primeiro, que “os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”, 

e indica que “o novo homem que daí nasce é intrinsecamente um cidadão”. 

 

O fato que possibilitou o início da Revolução Francesa foi a convocação dos 

Estados Gerais, cujo critério de votação era por categoria, cabendo ao Primeiro 

(clero) e Segundo (nobreza) Estados a defesa deste critério, enquanto que o 

Terceiro Estado (povo) defendia a adoção do critério do valor aritmético, onde cada 

pessoa equivaleria a um voto.  

 

Diante dos descontentamentos por parte do Terceiro Estado em aceitar tal 

critério desigual e o início do período revolucionário, tivemos a instalação de uma 

Assembléia Nacional Constituinte, com o fim de limitar o poder real e de editar uma 

Constituição para a França, a qual fora promulgada em 1791. 

 

A Revolução Francesa foi fundamental para a afirmação e consolidação da 

igualdade formal na França. Como consequência de todo o processo, destaca-se a 
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figura de Napoleão Bonaparte na expansão dos ideais liberais e individuais pela 

Europa Continental e o Código Civil Francês de 1804, marco deste período. 

 

Após a proclamação dos ideais burgueses na Europa com a Revolução 

Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa, a burguesia pôde, finalmente, 

promover a Revolução Industrial, que permitiu um grande crescimento econômico e 

a proclamação da igualdade formal. Contudo, como afirma Magalhães (2000, p. 44): 

 

“esse individualismo dos séculos XVII e XVIII corporificado no Estado Liberal e a 
atitude de omissão do Estado diante dos problemas sociais e econômicos conduziu os 
homens a um capitalismo desumano e escravizador. O século XIX conheceu 
desajustamentos e misérias sociais que a Revolução Industrial agravou e que o 
Liberalismo deixou alastrar em proporções crescentes e incontroláveis.” 

 

Todas estas mazelas e a incessante busca por novos mercados levaram os 

países europeus à corrida imperialista, buscando cada vez mais a expansão do 

capitalismo industrial. A realização da igualdade ficou cada vez mais distante, pois o 

que se viu foi a exploração, a miséria, a fome e profundas desigualdades. 

 

É por estes fatos e injustiças que surgiram várias teorias e doutrinas que 

buscavam a construção de uma sociedade mais justa e igual. Destacam-se Karl 

Marx e Friedrich Engels como os grandes teóricos do socialismo científico.  

 

Ao contrário dos autores liberais, que consideram a política como a dimensão 

fundante da sociedade, Marx afirmava que a emancipação política tem seu 

fundamento no que ele chama de sociedade civil, ou seja, nas relações econômicas. 

E a emancipação política é uma dimensão que tem suas origens históricas na 

passagem do feudalismo ao capitalismo. Suas raízes histórico-ontológicas se 

encontram no ato de compra e venda da força de trabalho, com todas as suas 

consequências para a constituição da base material da sociedade capitalista.  

 

Este ato originário produzia, segundo ele, a desigualdade social, uma vez que 

opõe o possuidor dos meios de produção ao simples possuidor da força de trabalho. 

O que acontece todos os dias, diante dos nossos olhos, nos mostra que a produção 

da desigualdade social é uma tendência crescente e não decrescente da 

reprodução do capital. O que significa que será cada vez mais forte a 
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impossibilidade da criação de uma autêntica comunidade humana sob a regência do 

capital. 

 

Portanto, para Marx, o que de fato deveria ser buscado era a emancipação 

humana, ou seja, uma forma de sociabilidade na qual os homens sejam 

efetivamente livres, o que pressupõe a erradicação do capital e de todas as suas 

categorias. Sem esta erradicação seria impossível a constituição de uma autêntica 

comunidade humana. E esta erradicação não significa, de modo algum, o 

aperfeiçoamento da cidadania, mas, ao contrário, a sua mais completa superação.  

Ao longo dos três últimos séculos, vem se desenvolvendo um novo 

constitucionalismo social, começando a internacionalização dos direitos, 

especialmente após a Segunda Guerra, com a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 

 Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de certo modo, 

fortaleceu o pensamento marxista ao estabelecer, especialmente, que (ONU, 1948): 

 

Artigo I 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade.     
Artigo II 
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  
Artigo III 
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 (...) 
Artigo  VII  
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção 
da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.     
(...) 
Artigo X  
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.     
(...) 
Artigo XVIII  
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
Artigo XIX  
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Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 
Artigo XX  
1. Toda pessoa tem direito à  liberdade de reunião e associação pacíficas.     
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
 (...) 
Artigo XXIII  
(...)     
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de 
seus interesses.” 

 

 Apesar da Declaração dos Direitos Humanos ter sido proclamada há 

sessenta anos, o objetivo de universalizar esses direitos ainda não foi atingido. E 

uma forma de se alcançar esta meta é por meio da conscientização do ser humano 

como ser social. 

 

2.2 Cidadania Deliberativa 
  

 Jürgen Habermas não se propôs definir cidadania; contudo, é inegável que 

sua lógica considera a dimensão ativa da pessoa humana, o que proporciona uma 

identidade política e uma ação comunicativa na esfera pública de uma democracia 

deliberativa. 

 

 De acordo com Tenório (2007, p. 54-55), que a partir das concepções de 

Habermas, desenvolveu este conceito, “Cidadania deliberativa significa, em linhas 

gerais, que a legitimidade das decisões políticas deve ter origem em processos de 

discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade 

participativa, da autonomia e do bem comum” 5. Destaca, também, que para uma 

melhor compreensão desta possibilidade decisória e do significado de cidadania 

deliberativa se faz necessário recuperar os conceitos de esfera pública e sociedade 

civil.  

 

 Segundo Habermas (1997) esfera pública pode ser descrita como uma rede 

adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões; nela 

                                                 
5 Deliberação é o “processo no qual um ou mais agentes avaliam as razões envolvidas em uma determinada 
questão” (Avritzer, 2000, p.25). 
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os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto de se condensarem 

em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. 

 

 Nesse sentido, Tenório (2007, p. 55) ressalta que o conceito de esfera pública 

pressupõe igualdade de direitos individuais e discussão, é o espaço intersubjetivo, 

comunicativo, no qual as pessoas tematizam as suas inquietações por meio do 

entendimento mútuo. 

 

 No tocante à sociedade civil, Habermas (1997) entende que seu núcleo está 

centrado num conjunto de instituições de caráter não-econômico e não-estatal, tais 

como ONGs, associações, movimentos sociais, entre outros, que se caracterizam 

por ancorar as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes 

sociais do mundo da vida6. 

 

 Assim, observa-se que os conceitos de esfera pública e sociedade civil estão 

interligados. A esfera pública torna público, nos espaços sociais da sociedade civil, 

os interesses das pessoas. 

 

 Para Habermas (2003), um modelo político que atenderia as sociedades 

contemporâneas precisa perpassar três dimensões da pessoa: individual, cultural e 

cidadã. O filósofo coloca a tensão entre dois modelos políticos: o liberalismo 

clássico e o comunitarismo. Não satisfeito nem com um nem com o outro, parte para 

o reaproveitamento dos aspectos positivos de cada modelo, oferecendo uma 

terceira opção: a democracia deliberativa. 

 

O liberalismo clássico privilegia a dimensão individual da pessoa, os seus 

desejos pessoais a fim de que todos possam ter um pouco mais de liberdade para 

avançar em direção ao modelo de vida que querem para si (Habermas, 2003). 

 

                                                 
6 Mundo da vida é o espaço da razão comunicativa. É constituído pela cultura, sociedade e personalidade e se 
expressa pela busca do consenso entre os indivíduos por intermédio do diálogo. O mundo da vida se contrapõe 
ao mundo dos sistemas no qual predomina a razão instrumental, razão que se expressa em mecanismos 
funcionais, construídos em torno do poder e do dinheiro e que coordenam as ações humanas garantindo a 
reprodução do mundo material; é o espaço do trabalho, da técnica, da economia, da administração, etc 
(Habermas 1987, p.56).   
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O comunitarismo, por sua vez, enfatiza a dimensão cultural da pessoa. 

Reconhece que os indivíduos fazem parte de uma comunidade e que têm interesses 

e características em comum uns com os outros (Habermas, 2003). 

 

Tanto o liberalismo quanto o comunitarismo têm suas vantagens e 

desvantagens. Se, por um lado, o liberalismo clássico traz a conquista da 

individualidade, por outro, não reconhece a comunidade. O comunitarismo vem 

justamente trazer o senso de pertencimento a uma comunidade, porém exclui quem 

nela não se encaixa.  

 

A partir de pressupostos que têm como finalidade o respeito ao indivíduo e o 

reconhecimento dos diferentes grupos de uma mesma comunidade, Habermas 

propõe que haja um terceiro modelo: a democracia deliberativa (Habermas, 2003). 

 

Esse modelo consiste na participação das pessoas de uma comunidade 

política na tomada de decisão quanto aos princípios que os deverão orientar. 

Privilegia, portanto, a dimensão cidadã da pessoa, sem excluir sua dimensão 

individual e cultural. É justamente a dimensão da cidadania que atuaria como elo 

entre as duas outras dimensões.  

 

A cidadania, sob essa ótica, traz uma identidade política que aglutina 

diferentes grupos culturais, fornecendo, ainda, um ponto comum de identificação 

para os indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade. Esse ponto em comum 

é o que Habermas chama de patriotismo constitucional, em contraponto ao 

nacionalismo (Habermas, 2003). 

 

A Constituição de um povo deve refletir os interesses dos diferentes grupos e, 

para tanto, deve ser construida em conjunto por todas as pessoas atingidas por ela, 

ou pelo menos por uma representação verdadeira de todos os grupos atingidos. Isto 

é, os membros da comunidade política decidindo juntos a respeito de quais normas 

e valores serão considerados válidos para sua comunidade.  

 

 Conforme afirma Pinto (1996, p. 75), pode-se dizer que a ação comunicativa, 

para Habermas, surge da interação entre pelo menos dois sujeitos capazes de falar 



 

20 

e agir, que estabelecem relações interpessoais com o objetivo de alcançar uma 

compreensão sobre a situação em que ocorre a interação e sobre os respectivos 

planos de ação visando à coordenação de ações pela via do entendimento. 

 

 Vale dizer que o sujeito, ao se comunicar, fala tanto daquilo que é fruto do 

conhecimento acumulado, quanto daquilo que é fruto de um consenso cultural 

anterior, o que pode ser considerado como sendo um pano de fundo que propicia os 

processos podem conduzir ao entendimento, o que conceitualmente Habermas 

qualifica como mundo da vida - mundo em que os atores comunicativos situam e 

datam seus pronunciamentos em espaços sociais e tempos históricos e é dividido 

em três componentes estruturais: cultura - estoque de conhecimento do qual os 

atores se suprem de interpretações quando buscam compreensão sobre algo; 

sociedade - onde os atores regulam suas ações no grupo social; e personalidade do 

sujeito - competência que torna o sujeito capaz de expressar e agir. 

 

Esse processo argumentativo de autorreflexão é capaz de reproduzir as 

estruturas simbólicas do mundo da vida, por meio da discussão e da validação 

dessas normas e valores, o que Habermas denomina de discurso, que é um 

conjunto de regras que precisam ser seguidas por todas as pessoas envolvidas 

nesse processo.  

 

Essas regras, na verdade, já existem socialmente, como pode ser verificado 

pela reação das pessoas quando a mesma é infringida. É importante ressaltar que a 

ética do discurso rege as estruturas da argumentação que levariam seus atores a 

um possível consenso; mas não impõe nenhuma espécie de conteúdo à 

argumentação. 

 

O processo de discurso requer que todas as partes envolvidas estejam 

verdadeiramente abertas ao diálogo argumentativo de idéias livres de inclinações 

pessoais e de intenções escusas, numa busca pelo estabelecimento do consenso 

entre as pessoas que por eles seriam atingidas. Esse espaço de discussão, no qual 

os problemas relevantes do mundo da vida são debatidos é o que Habermas chama 

de “esfera pública”, na qual a sociedade se organiza em movimentos, organizações, 

e associações que captam problemas e os tornam públicos.  
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Nesse sentido, falar em cidadania deliberativa é muito mais do que falar 

sobre a sociedade transferir a terceiros o seu direito de agir; é falar tanto na 

sociedade se organizando para, quanto no cidadão comum se interessando em, 

discutir seus interesses comuns, por meio da soberania popular. 

 

O conceito de soberania popular, introduzido por Rousseau, implica em dizer 

que o povo é o titular e dono do poder político estatal, isto é, o povo é a fonte de 

toda competência política de um país, é de onde emana, provém, este poder 

máximo, que faz com que o Estado possa colocar seus organismos e suas 

atividades a serviço da coletividade (Rousseau, 2003). 

 

Essa soberania vai além do conceito de participação popular, tão amplamente 

debatido no Setor Público, que denota uma exposição de vontade frente a uma 

demanda que poderá ser ou não suprida pelo poder público. A soberania popular é 

a própria sociedade se tornando o centro da instância que delibera e legitima o 

poder público; são os cidadãos exercendo os seus direitos políticos. 

 

Nesse sentido, Tenório (2002, p.7) relata que: 

 

“essa concepção de cidadania dever ser entendida como uma ação política 
deliberativa, na qual o indivíduo deve participar de um procedimento 
democrático decidindo, nas diferentes instâncias de uma sociedade e em 
diferentes papéis, o seu destino social como pessoa humana, quer como 
eleitor, trabalhador ou consumidor, ou seja, a sua autodeterminação não se 
dá, exclusivamente, sob a lógica do mercado ou da tecnoburocracia estatal, 
mas da democracia social: igualdade política e decisória. (...) o cidadão deve 
ser democraticamente ativo, ou seja, os indivíduos podem influir 
concretamente na transformação de sua própria situação no âmbito em que 
vivem e atuam”.    

 

 Por este motivo, é fundamental a compreensão do conceito histórico de 

cidadania, bem como o incremento trazido pela concepção de Cidadania 

Deliberativa, para estabelecer o papel dos Tribunais de Contas como interlocutores 

no contexto público do controle social para além da função informativa ou do 

recebimento de demandas, mas para a construção de um espaço democrático de 

discussão e consenso em prol da boa administração pública. 
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 A concepção de Cidadania Deliberativa como sendo uma forma de 

articulação que envolve a exposição das demandas e inquietações das pessoas, por 

meio dos espaços sociais, contribui para o exercício do controle na administração 

pública na medida em que o poder público não é o único responsável pelos atos 

praticados. A sociedade, também, deve estar atenta à administração e as suas 

ações, e verificando se os atos praticados pelo administrador estão de acordo com 

os anseios sociais. 



 

23 

3 CONTROLE  

 

O Estado de Direito impõe ao gestor público princípios e critérios de 

probidade administrativa, retidão e moralidade no gerir a coisa pública, os quais 

devem ser avalizados por procedimentos de controle interno e externo. 

 

O controle é um dever, irrenunciável e intransferível, considerando a 

obrigatoriedade que implica seu exercício e sua natureza integradora a uma função 

estatal de conteúdo jurídico. É um poder que deve ser estruturado sobre a idéia de 

tutela, cuidado e salvaguarda da ordem jurídica, que adquire uma importância 

fundamental dentro do Estado delineado pelo constitucionalismo moderno. 

 

O que administra tem o dever de prestar contas de sua gestão e de 

responder por seus atos; e a sociedade tem o direito de pedir contas dos atos que 

estão sendo praticados pelo administrador público.  

 

Quanto à origem da expressão controle, não existe clareza se o termo é de 

origem latina ou francesa. A palavra controle é originária do latim roulum, que 

significa o rol dos contribuintes pelo qual se verifica a operação do arrecadador 

(Dicionário da Língua Portuguesa, 2007).  

 

De acordo com Siraque (2005, p. 88), o sentido do vocábulo controle na 

língua francesa é o de verificação ou de fiscalização. Já na língua inglesa, seu 

núcleo central reside na acepção de poder ou de dominação, por exemplo, em 

parental control, sinônimo de pátrio poder; além de apresentar a idéia de regulação. 

 

Na língua alemã encontramos a palavra Kontrolle no sentido básico de 

fiscalização, vistoria, revisão, inspeção, além do sentido de dominação (Siraque 

2005, p. 88). 

 

Conforme a definição encontrada no Minidicionário Luft (2000, p. 56): 
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 “controle (ô) s.m. 1. Ação ou efeito de controlar (-se); domínio. 2. Verificar, 
fiscalizar. P. 3. Moderação, comedimento. Controle remoto: dispositivo que 
controla máquinas e eletrodomésticos à distância”.  

 

Já o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2007, CD-ROM) dá ao 

termo controle diversos sentidos: 

 

“controle (ô) [Do fr, controle.] S.m. 1. Ato ou poder de controlar; domínio, 
governo. 2. Fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, 
departamentos, ou sobre produtos etc., para que tais atividades, ou 
produtos, não se desviem das normas pré-estabelecidas. 3. Restr. 
Fiscalização financeira. 4. Botão, mostrador, chave, circuito ou parafuso 
destinado a ajustar ou fazer variar as características de um elemento 
elétrico. 5. Autodomínio físico e psíquico. 6. v. equilíbrio.” 
 
“fiscalizar [De fiscal + -izar.] V.t.d. 1. Velar por; vigiar, examinando: fiscalizar 
obras. 2. Submeter a atenta vigilância, sindicar (os atos de outrem). 3. 
Examinar, verificar: fiscalizar uma contabilidade. Int. 4. Exercer o ofício de 
fiscal.” 
 
“sindicar [De síndico + -ar] V.t.d. 1. Fazer sindicância em; inquirir. 2. Colher 
informações a respeito de (algo), por ordem superior. 3. Organizar em 
sindicato; sindicalizar. Int. e t.i. 4. Realizar sindicâncias; tomar informações. 
P. 5. Sindicalizar-se.” 

 

Portanto, percebe-se que a evolução semântica da palavra controle significa 

vigilância, verificação, fiscalização, bem como poder de dominar, regular, guiar, 

restringir. 

 
 

 Escobar (1999, p. 17) declara que o Controle é um instrumento da 

democracia e relembra que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

estabelece que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público 

quanto a sua administração”. 

 

 Hely Lopes Meireles (1995, p. 524) ensina que “controle, em tema de 

administração pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um 

Poder, Órgão ou Autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. 

 

 Verifica-se também que o controle na administração pública está ligado ao 

próprio exercício da cidadania, que é garantido pela democracia e vinculada à 

transparência dos atos da administração. Por isso, em uma democracia todos os 
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aspectos da administração pública devem ser transparentes e sujeitos à aprovação 

pública. 

 

No âmbito da administração pública, as formas de controle podem ser 

classificadas quanto ao sujeito da ação como sendo: estatal, se este controle for 

praticado por um ente público interno ou externamente, ou social, se praticado pelo 

cidadão ou pela sociedade organizada. 

 

Portanto, para melhor compreensão dos elementos inerentes ao controle, 

este capítulo estará dividido em três partes: a primeira, relativa ao controle estatal, 

na qual se optou por uma abordagem de ênfase jurídica; a segunda, discorre 

brevemente sobre o conceito de accountability; culminado com uma terceira 

abordagem, referente ao controle social. 

 

3.1 Controle Estatal 
 

 O exercício do controle por parte do Estado pode ser analisado de diferentes 

ângulos, e pode distinguir-se por seis categorias distintas, de acordo com Dromi 

(2005, p. 40-42): 

 

a) Pela atividade: o Controle da Administração Pública pode ser definido como o 

poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua 

atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. 

 

b) Pela oportunidade: é o momento em que o controle é exercido. Ele pode ser 

operado antes, durante ou depois dos atos do gestor público fiscalizado. O controle 

preventivo ou antecipado é aquele em que se revisa o ato antes do seu efetivo 

exercício, isto é, dentro do seu processo de formação.  

 

 Os controles concomitantes são geralmente realizados pela mesma esfera de 

poder, por meio de autoridades hierárquicas da estrutura administrativa ou por 

organismos de controle interno. 
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O controle a posteriori se dá em sede administrativa por meio de recurso e 

pela própria intervenção administrativo; em sede judicial, mediante ações 

processuais administrativas; e em sede legislativa, por intermédio de fiscalização do 

Congresso Nacional, Assembléias Legislativas ou Câmaras de Vereadores. 

  

c) Pelo objeto: o controle, neste caso, é distinguido em razão das pessoas, quando 

se refere à conduta do indivíduo que desempenha tarefas na Administração, 

podendo recair sobre uma só manifestação dessa conduta ou sobre um conjunto de 

atos; e das atividades, quando abarca a totalidade da gestão de um ente ou 

organismo.  

 

d) Pela localização orgânica: o controle é comumente denominado horizontal ou 

vertical, segundo a localização dos órgãos que desempenham essa função.  

 

 O Controle horizontal faz referência à relação que guardam os órgãos entre 

si, em igualdade de condição, e se distinguem por três modalidades: o intraorgânico, 

caracterizado pelo controle interno da estrutura administrativa; o interorgânico, 

caracterizado pela relação que estabelece entre os órgãos de poder sujeitos a 

controle mútuo; e o extraorgânico, que se opera fora da relação entre órgãos. 

 

 O controle vertical é derivado de uma vinculação hierárquica, tanto política 

como administrativa, e alcança os fenômenos políticos do federalismo: o 

regionalismo, a descentralização e a delegação. 

 

e) Pela forma de promoção: o controle pode ser promovido por ofício ou por 

instância da parte, segundo a própria iniciativa pública ou por petição de terceiros, 

afetados em suas ações subjetivas. O controle de ofício se opera por meio do 

autocontrole e pelo controle hierárquico. O controle por instância da parte se realiza 

por meio da promoção de recursos, reclamações ou denúncias administrativas. 

 

f) Pelo alcance: segundo o alcance, o controle pode ser de legitimidade e de 

oportunidade. A legalidade administrativa é composta por razões políticas (de 

oportunidade, conveniência ou mérito) e por razões jurídicas (de legalidade). Todo 
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ato do poder público contém, inseparavelmente, aspectos de legitimidade e de 

oportunidade, já que não existe nenhuma atividade que seja absolutamente 

regulada ou totalmente discricionária. 

 

 Verifica-se que o constitucionalismo contemporâneo procura lograr êxito em 

um sistema de controle integrado e confiável que permita assegurar uma eficiente 

fiscalização da ação governamental. 

   

 Assim, a partir dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988: 

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

o princípio da eficiência, o Estado Brasileiro se articulou em busca de um modo de 

fiscalização dos entes públicos. 

  

 Essa Constituição estabeleceu uma série de dispositivos que têm como 

objetivo o exercício de controle sobre as ações desenvolvidas no âmbito estatal, 

praticadas pelos gestores públicos, em relação aos atos praticados nos três 

poderes, dispositivos estes que possibilitam a representação de diversas formas de 

controle que podem servir como base instrumental para o exercício da cidadania: o 

Controle Social. 

 

 Destacamos o Orçamento Público como uma forma de controle, onde a 

despesa pública é fixada, havendo a respectiva contrapartida, com o 

estabelecimento de estimativas para o comportamento da arrecadação da receita 

pública. Além da Lei Orçamentária Anual, também podemos destacar como forma 

de controle o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

 Outro instrumento de controle importante, que permite um acompanhamento 

dos atos praticados pela administração pública, no que diz respeito à realização da 

despesa, é a Lei Federal 8666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  
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 A Carta Magna de 1988 designou em seu artigo 37, inciso XXI, que obras, 

serviços, compras e alienações fossem contratadas mediante processo licitatório. 

Desta forma, em atendimento ao estabelecido neste artigo, foi editada a Lei de 

Licitações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

 Também ficou prevista, naquele Documento, a necessidade de edição de Lei 

Complementar para dispor sobre o exercício financeiro, a vigência dos prazos, a 

elaboração e a organização dos orçamentos, bem como para estabelecer normas 

de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta, bem como 

condições para instituição e funcionamento de fundos, que em parte foi suprida pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo em dispositivo constitucional, cujo 

objetivo é a obtenção de equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas entre despesas e receitas, havendo dispositivos de correção sempre que as 

metas estabelecidas em nível de planejamento forem ultrapassadas. 

 

 Esta legislação trouxe em seu bojo, indubitavelmente, maiores limitações e 

maior rigidez ao gasto público. A adequação administrativa a ser processada, a 

imposição de controles e sanções, o acréscimo de visibilidade dos atos 

orçamentários na gestão fiscal, formando no seu conjunto, medidas que propiciarão 

transparência dos atos praticados pelo gestor público e maior participação popular, 

elevando a capacidade do cidadão de interagir com o setor público, fomentando 

desta forma, o processo de formação de consciência e da própria cidadania. 

 

 Com o objetivo de atingir suas metas, a LRF estabeleceu a necessidade de 

instrumentos como o sistema de custos (artigos 4º, I, "e" 32 § 1º "e" 50 § 3º), o 

controle da gestão fiscal (artigo 48), o relatório resumido da execução orçamentária 

(artigo 52), o relatório da gestão fiscal (artigo 54), a obrigatoriedade da prestação de 

contas (artigo 56), o parecer prévio dos Tribunais de Contas (artigos 57 e 58), 
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destacando ainda as funções ampliadas dos Tribunais de Contas e do Ministério 

Público (artigo 59). 

 

 Após a conceituação do termo controle e da apresentação das suas 

categorias, cabe classificá-lo quanto aos órgãos responsáveis pelo seu exercício no 

âmbito da função administrativa do Estado. Nesse sentido, o Controle pode ser 

Administrativo, Legislativo e Judicial. 

 

3.1.1 Controle Administrativo 
 

          Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e os órgãos de 

administração dos demais poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando 

mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências 

técnicas e econômicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e de 

mérito.  

 

Sob aspectos anteriormente citados, pode e deve se operar o controle 

administrativo para que a atividade pública em geral se realize com legitimidade e 

eficiência, atingindo a sua finalidade plena, que é a satisfação das necessidades 

coletivas e atendimento dos direitos individuais dos administrados. Daí porque o 

Supremo Tribunal Federal já sumulou que:  

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (STF, 
Súmula 473).  

 

          O controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a 

Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.  

 

Esse controle é normalmente exercido pelos órgãos superiores sobre os 

inferiores (controle hierárquico próprio das chefias e corregedorias), com auxílio de 

órgãos incumbidos do julgamento de recursos (controle hierárquico impróprio) ou 

ainda de órgãos especializados em determinadas verificações (controle técnico de 
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auditorias etc.), mas todos integrantes da mesma administração, pelo que se 

caracteriza como controle interno. 

 

 A Constituição de 1988 previu em seu artigo 74 o sistema de controle interno 

com a finalidade de: 

 

“I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 
IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. 
§ 2º 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.” 

 

 No âmbito do Executivo Federal, o Sistema de Controle Interno se encontra 

regulamentado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e é exercido pela 

Controladoria Geral da União - CGU, a qual compete assistir direta e imediatamente 

ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos 

assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à 

defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à 

prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 

transparência da gestão no âmbito da administração pública federal. 

 

3.1.2 Controle Legislativo 
 

 Segundo Meirelles (1995, p. 571) o controle legislativo ou parlamentar é 

aquele: 

 

“... exercido pelos órgãos legislativos (Congresso Nacional, Assembléias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores) ou por comissões parlamentares 
sobre determinados atos do Executivo na dupla linha da legalidade e da 
conveniência pública, pelo que se caracteriza como um controle 
eminentemente político, indiferente aos direitos individuais dos 
administrados, mas objetivando os superiores interesses do Estado e da 
comunidade.” 
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 O texto constitucional de 1988 delineou a partir do artigo 70 a forma de 

controle legislativo a ser exercido no Brasil desde então. Naquele artigo, ficou 

estabelecido que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial ficaria a cargo do Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo 

sistema de controle interno de cada poder. 

 

 O artigo 71 daquele diploma legal especificou que o controle externo será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, havendo a especificação 

das competências desta Corte de Contas.  

 

 Já o artigo 72 relacionou-se com a forma de procedimentos em relação à 

despesa não autorizada, e o artigo 73 especifica a estrutura do Tribunal de Contas 

da União e a forma de nomeação e escolha dos seus Ministros. 

 

 Assim, restou configurado que o controle legislativo pode ser político, isto é, 

aquele exercido pelas casas legislativas, e o técnico, que compreende a fiscalização 

realizada com o apoio dos Tribunais de Contas que têm como finalidade apreciar os 

atos públicos de gestão quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficiência e eficácia. 

 

 É no campo legislativo que surgem duas instâncias que poderiam assumir 

uma posição de relevância pelo potencial que suas ações têm para o exercício do 

controle social da administração. São elas: as Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPI’s) e os Tribunais de Contas, cujas funções deveriam ser a de trazer 

informações à sociedade sobre o funcionamento dos negócios públicos. 

 

3.1.3 Controle Judicial 
  

 Meireles (1995 p.576) afirma que o controle judicial é aquele “exercido 

privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do 

Executivo, do Legislativo e do próprio judiciário quando da realização de atividade 

administrativa.” 
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De acordo com Gasparini (1995, p. 544) “o objetivo do controle jurisdicional é 

examinar a legalidade do ato ou atividade administrativa”. 

 

 A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, previu ações específicas de 

controle da Administração Pública, que são: 

 

 a) Habeas Corpus (artigo 5º, LXVIII): do latim “tenha-se corpo”, designa o instituto 

jurídico que tem por finalidade precípua proteger a liberdade de locomoção que 

estaria ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder; 

 

b) Habeas Data (artigo 5º, LXXII): assegura o acesso a informações referentes à 

pessoa do impetrante guardadas em bancos de dados governamentais ou de 

caráter público, e possibilita a retificação desses dados.  

 

c) Mandado de Segurança Individual (artigo 5º, LXIX): o instrumento que protege 

por exclusão, ou seja, protege o direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, diante de lesão ou ameaça de lesão decorrente de ato de 

autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. 

 

d) Mandado de Segurança Coletivo (artigo 5º, LXX):  serve para proteger direito 

líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

poder público. Pode ser impetrado por partido político ou por organização de classe 

ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. 

 

e) Mandado de Injunção (artigo 5º, LXXI):  pode ser usado quando na falta de 

norma regulamentadora que possa tornar inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. 

 

f) Ação Popular (artigo 5º, LXXIII):  todo cidadão, individualmente, pode entrar com 

uma ação popular no Poder Judiciário; basta que um direito ou interesse público 
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esteja sendo lesado. A ação popular confere ao povo a legitimidade para defender, 

via Poder Judiciário, o interesse público. É a garantia dos direitos coletivos. Ela se 

reserva à proteção do patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 

 O texto constitucional estabeleceu também: 

 

a) Ação Civil Pública (artigo 129, III): destinada a reprimir ou impedir danos ao 

patrimônio público e social, ao meio ambiente e “outros interesses difusos e 

coletivos”. 

 

b) Ação Direta de Inconstitucionalidade (artigo 102, I, a): pela qual se pode obter 

junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) anulação de “lei ou ato normativo federal”, 

cabendo a suspensão definitiva - quando se tratar de norma legislativa - ao Senado 

Federal (artigo 52, X). 

 

c) Ação Declaratória de Constitucionalidade (artigo 102, I, a): introduzida pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, tem como finalidade obter no 

STF decisão definitiva de mérito favorável à constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal. 

 

 Ao passear pelo texto constitucional, verifica-se que este não prevê, 

expressamente, diálogo entre os diferentes elementos controladores do poder 

público, em especial, entre os tribunais de contas e sociedade, mas que o mesmo 

abre uma porta para que esta relação se torne um meio de buscar o consenso no 

exercício do controle na administração pública. 

 

3.2 Accountability: Alguns Aspectos Introdutórios 
   

 Os controles interno e externo na Administração Pública devem possibilitar ao 

cidadão o acesso às informações sobre a gestão da coisa pública.  
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 Essa obrigação do controle estatal perante a sociedade reflete duas 

conotações básicas: a primeira é refletida na capacidade de respostas dos 

governos, isto é, a obrigação dos órgãos públicos oficiais informarem e explicarem 

seus atos; e a segunda que é relativa à capacidade da sociedade impor sanções e 

perda de poder para aqueles que violaram os deveres públicos. 

 

 Andréas Schedler (1999) explica que a noção de accountability, é 

basicamente, bidimensional, pois  envolve capacidade de resposta do governo 

(answerability) e capacidade de punição (enforcement). Accountability pressupõe a 

existência do poder e a necessidade de que este seja controlado.  

 

 Segundo Schedler (1999) a dimensão da answerability, envolve tanto uma 

dimensão relativa à informação das decisões e quanto outra condizente com a 

necessidade dos governantes explicarem tais decisões, configurando uma dimensão 

tanto informacional quanto argumentativa. 

 

  Além de informar e justificar, accountability tem uma terceira dimensão, 

enforcement,  relativa aos elementos que obrigam ao cumprimento da lei, através de 

sanções, inclusive legais.  Estas dimensões da accountability – informação, 

justificação, punição – podem ou não estar juntas para que existam atos de 

accountability. 

 

  Mas o que é exatamente accountability? 

 

 Accoutability é uma palavra de origem inglesa, que significa responsabilidade, 

cuja acepção original, diz respeito “al cumplimiento de uma obligación del 

funcionário público de rendir cuentas, sea a um organismo de control, al parlamento 

o a la sociedade misma” (CLAD, 2000, p. 329).    

 

 A responsabilidade corresponde à obrigação de executar algo decorrentes da 

autoridade delegada e que só é quitada com a prestação de contas dos resultados 

alcançados. 
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 Guillermo O´Donnell (1998) enfatiza duas vertentes da accountability: uma é 

aquela denominada 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 outra vertente apresentada por O’Donnell (1998) é a noção de 

accountability horizontal que pressupõe uma relação entre iguais, por meio de 

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

autônomos, do estado.  

 

  Na concepção de O´Donnell (1998), accountability tem como matriz básica as 

três correntes clássicas do pensamento político: democracia, liberalismo e 

republicanismo.  

 

 Nesse sentido, o componente liberal aponta para a existência de direitos que 

não devem ser usurpados por nenhum poder, incluindo o estado. Já o componente 

republicano salienta o cumprimento do dever público, bem como a busca incessante 

do melhor interesse público como sua marca indelével.  

 

  O caminho liberal pressupõe que o locus do valor está no espaço privado, na 

esfera do mercado enquanto na tradição republicana, o espaço público é o lugar das 

virtudes, do processamento do bem público. O´Donnell ressalta que os “direitos e 

deveres políticos,a participação política, o caráter da cidadania e da sociedade civil 

e de outros temas que constituem a substancia mesma do debate político” 

(O´Donnell, 1998, p 32).  

 

  Assim, para O’Donnell (1998) a dimensão democrática da accountability é 

assegurada pelo exercício de mecanismos como eleições e voto.  Entretanto, este 

argumento não é suficiente para o controle da ação governamental. 
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 Dentro da accountability vertical a eleição no pode ser considerada um 

mecanismo democrático por excelência para induzir a representatividade e 

representação, visando o melhor interesse do cidadão. 

 

 No que concerne à noção de accountability horizontal, O’Donnell (1998, p. 40) 

aponta para a existência de “agências estatais que têm o direito e o poder legal e 

que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 

supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 

emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas 

como delituosas”. 

 

 Portanto, a accountability horizontal poderia ser entendida como sendo 

produto de uma rede de agencias, internas ao estado, isto é, várias agencias de 

supervisão, como os ombusdmen e as instancias responsáveis pela fiscalização das 

prestações de contas” (O´Donnell, 1998, p 43).  

 

 Não obstante, o conceito de accountability horizontal, também, é insuficiente 

para garantir a legitimidade necessária para o exercício da democracia. Na visão de 

o’Donnell (1998), o conceito de soberania popular implícito na concepção da 

democracia exige uma base de legitimidade que vai além da existência de 

mecanismos de checks and balances entre os órgãos do governo e também dos 

tradicionais mecanismos de controle através das eleições. 

 

 A partir daí, o conceito de accountability é ampliado para accountability 

societal, que segundo Peruzzotti e Smulovitz (2000), é um mecanismo de controle 

não eleitoral que se utiliza de ferramentas institucionais e não institucionais, tais 

como: ações legais, participação em instâncias de monitoramento, denúncias etc) 

baseadas em ações de múltiplas associações de cidadãos, movimentos sociais, 

entre outros, com o propósito de expor as faltas da administração pública, bem 

como trazer novas questões para agenda pública ou influenciar a direção da política 

pública. 
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3.3 Controle Social 
   

 Nas seções anteriores foram apresentado o conceito de controle como sendo 

o ato de vigiar, fiscalizar, inquirir e colher informações acerca da função 

administrativa do Estado, além do conceito de accoutability.  

 

 No âmbito estatal, esse controle pode ser administrativo, exercido pelos 

sistemas de controle interno da administração, de forma horizontal, pelas auditorias 

internas, e de forma vertical, pela CGU, no caso do Governo Federal. 

 

 O Controle pode ser Legislativo, exercido diretamente pelas Casas 

Legislativas ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e Judicial, quando exercido 

pelo Poder Judiciário. 

 

 A accoutability requer o acesso do cidadão à informação e à documentação 

relativas aos atos públicos, as formas pelas quais o administrador público decide em 

seu nome, além implicar na criação de um espaço de discussão e direcionamento 

pelo cidadão da política pública. 

 

 Dito isto, este capítulo tem por finalidade apresentar uma conceituação para o 

Controle Social, isto é, aquele controle realizado por alguém ou ente que não seja 

agente público no exercício da função ou órgão do Estado.  

 

 Portanto, preliminarmente, resta consignado que o controle social é realizado 

por um particular, por pessoa estranha ao Estado, individualmente, em grupo ou por 

meio de entidades juridicamente constituídas. 

 

 De acordo com Johnson em seu Dicionário de Sociologia (2005, p. 256): 

 

“CONTROLE SOCIAL - palavra ressoada, sobretudo, pela sociedade norte-
americana, na qual E. A. Ross escreveu um livro clássico: Social Control 
(New York, 1939, publicado inicialmente em 1901). O controle social é o 
conjunto de processos e técnicas pelas quais os grupos e sociedades 
impõem e asseguram a obediência dos seus membros por meio de 
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determinados padrões de comportamento. São instrumentos de controle 
social: religião, moral, leis, opinião pública, educação, governo, propaganda 
etc.” 

 

 O historiador e sociólogo Washington dos Santos (1978, p. 23-26) 

apresentou, em resumo, as seguintes conceituações de controle social: 

 

“CONTROLE SOCIAL. S.m. - Sociol. - 1 - Conjunto de processos que são 
empregados a fim de assegurar as normas de padrões, ou conjunto de 
forças sociais destinadas a estabelecer e manter uma determinada ordem 
social. 
 
O controle social torna-se efetivo, por intermédio das sanções, penalidades 
e recompensas associadas a desobediência ou obediência das normas em 
grupo. 
 
2 - Para Younghusband, Eileen, por controle social compreende-se o uso de 
coerção, força, restrição ou persuasão de um grupo sobre o outro, ou de um 
grupo sobre seus membros ou pessoas sobre outras, para reforçar as 
regras prescritas do jogo social. 
 
(...)  
 
3 - Controle Social é o refrear, ou outra alteração, do comportamento do 
indivíduo humano pela influência de outras pessoas; seus mecanismos: a 
simples presença de outrem. Rapport, reação circular, milling, excitação 
coletiva, contágio social, ritual, cerimônia, prestígio, etiqueta, folkways, 
mores, tabu, moda, mito, crença, dogma, mexerico, boato, propaganda, 
notícias, instituições, leis, self, seu enfraquecimento produz problemas 
sociais: crime, delinqüência juvenil, desorganização familar, guerra etc. 
 
4 - É a ação permanente da sociedade na preservação dessa ordem. 
 
É o conjunto dos meios empregados pelo grupo ou seus mandatários para 
fiscalizar, dirigir ou restringir os atos e conduta dos indivíduos. 
 
O controle social tem três finalidades distintas: 
a) manutenção da ordem; 
b) proteção social; e  
c) eficiência social. 
 
(...).” 

 

 O Dicionário de Política de Bobbio, Mateucci e Pasquino (2004, p. 283) 

apresentou a seguinte conceituação de Controle Social: 

 

“Por Controle Social se entende 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.” 
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 Tradicionalmente, verifica-se o entendimento que controle social pode ser 

manifesto de várias formas: pedido de vistas a processos administrativos e judiciais 

nos órgãos públicos em que estes estiverem disponíveis, leitura do Diário Oficial, 

requerimento ou petição solicitando certidões ou informações em órgãos públicos, 

cartas, denúncias, representações, reclamações e ações judiciais.  

 

 A participação popular ocorre antes ou durante o processo de decisão da 

administração pública, enquanto o controle social pode ocorrer em qualquer instante 

do processo, com intuito de verificar se os atos da administração estão sendo 

concretizados na forma estabelecida. 

 

 De acordo com Siraque (2005, p. 109), a participação popular é a partilha do 

poder político entre as autoridades constituídas e o povo, que, no caso, é estranho 

ao ente estatal, e o controle social é o direito público subjetivo do particular, 

individual ou coletivamente, submeter o poder político estatal à fiscalização.    

  

Após terem sido estabelecidas considerações quanto à diferença entre 

controle social e participação popular, isto é, o primeiro tem como finalidade 

fiscalizar e monitorar as ações do administrador público; e a segunda visa a 

participação da sociedade para proposição de ações na administração pública, cabe 

apresentar os principais fatores que contribuem e aqueles que não contribuem para 

o exercício do controle social na administração pública. 

 

3.3.1 Fatores que Contribuem para o Exercício do Controle Social na 
Administração Pública 
  

 Existem diversos mecanismos, canais ou instrumentos que visam a promoção 

do controle social da função administrativa do Estado, dentre os quais, vale citar 

orçamento participativo, audiência pública, sindicatos, organizações não 

governamentais (ONG’s), universidades e meios de comunicação social. 

 

 Neste trabalho, a ênfase recairá sobre os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas, pois para efeito da consecução do objeto deste trabalho é fundamental a 
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compreensão do papel dos referidos conselhos e como estes podem atuar em 

conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na orientação de 

suas auditorias e na consolidação do exercício do controle social por aqueles 

organismos. 

 

 Isto posto, serão apresentadas as características de alguns mecanismos de 

controle social legalmente estabelecidos no Brasil. 

 

 O orçamento participativo surge da necessidade da interação entre a 

participação popular e a participação governamental para que a comunidade possa 

opinar e decidir como aplicar/canalizar recursos para áreas que precisam ser 

priorizadas. Dessa forma, a sociedade torna-se agente das decisões públicas. 

 

 A audiência pública é o procedimento de consulta à sociedade ou a grupos 

sociais interessados em determinado problema ou que estejam potencialmente 

afetados por determinado projeto. É utilizada como canal de participação da 

comunidade nas decisões em nível local; um tipo de sessão extraordinária onde a 

população pode se manifestar sua opinião e seu ponto de vista acerca de um 

determinado assunto, levando o responsável pela decisão a ter acesso aos mais 

variados posicionamentos. 

 

 Embora os sindicatos representem um determinado grupo dentro da 

sociedade, todas as resoluções que possam advir a partir de uma negociação junto 

à classe patronal, são resultados que vão abarcar a população como um todo. 

Dessa forma, os sindicatos se apresentam como meio de Controle Social, uma vez 

que ao pressionarem as instâncias superiores podem chegar a um determinado fim 

público. 

 

 As ONGs objetivam exatamente a construção de atividades para o Controle 

Social. Por meio da conscientização da comunidade ou público no qual está 

inserida, busca-se junto ao Ministério Público e a outros espaços do Poder Público 

mover ações que pressionem o Estado quando este, nos atributos das suas 

funções, desrespeita direitos constitucionalmente adquiridos pela população. 
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 As universidades são formadoras de opinião por natureza, que, ao 

concretizar os seus estudos, pesquisas e discussões, trazendo-os a público, se 

tornam espaços de Controle Social, pois promovem a integração entre a 

comunidade, a academia e os Poderes Públicos, sendo fortes mecanismos de 

pressão junto ao Estado, seja porque a vida política muito se constrói dentro do 

espaço acadêmico, seja porque a participação das Universidades na vida pública do 

país se efetiva de forma marcante. 

 

 As emissoras de rádio, televisão, revistas, jornais, representam os meios de 

comunicação e são instrumentos importantíssimos de informação e de controle 

social dos atos da administração pública atuando, seja denunciando atos 

escandalosos e fraudulentos, seja evidenciando as ações implementadas a favor da 

coletividade. 

 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas 

 

 De acordo com Siraque (2005, p. 122) “os conselhos são órgãos colegiados 

criados pelo Estado, cujas composição e competências são determinadas pela lei 

que os instituiu”. Os conselhos podem ser compostos apenas por agentes públicos 

ou incluir representantes da sociedade, sem ter competência normativa, 

contenciosa, de polícia, ou de planejamento e fiscalização das políticas públicas. 

 

 Para efeito desse trabalho interessa, apenas, a caracterização do mecanismo 

de controle denominado Conselho de Políticas Públicas, cuja finalidade é a 

participação da sociedade na elaboração, planejamento e controle das políticas 

públicas. Nesse sentido, o referido conselho tem as seguintes características: 

 

a) criado por iniciativa do Estado; 

b) sua composição deve ser integrada por representantes do poder público e da 

sociedade; 

c) sua finalidade principal é servir de instrumento para garantir a participação 

popular, o controle social e a gestão democrática das políticas e dos serviços 
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públicos, envolvendo o planejamento e o acompanhamento da execução 

dessas políticas e serviços públicos; 

d) suas decisões podem ser de caráter deliberativo, isto é, de caráter obrigatório 

pela autoridade responsável pela execução da decisão, e de caráter 

consultivo, ou seja, meramente opinativas e indicativas da vontade do 

conselho. 

 

 Os Conselhos, em geral, tiveram origem em experiências de caráter informal 

sustentadas por movimentos sociais, como “conselho popular” ou como estratégias 

de luta operária na fábrica, as “comissões de fábrica”. Essas questões foram 

absorvidas pelo debate da Constituinte de 1988 e levaram à incorporação do 

princípio da participação comunitária pela Constituição, gerando posteriormente 

várias leis que institucionalizam os Conselhos de Políticas Públicas. 

 

 Os Conselhos de Políticas Públicas  possuem três vertentes: 

• Conselhos Gestores de Programas Governamentais, como merenda ou 

alimentação escolar, ensino fundamental e crédito; 

• Conselhos de Políticas Setoriais, por meio da elaboração, implantação e 

controle das políticas públicas, definidos por leis federais para concretizarem 

direitos de caráter universal, como Saúde, Educação e Cultura; 

• Conselhos Temáticos, que visam acompanhar as ações governamentais junto 

a temas transversais que permeiam os direitos e comportamentos dos indivíduos 

e da sociedade, como Direitos Humanos, violência, discriminação contra a 

mulher, contra o negro, dentre outros. 

 

 Os Conselhos de Políticas Públicas, apesar de não serem veículos isolados 

de controle social, podem se tornar no mais forte espaço de controle, pois é 

personificação de sua forma mais direta. Qualquer cidadão pode, através dos seus 

representantes, acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços públicos ou privados, 

representando contra qualquer ato que julgue atentatório aos seus direitos. 
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 Vale destacar que, em geral, os representantes da sociedade nos conselhos 

de políticas públicas raramente são técnicos, até porque o objetivo maior desses 

espaços é mesclar o saber técnico com o saber popular, com os sentimentos da 

população, mas nada impedem que os conselheiros representantes da sociedade 

utilizem assistência técnica para melhor exercerem suas funções. 

 

 No âmbito do Estado do Rio de Janeiro há, atualmente, os seguintes 

conselhos de políticas públicas, dentre os quais destacam-se: 

 
• Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CEDDH; 

• Conselho Estadual de Alimentação Escolar - CEAE; 

• Conselho Estadual de Cultura - CEC; 

• Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA; 

• Conselho Estadual de Educação - CEE; 

• Conselho Estadual de Saúde - CES /RJ; 

• Conselho Estadual de Tecnologia da Informação - CONSETI; 

• Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM; 

• Conselho Estadual dos Direitos do Negro - CEDINE; 

• Conselho Estadual para a Política de Integração de Pessoa Portadora de 

Deficiência - CEPDE; 

• Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS; 

• Conselho Estadual de Trânsito - CONETRAN; 

• Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI; 

• Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro - CCERJ; 

• Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA. 

 

 Os conselhos de políticas públicas, nos moldes em que foram conceituados, 

são, sem dúvida, essenciais para a promoção do debate, da participação popular e 

do controle social das atividades do Estado. 

 



 

44 

3.3.2 Fatores que Dificultam a Participação Popular e o Controle Social 

3.3.2.1 O Clientelismo Político 

 

 Clientelismo político seria a utilização dos órgãos da administração pública 

com a finalidade de prestar serviços que privilegiem alguns em detrimento da 

grande maioria da população, através dos agentes públicos, sejam eles eleitos, 

sejam eles nomeados pelo poder público. 

 

 A questão privilégio, neste caso, não está associada ao status social 

estritamente, portanto, não estaria ligada a “elite” ou a uma pessoa abaixo da linha 

de pobreza, mas a qualquer uso da máquina administrativa em favor de alguém ou 

um grupo visando o benefício daquele que a usou. 

 

 Como forma de combater o clientelismo político, Siraque (2005, p.151) aponta 

a necessidade de adoção de ações, tais como: 

 

• descentralização do poder estatal, por meio da democratização das decisões, 

como cogestão, dos conselhos paritários, dos espaços comunitários: parques 

públicos, unidades de saúde, fundações, escolas, bem como conscientização e 

organização da comunidade, através da abertura de canais de participação nas 

decisões, como a discussão do orçamento público; 

• desburocratização da administração pública para evitar a venda de facilidades; 

• mecanismos de transparência dos atos da administração pública e facilitação de 

informações, como divulgação dos serviços públicos existentes e como ter 

acesso a eles; 

• debates públicos sobre os problemas da comunidade nos legislativos, como 

prática constante e continuada. 

 

3.3.2.2 Assistencialismo ou Paternalismo 

 

 O assistencialismo ou paternalismo, em última instância, acaba por impedir a 

promoção da cidadania, a politização e as políticas públicas de combate à pobreza e 

à ignorância, uma vez que o ser humano não encarado como um sujeito de direitos 
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e obrigações, mas apenas como um ser que necessita somente de ajuda e de 

caridade de forma episódica e não continuada. 

 

 Fazer assistencialismo e paternalismo é como “dar o peixe, mas nunca 

ensinar a pescar”, ou seja, é preciso criar condições objetivas para que o homem 

possa sair da condição em que se encontra, garantidas pela constituição e pela 

democracia plena. 

 

 Siraque (2005, p. 164-168) apresentou em seu livro diversas formas de 

combate ao assistencialismo ou paternalismo, dentre as quais vale destacar: 

 

• garantir assistência pública, com critérios bem definidos, para as famílias que 

estão abaixo da linha de pobreza, combinando com políticas públicas de inclusão 

social integrada; 

• Defensorias Públicas integradas entre Estados e Municípios, com a finalidade de 

garantir acesso ao judiciário, informações jurídicas, investigação de paternidade, 

documentos pessoais completos às pessoas necessitadas; 

 

• organização das comunidades carentes em cooperativas de trabalho e de 

produção; 

• parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, incentivando a idéia da 

responsabilidade social das empresas; 

• reforma tributária com a finalidade de criar no país um sistema tributário justo: 

seja por tributação progressiva (quem tem mais paga mais), seja por tributação 

às grandes fortunas, através de distribuição mais razoável dos tributos entre os 

Estados e entre os Municípios, entre outros; 

• políticas públicas nas três esferas de governo para o desenvolvimento social e 

econômico sustentado e sustentável; 

• incentivos para que os Municípios, que tenham identidades em comum, 

consorciem-se nas áreas da saúde, aterros sanitários, bacias hidrográficas e na 

prestação de serviços públicos; 

• incentivo às culturas locais e regionais; 
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• políticas de geração de emprego e renda integrada às três esferas de governo: 

federal, estadual, municipal. 

 

3.3.2.3 Dificuldades para Acessar as Informações Públicas 

 

 As dificuldades para o cidadão acessar as informações de interesse público 

ocorrem em decorrência da falta de cultura cívica, tanto da comunidade quanto dos 

servidores públicos, que no geral tratam informação como se fosse um segredo de 

Estado. 

 

 A grande maioria das repartições públicas sequer tem protocolo. Temos, 

ainda, nas três esferas de governo e nos três poderes, a desconfiança do servidor 

em relação ao cidadão, a falta de espírito público, a falta de transparência e o 

despreparo da máquina administrativa, além da inexistência, na grande maioria das 

repartições públicas, de mecanismos ou canais de participação popular.  

3.3.2.4 A Falta de Cultura Participativa e Fiscalizatória 

 

 A maior parte da sociedade pensa que para fiscalizar os atos da 

administração pública é necessário ser opositor ao governo; se assim fosse, a 

fiscalização seria mais um espírito de vingança que um direito de cidadania. Outros 

entendem que essa é uma função restrita aos parlamentares, Tribunais de Contas, 

Ministério Público, Conselhos, Associações e Sindicatos. 

 

  A sociedade quando controla as atividades públicas “avaliando os objetivos, 

processos e resultados”, o faz em função da existência de dois pressupostos 

básicos: o desenvolvimento da cidadania e a construção de um ambiente 

democrático.  

 

  O controle social visa à promoção da 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, 
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confiável e oportuna. E, por outro lado, a voz da sociedade poderá ser ouvida se 

existirem mecanismos que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade.    

 

 Um outro aspecto importante do controle social está vinculado à 

responsabilização como mecanismo complementar para o controle da ação 

governamental, o que requer uma sociedade organizada e capaz de exercer 

influência sobre a administração pública viabilizando o exercício da democracia. 

 

 Nesse sentido, os Tribunais de Contas, que devem ter uma característica de 

answerbility, isto é, devem ser capazes de informar e explicar os seus atos e os atos 

dos gestores públicos, além de ter uma característica enforcement, ou seja, ter  

capacidade de impor sanções; além de guarnecer a sociedade de elementos que 

permitam que ela exerça a accountability tanto verticalmente quanto horizontalmente 

 

 Até o momento, já foram apresentados os conceitos de cidadania e de 

controle, e alguns meios pelos quais a sociedade pode exercer a fiscalização, 

acompanhamento e monitoração da gestão pública. Estes conceitos são 

importantes para a compreensão dos fatores que motivaram a criação de tribunais 

de contas e o seu papel na administração pública.  
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4 OS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

 Jonh Locke foi o primeiro pensador que percebeu a importância do controle 

de um poder sobre o outro, sem a quebra de harmonia entre eles. Para ele, o 

governo é uma espécie de custódia estabelecida por indivíduos que se juntaram 

para formar uma sociedade, cujo sentido é garantir a ordem e protegê-la.  

 

 Dentro desse contexto, Locke assumia que o governo não era absoluto e 

devia ser submisso à lei. Assim, direcionou esta possibilidade controladora ao Poder 

Legislativo, o que refletiu, em certa medida, a forma de constituição dos Tribunais 

ou Cortes de Contas do mundo como sendo parte daquele poder. 

 

 A necessidade de controle das ações do Estado ficou mais evidente a partir 

do momento em que as economias tomadas do cidadão sob forma de tributos 

exigiam uma contrapartida do próprio Estado, tornando necessária a revisão do 

papel do legislador, a quem cabia a palavra final sobre os dispositivos legais. Assim, 

as Cortes de Contas foram implementadas como forma de fiscalizar e controlar as 

ações do governo. 

 

4.1 Os destinatários históricos dos órgãos de contas 

 

 Para melhor compreensão do papel dos Tribunais de Contas se faz 

necessária a identificação dos destinatários, ao longo da história, dos trabalhos 

desenvolvidos pelas Cortes de Contas no mundo. 

 

 De acordo com Moreira Neto (2005, p. 4) os destinatários históricos dos 

órgãos de contas eram, inicialmente, o Rei, depois o Executivo e, por fim, o 

Parlamento. 

‘O Rei 
Dá-nos conta a História feudal da França que por ocasião da Segunda 
Cruzada, sob Luís VII, possivelmente já existia um órgão de contas 
destinado a cuidar de sua real contabilidade, que possivelmente se 
complicara com a necessidade de manter um acrescido controle dos 
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pesados gastos bélicos daquela piedosa empreitada. 7 Mas os primeiros 
indícios confiáveis da existência de um órgão central de contas da realeza 
francesa só datam de 1190, designado originariamente como in compotis 
(compoti: contas), pouco depois receberia a designação de curia in 
compotis, ou seja, uma câmara de contas; todavia, a essa época já existiam, 
com meio século de antecipação, órgãos semelhantes pelo menos na 
Normandia e na Inglaterra.8 
O sistema francês manteria por muito tempo, até o século XIX, essa 
característica do Ancien Régime, de ser um órgão do poder real e destinado 
ao controle dos recursos da Coroa. 
 
O Executivo 
No século XIX, com a lei de 16 de setembro de 1807, ainda na França, 
assim como ocorria com as demais realezas européias, a adoção da teoria 
da separação de poderes substituiria o Rei, enquanto o destinatário das 
atividades dos órgãos de contas, pelo Poder Executivo, já que este ramo 
havia herdado quase que a totalidade das funções administrativas 
desempenhadas pelo Estado pós-revolucionário. 
O modelo de relacionamento similar ao francês influenciaria o da Corte de 
Contas italiana, criada com a unificação, que também tinha como 
destinatário o Poder Executivo, bem como o do órgão de contas prussiano 
de 1714, que mais tarde viria a ser a Corte de Contas do Reich alemão. 
 
O Parlamento 
Foi, porém, o modelo belga, embora tendo tomado como modelo 
organizacional e funcional o francês, de 1807, em que havia nítida 
dependência do Poder Executivo, que inauguraria, em 1830, no Direito 
Público continental europeu, uma tradição de dependência do Poder 
Legislativo. 
E seria ainda o modelo belga o que influiria, com suas transformações 
posteriores a 1850, a nova organização do vetusto Tribunal de Contas 
espanhol, bem como a dos órgãos similares dos países da América Latina, 
inclusive o Brasil, que o adotaria na primeira Constituição republicana, de 
1891. 
Iniciava-se então um conceito desses órgãos que perduraria indisputado por 
mais de um século, uma vez que, nesse modelo dominante, as Cortes de 
Contas não apenas teriam nos Parlamentos os destinatários de seus 
trabalhos, como passaram a ser deles dependentes.9” 

 

 Atualmente, apesar dos Tribunais de Contas, de uma forma geral, atuarem 

com órgãos auxiliares do Poder Legislativo e, por conseguinte, terem como 

destinatários de suas atividades o Parlamento, verifica-se o entendimento de que na 

realidade as Cortes de Contas fiscalizam as contas públicas a serviço da sociedade. 

 

 

 

 

                                                 
7 DESCHEENMAEKER, Christian. La Cour des Comptes. Paris: La Documentation Française, 1998, p. 7. 
8 DESCHEENMAEKER, Christian. Op. cit., p . 7. 
9 DESCHEENMAEKER, Christian. Op. cit., p.  184 e 189 
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4.2 Os antecedentes históricos à criação dos Tribunais de Contas 
no Brasil 
 

 A história do controle no Brasil remonta ao período colonial, sendo expresso, 

inicialmente, pelas ordenações Manoelinas (1516) e Filipinas (1591), conforme 

ressalta Jair Lima Santos (2003) 

 

 Em 17 de outubro de 1516, o Rei D. Manoel I baixou o Regimento da 

Fazenda operacionalizando toda a arrecadação pública por meio do contrato de 

arrematação e, com a implantação do sistema de Governadores-Gerais (1549), foi 

criado o cargo de Provedor-Mor das Contas. 

 

 A partir de 1580 o reino português estava sob o domínio espanhol e uma das 

políticas do rei Felipe II da Espanha foi criar, em 20 de novembro de 1591, o 

Conselho da Fazenda, unificando o controle das finanças do Reino, Índia, África e 

outros. 

 

 Em 1808, na administração de D. João VI, foi instalado o Erário Régio e 

criado o Conselho da Fazenda no Brasil, que tinha como atribuição acompanhar a 

execução da despesa pública.  

 

 Com a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o Erário Régio foi 

transformado no Tesouro pela Constituição monárquica de 1824, prevendo-se, 

então, os primeiros orçamentos e balanços gerais. 

 

 A idéia de criação de um Tribunal de Contas surgiu, pela primeira vez no 

Brasil, em 23 de junho de 1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, 

Visconde de Barbacena, e de José Inácio Borges, que apresentaram projeto de lei 

nesse sentido ao Senado do Império. 

 

 As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas durariam quase 

um século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade - para 

quem as contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente -, e 
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aqueles que o combatiam, por entenderem que as contas públicas podiam continuar 

sendo controladas por aqueles mesmos que as realizavam. 

 

 No Brasil, a idéia da criação do Tribunal de Contas foi lançada por Manuel 

Alves Brandão, em 1845, como órgão que exerceria o controle das ações públicas 

no que concerne às políticas adotadas pelo governo vigente à época. Porém 

somente com a Proclamação da República, em 1889, este tipo de Tribunal foi 

criado, mediante o Decreto 966-A, de 07/11/1890, com o objetivo de ser um corpo 

de magistratura intermediária à administração e à legislatura, com atribuições de 

revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças que 

pudessem evitar que o exercício de suas funções se tornasse inútil.  

 
 A Constituição de 1891 institucionalizou o Tribunal e conferiu-lhe 

competências para liquidar as contas da receita e da despesa e verificar a sua 

legalidade antes de serem prestadas ao Congresso Nacional. 

 
 A instalação do Tribunal, entretanto, só ocorreu em 17 de janeiro de 1893, 

graças ao empenho do Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, 

Serzedello Corrêa. Originariamente o Tribunal teve competência para exame, 

revisão e julgamento de todas as operações relacionadas com a receita e a despesa 

da União. A fiscalização se fazia pelo sistema de registro prévio.  

  
 Pela Constituição de 1934, o Tribunal recebeu, entre outras, as seguintes 

atribuições: proceder ao acompanhamento da execução orçamentária, registrar 

previamente as despesas e os contratos, julgar as contas dos responsáveis por 

bens e dinheiro públicos, assim como apresentar  parecer prévio sobre as contas do 

Presidente da República para posterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. 

 

 Com exceção do parecer prévio sobre as contas presidenciais, todas as 

demais atribuições do Tribunal foram mantidas pela Carta de 1937. 

 

 A Constituição de 1946 acresceu um novo encargo às competências da Corte 

de Contas: julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e 

pensões. 
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 A Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, 

retirou do Tribunal o exame e o julgamento prévio dos atos e dos contratos 

geradores de despesas, sem prejuízo da competência para apontar falhas e 

irregularidades que, se não sanadas, seriam, então, objeto de representação ao 

Congresso Nacional. 

 

 Eliminou-se, também, o julgamento da legalidade de concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ficando a cargo do Tribunal, tão somente, a 

apreciação da legalidade para fins de registro. O processo de fiscalização financeira 

e orçamentária passou por completa reforma nessa etapa. Como inovação, deu-se 

incumbência ao Tribunal para o exercício de auditoria financeira e orçamentária 

sobre as contas das unidades dos três poderes da União, instituindo, desde então, 

os sistemas de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio da 

Corte de Contas e de controle interno, este exercido pelo Poder Executivo e 

destinado a criar condições para um controle externo eficaz. 

 

 Finalmente, com a Constituição de 1988, o Tribunal de Contas da União teve 

a sua jurisdição e competência substancialmente ampliadas. Recebeu poderes 

para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a 

fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de 

prestar contas ao TCU. 

 

4.3 O papel dos Tribunais de Contas no Brasil 
 

 A Constituição de 1988, conforme já relatado neste trabalho, estabeleceu, em 

seu artigo 70, conforme já mencionado, que a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial ficaria a cargo do Congresso Nacional, 

mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder.  



 

53 

 

 Já foi mencionado, também, que o artigo 71 daquele diploma legal 

especificou que o controle externo seria exercido pelo Legislativo, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União. Entretanto, o texto que desperta a atenção nesta 

sequência de artigos constitucionais é o descrito no § 2º do artigo 74, que dispõe: 

“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.” 

 

 Ora, quando a própria Carta Magna estabelece que qualquer cidadão ou a 

sociedade civil organizada é parte legítima para formular denúncia, perante o TCU, 

o que foi ratificado nas constituições estaduais, municipais e distrital, portanto, 

estendido aos demais Tribunais de Contas, causa estranheza, no âmbito das 

políticas sociais, o caráter rarefeito da discussão e/ou provocação sobre a relação 

Tribunal de Contas e Sociedade por esta última, aumentando a distância abissal 

entre um e outro. 

 

 Não obstante os esforços envidados pelo TCU e alguns poucos Tribunais 

estaduais, nos últimos anos, em não apenas tornar públicas as ações 

governamentais de interesse da coletividade, através da ampliação do conceito de 

publicidade, mediante publicações das atividades por eles desempenhadas, bem 

como criar ouvidorias, com o propósito de possibilitar e facilitar a denúncia visando 

trazer àqueles Tribunais informações sobre a ocorrência de impropriedades no uso 

dos recursos públicos. 

 

  Esse processo tem por finalidade facilitar o processo de captação de 

informações da sociedade civil, além provocar um diálogo interinstitucional que 

busque soluções inovadoras para problemas antigos, entre estes a eliminação da 

apropriação ilícita dos recursos públicos, ainda assim o distanciamento permanece 

quase que inalterado. 

 

 Ainda assim, os textos e debates sobre controle social no âmbito das políticas 

públicas excluem os Tribunais Contas como elementos de controle em parceria com 

a sociedade.  
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  O chamamento, nestes casos, ocorre para o Ministério Público, o guardião 

dos interesses sociais. Contudo, verifica-se, em muitos casos, que a denúncia 

formulada ao MP acaba por se tornar alvo de questionamentos junto ao Tribunal por 

aquele representante do direito.  

 

  Então, não caberiam as perguntas: Por que não representar diretamente 

aos Tribunais de Contas? Por que não exigir deles o cumprimento do 

dispositivo constitucional? E, principalmente, por que não fazer valer o 

princípio da transparência que embute em si mesmo o conceito de 

inteligibilidade? 

 

 Chega a ser curioso como, por exemplo, Conselhos de Políticas Setoriais e 

de Direitos e outras formas de associação utilizam as informações prestadas pelo 

TCU como fonte de consulta, sem utilizar o mecanismo de consulta que lhe foi 

conferido constitucionalmente.  

 

  Em 2005, o Instituto de Estudos Socioeconômicos promoveu a realização de 

um Seminário de Transparência e Controle Social10 , no qual as entidades que 

exercem o controle social estiveram reunidas com os representantes dos Tribunais 

de Contas e do Ministério Público em busca de estratégias para aproximação do 

controle social com o controle oficial.  

 

 Naquele mesmo ano, o XXIII Congresso de Tribunais de Contas do Brasil e o 

I Congresso Internacional dos Sistemas de Controle Externo Público11 tiveram como 

temática “Os Tribunais de Contas e suas relações Sociedade Civil”.  

 

A realização de eventos daquela natureza, demonstram que é tempo de se 

estabelecer uma ponte entre dois lados do rio que são convergentes e não 

divergentes entre si, uma vez que o acompanhamento da origem e da aplicação dos 

recursos visando à sustentação dos anseios da coletividade são interesses comuns 

a ambos. 

                                                 
10 Evento ocorrido em Brasília nos dias 23 e 24 de maio de 2005. 
11 Evento ocorrido em Gramado de 9 a 14 de outubro de 2005. 
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 Entretanto, pesquisa realizada, pela autora, nas cidades de Brasília, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo, por meio da técnica de entrevista a pessoas com 

idade variando entre 18 e 84 anos, restou evidenciado que apenas 15% dos 

entrevistados não somente já tinham ouvido falar em Tribunal de Contas como 

sabiam identificar o papel destes no âmbito da administração pública; portanto, 

85% dos entrevistados nunca ouviram falar nesta instituição de controle.  

 

  Vale destacar que os 15 pontos percentuais, foram acentuados pela atuação 

do TCU, uma vez que na totalidade dos casos em que os entrevistados já haviam 

ouvido falar em Tribunais, citavam o TCU como exemplo e desconheciam a 

existência dos Tribunais de Contas no âmbito estadual.  

 

 Vale dizer que talvez o perfil dos resultados se mostrasse diferente se as 

entrevistas tivessem abrangido todas as capitais, mas o propósito, foi sinalizar e 

evidenciar a ausência ou quase ausência da relação Tribunal de Contas e 

sociedade, alimentado pela corrupção, desperdício e má versação dos recursos 

públicos, mesmo quando o país dispõe de todo um aparato oficial e social de 

controle. 

 

 Fica evidente que o papel dos Tribunais não pode ser apenas fiscalizador ou 

responsabilizador do agente público quando este gere de forma indevida os 

recursos públicos; eles, também, possuem um papel educacional auxiliando o 

cidadão no exercício da democracia, uma vez que o controle social só se torna 

efetivo quando a sociedade compreende que a gestão da coisa pública é obrigação 

de Estado e direito de todos, para o zelo da correta destinação dos recursos 

socialmente compartilhados para custear os anseios da coletividade. 

 

Assim, uma boa alternativa seria uma aproximação à moda antiga, por meio 

do diálogo e não na impessoalidade da máquina, da velha propaganda boca a boca 

dos bons serviços prestados, mediante o ensino e a mudança de cultura, de um 

Tribunal despido de um discurso tecnocrata e que busca nas auditorias operacionais 

uma visão mais atraente para a sociedade do cumprimento dos pressupostos 

constitucionais da eficiência, economicidade, eficácia e efetividade na execução dos 

programas de governo. 
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5. METODOLOGIA 

 
 Este capítulo abordou os tipos de pesquisa utilizados para que os objetivos 

do estudo fossem atingidos, a forma como os dados foram coletados e o tratamento  

dado aos mesmos, bem como as limitações que influiram na resolução do problema.  

5.1 Tipo da Pesquisa 
 

 Vergara (2006) define os tipos de pesquisa quanto aos fins e quanto aos 

meios. Dentre os tipos de pesquisa apresentados, naquele livro, foram selecionados 

apenas os conceitos que serão adotados neste trabalho. 

 

 Quanto aos fins: 

• Pesquisa Metodológica - buscou construir um instrumento para avaliar o grau 

de relacionamento entre diversos Tribunais de Contas e Sociedade visando o 

exercício do controle social. 

• Pesquisa Descritiva - expôs as características do controle social exercido no 

Brasil, com especial atenção para o Estado do Paraná e de Pernambuco, 

apontando, neste contexto, o papel das ouvidorias daqueles Tribunais de Contas no 

exercício do controle social da gestão pública.  

• Pesquisa Exploratória - apesar do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro ser uma instituição que vem sendo alvo de pesquisas em diversas áreas de 

investigação, não se verificou a existência de estudos que abordem a relação entre 

as denúncias realizadas pelos diferentes setores da sociedade e a realização de 

inspeções por aquela entidade, assim como a criação de uma ouvidoria poderia 

incrementar o exercício tanto do controle externo e quanto do controle social na 

gestão pública do estado. 

 

 Quanto aos meios: 

• Bibliográfica - foi desenvolvido um estudo com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material de acesso público em 

geral. 

• Documental - foram verificados documentos restritos aos Tribunais de 

Contas, em especial aqueles relativos aos Tribunais do Estado do Paraná, de 
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Pernambuco e do Rio de Janeiro. 

• Pesquisa de Campo - houve realização de entrevistas com membros do 

Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Alimentação Escolar e 

Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como a Chefia de 

Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Contas do Paraná e do Ouvidor do 

Tribunal de Contas de Pernambuco. Não foi possível a realização de entrevistas 

com ocupantes de cargos de chefia do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

5.2 Universo e Amostra 
 

 O universo foi o Brasil, contudo a amostra ficou restrita aos Estados do 

Paraná, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. 

 

5.3 Seleção dos Sujeitos 
 

 Os sujeitos da pesquisa de campo foram representantes dos Conselhos 

Estaduais de Educação, de Alimentação Escolar e da Pessoa Portadora de 

Deficiência, a Chefe de Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Contas do Paraná 

e do Ouvidor do Tribunal de Contas de Pernambuco. Como já foi informado, não foi 

possível a realização de entrevistas com ocupantes de cargos de chefia do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  

 

5.4 Coleta de Dados 
 

 Os dados foram coletados por meio de: 

• Pesquisa Bibliográfica em livros, revistas, jornais especializados em controle 

da administração pública, dissertações e teses com dados relativos ao assunto na 

FGV, UERJ, UFRJ. 

• Pesquisa Documental nos arquivos do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro, em especial a Lei Complementar, Regimento Interno, além de relatórios 

e outros documentos não publicados e sites de todos os Tribunais de Contas 
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existentes no Brasil.  

• Aplicação de entrevistas aos representantes dos Conselhos Estaduais de 

Educação, de Alimentação Escolar e da Pessoa Portadora de Deficiência, a Chefe 

de Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Contas do Paraná e do então 

Coordenador da Ouvidora do Tribunal de Contas de Pernambuco. 

 

5.5 Tratamento dos Dados 
 

 Os dados foram oriundos, essencialmente, do levantamento de reflexões, 

argumentações, interpretações de diversos autores sobre a conceituação de 

ouvidorias e sua criação em diversos Tribunais de Contas no Brasil. 

 

 Nesse sentido, a principal preocupação foi a busca pela compreensão quanto 

à forma de funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e 

como diversos conselhos de políticas publicas do estado veem o papel daquela 

instituição e como esta poderia atuar em parceria com os referidos conselhos. 

 

 Assim, foram realizadas entrevistas com representantes dos Conselhos 

Estaduais de Educação, de Alimentação Escolar e da Pessoa Portadora de 

Deficiência, a Chefe de Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Contas do Paraná 

e do Ouvidor do Tribunal de Contas de Pernambuco e cidadãos com o propósito de 

tentar perceber o que representa a relação Tribunal e sociedade. 

 

 Essa percepção teve papel fundamental para construção da relação entre o 

Tribunal de Contas e sociedade, principalmente na identificação dos motivos que 

impedem que essa relação seja próspera e eficaz na garantia do exercício pleno do 

controle social. 

 

  Nos objetivos estabelecidos para este estudo, foram identificadas as 

transformações ocorridas no ambiente da administração pública, bem como as 

competências do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do 

controle da gestão pública. 
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 A partir da identificação das competências do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, foi realizado um confronto entre a atual forma de exercício do 

controle da administração com o proposto pelo texto constitucional, o que permitiu 

verificar até que ponto aquele tribunal vem cumprindo as prerrogativas estabelecidas 

na Carta Magna que o qualifica, assim como as demais entidades pares, como 

elementos de ligação no exercício do controle social. 

 

 Assim, a pesquisa terá um caráter fundamentalmente interpretativo, pois só 

será possível chegar ao resultado pretendido, se for observado o que está por trás 

das expressões exteriorizadas. 

 

5.6 Limitações do Método 
 

 A principal limitação ao estudo esteve vinculada à obtenção de informações 

dos representantes do Tribunal de Contas. Não houve resposta aos e-mails 

encaminhados a diversos Tribunais de Contas no Brasil que possuem ouvidorias. 

No caso dos Tribunais de Contas do Paraná e de Pernambuco, foram 

encaminhados os trabalhos desenvolvidos por aqueles órgãos sobre o assunto. 

 

 Uma segunda limitação ao método esteve atrelada ao fato de que os 

documentos apresentados pelos Tribunais de Contas do Paraná e de Pernambuco 

não serem atualizados, isto é, não eram fruto do último trabalho de avaliação 

realizado por aquelas entidades sobre a temática: ouvidorias. 

 

 Um outro fator limitador foi a impossibilidade de realização de entrevistas com 

autoridades do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em função da reestruturação 

pela qual vem passando a entidade nos últimos meses. 

 

 Uma última limitação esteve relacionada com o fato de que os dados obtidos 

dos Tribunais de Contas foram resultados de e-mails e de colheita na Rede 

Internacional de Computadores - Internet, não sendo sempre possível obter dados 

oficiais das instituições sobre suas ouvidorias 
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6 O PAPEL DAS OUVIDORIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 
 Este capítulo tem duas finalidades. A primeira é mostrar a origem histórica 

das ouvidorias públicas. A segunda apresentar exemplos de ouvidorias de Tribunais 

de Contas criados e destacar que o caminho trilhado por Paraná e Pernambuco, 

focado, na apresentação de si mesmo, na discussão e no consenso dentro do 

espaço público, tendem a tornar a experiência da criação de ouvidorias em mais do 

que um ambiente de reclamações e sugestões: mas uma ambiente de debate e 

obtenção de diretrizes para o exercício do controle.   

 

6.1 Origem Histórica das Ouvidorias Públicas 
 
 Desde os tempos mais remotos se fez necessária a existência de um 

organismo que interagisse entre o governante e o mais comum dos cidadãos. Os 

antigos reis egípcios designavam, entre seus altos funcionários, aqueles que 

deveriam receber as queixas do povo.  

 

  Moisés, atendendo ao conselho de seu sogro Jetro, nomeou assessores 

especializados para apreciar as queixas apresentadas pelos hebreus durante o 

êxodo. Na China, no período a Dinastia de Han, um alto funcionário exercia 

atividades similares.  

 

  Na República Romana, dois censores examinavam tanto os atos 

administrativos quanto as queixas de seus cidadãos que alegavam má 

administração.   

 

 Na Idade Média, os comuns eram aqueles que exerciam o papel de 

intermediários entre governantes e cidadãos e entre administradores e 

administrados em relação ao Estado, Igreja e demais organizações comerciais.  

 

 Durante o período absolutista, os monarcas designavam agentes para se 

certificarem que os funcionários públicos obedeciam à lei, dando andamento às 
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suas determinações e, de uma maneira geral, se adotavam comportamento 

adequado.   

 

 Em 1713, o rei Carlos XII da Suécia instituiu o Supremo do Povo, responsável 

pela supervisão do cumprimento das leis e das atividades exercidas pelos 

funcionários públicos, adotando o modelo similar ao vigente na Turquia, do Gabinete 

de Justiça  Suprema, órgão  encarregado  de  supervisionar  e  garantir  o  respeito  

à  Lei Islâmica (Guillén, 1982). 

 

 Com o fortalecimento do Parlamento em 1776, esta função foi denominada 

de Chanceler de Justiça, tomando a forma do que hoje conhecemos como 

ombudsman (Guillén, 1982).   

 

 Ombudsman significa procurador, provedor, mandatário, representante, 

delegado; deriva de um termo  usado  pelas  tribos  medievais germânicas para 

designar um grupo de pessoas cuja função era a de recolher multas das famílias de 

réus arrependidos e distribuir os recursos obtidos entre as famílias das respectivas 

vítimas.   

 

 Com a promulgação da Constituição Sueca de 1809, foi instituída a figura do 

ombudsman com a atribuição de fiscalizar o cumprimento das leis por parte da 

administração pública. À princípio, sua atuação era voltada basicamente para o 

controle da legalidade (Guillén, 1982). 

 

 Somente a partir de meados do século XX, o instituto do ombudsman passa a 

figurar como um organismo em defesa do cidadão e tem suas ações ampliadas, 

agindo não somente no controle da legalidade como também interferindo no poder 

discricionário do administrador (Guillén, 1982). 

 Há que se ressaltar que o ombudsman, em sua concepção original, deveria 

atuar com um organismo independente do poder do executivo e, em observância ao 

princípio de repartição dos poderes, deveria reportar ao Legislativo o resultado de 

suas ações. 
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 O ouvidor, enquanto ombudsman, apareceu no Brasil em 1986, com a 

instalação da Ouvidoria da cidade de Curitiba/PR. O Paraná instituiu o primeiro 

ouvidor-geral estadual em 1991 e o Ministério da Justiça a primeira ouvidoria pública 

federal em 1992, sob a denominação de Ouvidoria-Geral da República (Gomes, 

2000). 

 

 A Constituinte de 1988, apesar de forte inclinação parlamentarista visível, por 

exemplo, em instrumentos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Medidas 

Provisórias, não acolheu a proposta da criação da “Ouvidoria Parlamentar”, 

especificamente, com as características clássicas reconhecidas, tais como atuar a 

partir do Poder Legislativo como controle externo. 

 

  Atualmente, no Brasil, os sistemas ombudsman ou Ouvidoria são instituídos  

por  legislação  infraconstitucional  local  ou  por  decreto  expedido  pelo Poder 

Executivo,  atribuindo-lhe  características  assemelhadas  ou  papéis assemelhados 

aos desempenhados pelos órgãos de controle interno da  Administração  Pública.   

 

 A Câmara dos Deputados, por meio da Resolução nº 19 de 14 de março de  

2001, criou a “Ouvidoria Parlamentar” e sua regulamentação, incluída no Regimento 

Interno “Casa do Povo”.  No Executivo Federal, logo  depois,  em  2  de  abril  de 

2001,  por intermédio da  medida  provisória  nº   2.143,  foi  criada  a Corregedoria  

Geral  da  União  com  o  propósito  de  combater,  no âmbito do Executivo Federal, 

a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público. Após, mediante 

o Decreto nº 4.177, de 28  de  março  de  2002  foi  transferida  para  a  CGU  as 

competências  de  Ouvidoria-Geral,  até  então  vinculadas  ao Ministério da Justiça.  

 

 Por meio da Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, foi alterada a denominação 

para Controladoria-Geral da União, assim como atribui ao seu titular o status de 

Ministro de Estado.   

 

 O Tribunal de Contas da União teve sua Ouvidoria criada em maio de 2004, 

mediante a Resolução 169; vale ressaltar que ocorreram outras experiências desta 

natureza em Tribunais de Contas no Brasil, as quais serão relatadas em subtópico 

próprio no decorrer deste trabalho. 
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6.2 A Função de uma Ouvidoria nos Tribunais de Contas 
 
 Como já mencionado, o surgimento dos Tribunais de Contas trouxe consigo a 

ideia de aprimoramento do controle e do acompanhamento da Administração 

Pública, ao criar um organismo independente como auxiliar do Poder Legislativo no 

exercício do controle externo. 

 

 Vimos, também, que as formas de controle dos atos da Administração 

Pública não se resumem ao controle estatal sobre ela exercido, fazendo brotar uma 

nova forma de controle exercido diretamente pela sociedade. 

 

  Numa tentativa de aliar o controle externo, exercido pelos Tribunais de 

Contas, e o controle social, exercido pelo cidadão, surge a possibilidade de criar 

naqueles órgãos as ouvidorias, para se fazer valer o texto constitucional descrito no 

§ 2º do artigo 74, que dispõe: “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”, o que por analogia pode ser 

estendido aos demais Tribunais desta natureza em nossa federação. 

 

 Então, a criação de Ouvidorias estaria apenas vinculada à necessidade de 

cumprir o pressuposto constitucional?  

 

  Em parte, sim, uma vez que o § 3º, incisos I, II, e III do art. 37 da Constituição 

Federal, estabelece que: 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao  usuário e a 
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no at. 5º, incisos X e XXXIII; 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 
de cargo, emprego ou função na administração pública. 

 
 Entretanto, a criação de Ouvidorias nos Tribunais não são tão somente um 

meio de cumprir o disposto na Carta Magna, mas também uma forma de atender 



 

64 

melhor as exigências e demandas fruto de uma responsabilidade, em última 

instância delegada e cada vez mais crescente por parte da sociedade. 

 

  A criação de Ouvidoria é uma forma de estabelecer um canal direto de 

comunicação entre os Tribunais de Contas e o cidadão, tornar a sociedade civil 

parte de uma política de acompanhamento e controle dos atos da administração 

pública de forma compartilhada, ou seja, é um meio dos Tribunais dotarem o 

cidadão de elementos para o exercício do controle social, como uma fonte preciosa 

de informações para que os Tribunais exerçam o Controle Externo. 

 

 Não cabe na sociedade contemporânea uma postura fechada e elitista por 

parte dos Tribunais, ao desconsiderarem o princípio da transparência para o 

exercício das suas funções. As contas são públicas, o erário é público, o Tribunal 

que o fiscaliza também o é. 

 

  Portanto, a apresentação clara e transparente dos objetivos da administração, 

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.  

 

 Além disso, as crescentes exigências e demandas, não somente por 

transparência, mas por visibilidade e inteligibilidade, são incompatíveis com 

organizações pouco comunicativas, orientadas pelo princípio de controle no que 

tange aos processos informacionais internos. Para poder viabilizar um controle 

externo eficiente é preciso, também, uma cultura administrativa interna aberta e 

transparente. 

 

  Ressalte-se que para haver uma política efetiva de participação e deliberação 

do cidadão na administração pública, é preciso haver regulamentação clara quanto 

à informação, o qual foi contemplado na Constituição Federal, nos 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 são prestadas no 
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prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

  
 Esse direito à informação representa a liberdade de comunicação, por 

abranger tanto o direito de informar, quanto o de se informar, além do direito de ser 

informado. Nesse sentido, não basta a garantia constitucional de poder buscar a 

informação, é preciso ter a certeza de não haverá impedimentos para obtê-la nem 

restrições ao que foi obtido, isto é, a informação fornecida precisa ser clara, precisa, 

rápida e, principalmente, inteligível. 

 

  Portanto, é imprescindível que a sociedade saiba onde e como buscar a 

informação, que estes canais de comunicação sejam permanentes, promovendo 

uma relação de confiança entre Estado e sociedade, bem como que ocorra uma 

mudança na mentalidade da própria administração governamental, de modo que se 

utilize linguagem que possibilite o diálogo com a sociedade e, por conseguinte, que 

esta possa assimilar o real sentido das informações transmitidas. 

 

  Este entendimento é fundamental para que os cidadãos exerçam seu poder 

deliberativo já que, como parte do cenário público, eles são investidos de poder de 

intervenção e podem influenciar a gestão governamental, tornando o controle da 

gestão mais eficaz e obrigando os gestores públicos a agirem com mais 

transparência, em benefício do interessado final: a sociedade. 

 

 Assim, percebe-se que a importância do controle externo na consolidação do 

processo democrático, não somente na necessidade de estimular maior 

transparência e responsabilização das ações governamentais, como também de 

prover o cidadão de informações claras sobre os atos da Administração Pública.  

 

 Por essa razão, a criação de Ouvidorias no âmbito dos Tribunais de Contas 

tem como propósito o fortalecimento da interação com a sociedade, por meio do 

aprimoramento da comunicação, visando estabelecer um processo sistêmico e 

interativo entre os Tribunais e a sociedade, com o objetivo de trazer maior eficiência 

e efetividade às ações de controle dos Tribunais de Contas. 
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6.3 Ouvidorias Existentes nos Tribunais de Contas do Brasil 
 

 Em pesquisa, contatou-se a criação de vinte ouvidorias em Tribunais de 

Contas dos Estados, uma no Tribunal de Contas do Distrito Federal e uma no 

Tribunal de Contas da União, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Tribunal Site Ano de 
Criação 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco www.tce.pe.gov.br 2000 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso www.tce.mt.gov.br 2002 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul www.tce.ms.gov.br 2003 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul www.tce.rs.gov.br 2003 
Tribunal de Contas da União www.tcu.gov.br 2004 
Tribunal de Contas do Distrito Federal www.tce.df.gov.br 2004 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia www.tce.ro.gov.br 2004 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima www.tce.rr.gov.br 2004 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins www.tce.to.gov.br 2005 
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas www.tce.al.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Ceará www.tce.ce.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba www.tce.pb.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná www.tce.pr.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí www.tce.pi.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro www.tcm.rj.gov.br 2006 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas www.tce.am.gov.br 2007 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás www.tce.go.gov.br 2007 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia www.tce.ba.gov.br 2008 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte www.tce.rn.gov.br 2008 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte www.tce.rn.gov.br 2008 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  www.tce.mg.gov.br 2008 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina12 www.tce.sc.gov.br 2009 
Quadro 1: Relação dos Tribunais de Contas no Brasil que possuem Ouvidorias 

 

 Conforme já mencionado na introdução, haverá destaque para os trabalhos 

desenvolvidos pelas ouvidorias dos Tribunais de Contas dos Estados do Paraná e 

de Pernambuco; pois no decorrer das pesquisas verificou-se um avanço daqueles 

tribunais no desenvolvimento de ações voltadas para a participação da sociedade 

no controle dos atos da administração pública. 

 

Assim, excluindo-se, nesse momento, aquelas ouvidorias, foram selecionadas 

quatro, das vinte e duas ouvidorias de Tribunais de Contas existentes no Brasil e o  

critério de escolha adotado foi o posicionamento das ouvidorias na região centro-

oeste como de visualizar a influência do TCU nas ouvidorias daqueles TC´s. 
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 No site do Tribunal de Contas da União (www.tcu.gov.br) consta um 

formulário para apresentação das demandas pelo cidadão, no qual o requerente 

informa o meio de recebimento de resposta, contudo, não consta naquele site 

nenhum link informando os questionamentos que foram formulados e o atendimento 

fornecido pela instituição.  

 

 Vale destacar que se verifica no site do TCU links indicando auditorias de 

maior relevância e interesse social realizadas pela instituição como forma de 

garantir a transparência e a visibilidade dos atos por ela praticados. 

 

 Verificou-se, ainda, que no Tribunal de Contas do Distrito Federal não 

houve um dispositivo legal criado especificamente para dar a luz a sua ouvidoria. A 

sua criação é justificada pelo próprio Regimento Interno da Instituição, que 

estabelece em seus artigos 195 e 196: 

Art. 195. O Tribunal receberá denúncias ou representações sobre 
ilegalidades, irregularidades ou abusos havidos no exercício da 
administração orçamentária, financeira ou patrimonial dos órgãos e 
entidades sujeitos à sua jurisdição. 
§ 1º Enquanto não proferida decisão definitiva, dar-se-á tratamento sigiloso 
aos processos de denúncia. 
§ 2º Concluída a apuração, o Tribunal decidirá se deve ser mantido o sigilo 
com relação ao objeto e à autoria da denúncia. 
§ 3º Considerada a gravidade dos fatos e das provas, poderá dar-se 
prioridade à apreciação da denúncia. 
Art. 196. O TRIBUNAL NÃO CONHECERÁ DENÚNCIA ANÔNIMA, podendo 
valer-se das informações que contiverem na realização das auditorias e 
inspeções de sua competência. 

 
 No site daquela instituição (http://www.tc.df.gov.br) consta um formulário para 

preenchimento de denúncias, sugestões, reclamações entre outros, pelo cidadão, 

contudo não localizamos outros links que pudessem dar ao cidadão alguma forma 

de acompanhamento das solicitações realizadas. 

 

 O Tribunal de Contas de Tocantins oferece quatro meios para que o cidadão 

proponha suas demandas à instituição: pessoalmente, dirigindo-se a sua sede 

administrativa; por telefone (mediante a disponibilização de um 0800 6445 800); por 

                                                                                                                                                         
12 A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina foi criada em 08 de junho de 2009 e foi 
incluído neste trabalho quando a autora efetuou a revisão final do texto. 
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e-mail (ouvidoria@tce.to.gov.br); e por preenchimento de um formulário em seu site 

(www.tce.to.gov.br). 

 

 Não foi possível localizar naquele sítio elementos que contribuissem para a 

divulgação das denúncias e outras solicitações realizadas pelo cidadão e a 

identificação do atendimento oferecido pela instituição.  

 

 No site do Tribunal de Contas do Mato Grosso (www.tce.mt.gov.br) consta a 

informação de que sua Ouvidoria teve início com a Emenda Constitucional nº 

19/1998, que introduziu princípios e normas na Administração Pública, 

especialmente, o da eficiência. Contudo, apenas em 2007, ante a alteração da Lei 

nº 7.730/2002 pela Lei nº 8.762/2007, é que foi estabelecida a função de Ouvidor-

Geral daquele Tribunal, função esta exercida por um conselheiro em atividade, 

nomeado pelo Presidente mediante prévia aprovação do Plenário daquela Casa. 

 

 De acordo com o site daquela instituição, a Ouvidoria do TCE/MT é “o seu 

canal com a democratização dos serviços públicos em nosso estado”, no qual o 

cidadão pode se interligar à fiscalização da aplicação dos seus recursos. Sendo 

oferecidos seis meios de comunicação com a instituição: 

 

1. Disque-Denúncia: 0800-6472011 - onde o cidadão pode fazer sua 

reclamação por telefone, falando com um dos atendentes; 

2. Denúncia Online: o cidadão faz a reclamação mediante preenchimento de 

um formulário disponível no site; 

3. Correspondência: enviando uma carta para o Centro Político e 

Administrativo Caixa Postal 10.003, Cuiabá-MT, CEP: 78070-970; 

4. E-mail: O cidadão faz a reclamação pelo e-mail ouvidoria@tce.mt.gov.br;   

5. Telefone: 3613-7664; 

6. Fax: 3613-7524. 

  

 Daquele sítio consta ainda Código de Ética do Ouvidor/Ombudsman, 

aprovado na Assembléia Geral Extraordinária, convocada para essa finalidade, 

realizada em Fortaleza - CE, no dia 19/12/97, nos seguintes termos: 
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1- Preservar e respeitar os princípios da "Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, da Constituição Federal e das Constituições 
Estaduais". 
2- Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e 
objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações. 
3- Agir com transparência, integridade e respeito. 
4- Atuar com agilidade e precisão.  
5- Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e 
identidade. 
6- Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre 
expressão e julgamento de cada pessoa. 
7- Exercer suas atividades com independência e autonomia. 
8- Ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-
julgamento e de todo e qualquer preconceito. 
9- Resguardar o sigilo das informações. 
10- Facilitar o acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, agindo 
com imparcialidade e justiça. 
11- Responder ao representado no menor prazo possível, com clareza e 
objetividade. 
12- Atender com cortesia e respeito as pessoas. 
13- Buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizando eficaz e 
eficientemente os recursos colocados à sua disposição. 
14- Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e 
responsabilidades. 
15- Promover a reparação do erro cometido contra o seu representado. 
16- Buscar a correção dos procedimentos errados, evitando a sua repetição, 
estimulando, persistentemente, a melhoria da qualidade na administração 
em que estiver atuando. 
17- Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos cidadãos. 
18- Jamais utilizar a função de Ouvidor para atividades de natureza político-
partidária ou auferir vantagens pessoais e/ou econômicas. 
19- Respeitar e fazer cumprir as disposições constantes no "Código de 
Ética", sob pena de sofrer as sanções, que poderão ser de advertência, 
suspensão ou expulsão dos quadros associativos, conforme a gravidade da 
conduta praticada, devendo a sua aplicação ser comunicada ao Órgão ou 
Empresa na qual o Ouvidor exerça suas atividades. 
20- As sanções serão impostas pela Diretoria Executiva da ABO, ex-ofício 
ou mediante representação, com direito a recurso ao Conselho Deliberativo, 
em prazo de 15 dias após a imposição da penalidade aos membros do 
quadro associativo. 
21- As Seções Estaduais poderão ter o seu "Código de Ética e Conduta", 
que deverão ser submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo da ABO. 
22- As sanções impostas pelas Seções Estaduais da ABO poderão ser 
objeto de recurso ao Conselho Deliberativo da ABO, no prazo de 15 dias. 
23- Os procedimentos para a avaliação e aplicação das sanções serão 
definidos por Resolução da Diretoria Executiva (grifo nosso). 

 
 A itens 1 e 2 do Código de Ética do Ouvidor refletem a necessidade da 

mudança de mentalidade dos órgãos de controle, em especial, aqueles que 

exercem o controle externo da administração pública.  

 

 É o objetivo do ouvidor garantir, entre outras coisas, o cumprimento do 

dispositivo constitucional e estabelecer um canal de comunicação aberto, honesto e 

objeto sendo, portanto, imprescindível que as ouvidorias públicas, em especial 
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aquelas vinculadas aos Tribunais de Contas no Brasil, busquem mecanismos de 

atender à sua própria ética e a constituição. 

 

 Já vimos no decorrer deste tópico que, apesar das Ouvidorias dos Tribunais 

de Contas proporem meios oferecidos ao cidadão para que estes realizem suas 

denúncias, reclamações, solicitações, ainda não se trata de um diálogo público, mas 

de um meio de meramente se fazer cumprir a força o princípio constitucional. 

 

 No decorrer dos trabalhos de pesquisa, percebeu-se considerar um avanço 

positivo em direção ao diálogo, nas ações desenvolvidas pelas Ouvidorias dos 

Tribunais de Contas do Estado do Paraná e de Pernambuco, motivo pelo qual cada 

um deles receberá um subcapítulo próprio para exposição de suas atividades. 

 

6.4 A Experiência da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Paraná 
 
 No Tribunal de Contas do Paraná, como nos demais Tribunais apresentados, 

o cidadão poderá utilizar os seguintes meios de acesso: 

1. Formulário a ser preenchido no site da instituição (www.tce.pr.gov.br); 

2. Ligação gratuita: 0800 645 0645; 

3. Correspondências; e  

4. Atendimento presencial na Ouvidoria. 

 
 Naquele site, além de informar que nem todas as denúncias serão 

transformadas em processo, fato este que dependerá das informações colhidas no 

curso atendimento, consta um link denominado “consultar atendimento” no qual o 

requerente pode verificar o andamento do seu pleito. 

 

 Outro diferencial é a Publicação “Tribunal Ouvinte” criada em agosto de 2008, 

que informa que no período de outubro de 2006 a julho de 2008 foram efetuados 

1460 atendimentos válidos, relacionados a matérias atinentes a concursos públicos, 

licitações e contas de governos municipais. Naquele documento foi apresentado, 

também, em termos percentuais, a entrada de atendimentos, e o status dos 

mesmos, isto é, concluído, ouvido, encaminhado e aguardando complementação de 

dados. 
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 É bem verdade que os números ainda são modestos, e que a atuação 

daquela Ouvidoria é aparentemente pouco significativa. Contudo, estes resultados 

são fruto de um trabalho intenso, iniciado em 2001, de fomento pelo Controle Social, 

que tinha como enfoque, entre outros: 

 

1.  “Ressaltar o papel e os feitos do Tribunal de Contas no controle dos 
gastos públicos e reflexos de suas ações na municipalidade (parecer 
prévio na prestação de contas, registro dos atos de pessoal, emissão de 
alertas, auditoria nas obras públicas). 

2. Dar ciência dos meios de informação à disposição dos munícipes: 
governo eletrônico, publicação dos relatórios, site Brasil Transparente. 

3. Conscientizar sobre a necessidade e importância do envolvimento na 
gestão municipal. 

4. Estimular a participação popular nas audiências públicas para a 
elaboração das leis orçamentárias (orçamento participativo - interação 
entre o governo e a população).  

5. Aguçar a curiosidade para com a divulgação das contas públicas, 
objetivando o questionamento e a fiscalização, demonstrando a 
necessidade do cidadão cumprir seu dever para com a receita pública. 

6. Firmar parcerias com as comunidades universitárias, visando o 
desenvolvimento da cidadania.”

 13
 

 
 
  Portanto, para dar cumprimento aos objetivos daquele Tribunal, foram 

desenvolvidas as seguintes ações no seio da comunidade paranaense14: 

1 - Esclarecimento à população em geral da existência e do papel, de forma 

resumida, do Tribunal de Contas do Paraná: 

• exposição de encartes, cartazes e displays contendo material explicativo do 

Tribunal em todas as 470 agências de Correio do Estado do Paraná no período 

de março a dezembro de 2002; 

• exposição contínua do material acima relacionado nas ruas da cidadania da 

Capital. 

 

2 - Esclarecimento para a sociedade civil organizada do papel do Tribunal de Contas 

do Paraná e como este pode atuar como parceiro na consolidação do Controle 

Social, por meio de reuniões com representantes da comunidade local para a 

apresentação de palestras explicativas: 

 

                                                 
13 Informações obtidas mediante troca de e-mails com a servidora Simone Manasses do Gabinete do 
Corregedor/Ouvidor do TCE/PR - Conselheiro Fernando Augusto de Mello Guimarães. 
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Município Nº de Participantes 
Lapa 300 
Londrina 600 
Paranaguá 350 
Foz do Iguaçu 330 
Palmeira 200 
Cianorte 200 
São Mateus do Sul 150 
Umuarama 300 
Santo Antônio de Platina 150 
Paranavaí 200 
Francisco Beltrão 150 

Quadro 2: Relação dos municípios e número de participantes em palestras 

promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

 
3 - Esclarecimento a alunos de 1º grau da rede pública de ensino, por meio de: 

• visita a três escolas do Paraná: Escola Xavier da Silva (Curitiba), Escola 

Bartolomeu Mitre (Foz do Iguaçu) e Escola Vicente Rijo (Londrina); 

•  distribuição dos gibis (Benê, o fiscal do TC em “Prestar contas é preciso”) para 

todos os alunos da rede pública de ensino de 1º grau, num atendimento total de 

6.307 escolas, o que representou um total de 1.772.286 alunos; 

• visitas guiadas de alunos à sede do Tribunal de Contas, com entrega de 

certificado de participação na campanha. 

 

4 - Participação do Tribunal de Contas como convidado/palestrante em eventos 

públicos promovidos por universidades, câmaras de vereadores, prefeituras, órgãos 

estatais, dentre outros, com temática voltada para Controle Social: 

• reuniões dos Conselhos de Agricultura promovidas pela EMATER; 

• seminários sobre exercício da Cidadania, promovidos pelas Faculdades 

(Faculdade Estadual de Paranaguá e Faculdade Municipal de Jandaia do Sul); 

• Seminário Internacional “Vem ser Cidadão” realizado na sede da Universidade 

do Professor (Faxinal do Céu); 

• Seminário de Transparência e Controle Social promovido pelo INESC em 

Brasília. 

 

5 - Reformulação do site na internet do Tribunal de Contas: 

• elaboração de página para informar o cidadão; 

                                                                                                                                                         
14 Informações extraídas da entrevista a servidora citada. 
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• conversão do gibi (Benê, o fiscal do TCE em “Prestar contas é preciso”) em 

linguagem para a internet. 

 

 
Figura 1: Gibi na Internet do TCE/PR 

 
 
 A inovação das ações propostas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Paraná reside no fato de que um diálogo profundo e contínuo só pode ser travado 

com quem se conhece. A sociedade passará a interagir mais intensamente com o 

Tribunal à medida que este se mostre mais acessível e revele de forma clara o seu 

papel no contexto da administração e como este pode ser relevante para o exercício 

do controle social.  

 

6.5 A Experiência da Ouvidoria do Tribunal de Contas de 
Pernambuco 
 
 Diante do surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornou-se clara para 

o Tribunal de Contas de Pernambuco a necessidade de aproximar aquela entidade 

da sociedade, como um instrumento de consolidação da cidadania no exercício do 
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Controle Social. Foi nesse contexto que surgiu a primeira Ouvidoria de Tribunais de 

Contas no Brasil.  

 

 Criada em 26/05/2000 e institucionalizada pela Lei Orgânica daquele Tribunal 

em 26/11/2001, a Ouvidoria do Tribunal de Contas de Pernambuco tem como 

propósito receber as sugestões de aprimoramento, reclamações, críticas a serviços 

prestados, além de receber informações relevantes sobre atos de gestão praticados 

no âmbito da administração direta e indireta nas esferas estadual e municipal. 

 

 Dois fatores importantes diferenciam esta Ouvidoria das demais. Um é o uso 

da expressão “informações relevantes sobre atos de gestão” ao invés do uso da 

palavra “denúncia”. E outro é que a apresentação destas informações não precisa 

ter o seu autor identificado. 

 

  De acordo com Ricardo Martins Pereira (2003) a equipe técnica daquele 

Tribunal, responsável pelos estudos que deram origem a criação da ouvidoria do 

TCE/PE, percebeu que havia uma grande dificuldade por parte dos cidadãos em 

apresentar suas denúncias a respeito da má utilização dos recursos públicos, 

notadamente nos casos em que o potencial denunciante mantinha vínculos de 

trabalho com o Estado ou Município; o temor de represálias terminava por 

desestimular estas iniciativas.  

 

 Assim, caso deseje o anonimato, o interessado poderá apresentar sua 

informação relevante, que será devidamente registrada e encaminhada aos setores 

daquele Tribunal responsáveis pela fiscalização, que ficarão obrigados a verificar a 

procedência das alegações nas futuras inspeções in loco a serem realizadas.  

 

 Registre-se que todas as demandas apresentadas à Ouvidoria recebem um 

número, por meio do qual é possível ao interessado acompanhar as providências 

adotadas e respectivas conclusões. Para interessado não-anônimo, o Tribunal 

enviará correspondência com o resultado do trabalho.  

 

 Vale ressaltar que durante os dois primeiros anos de funcionamento da 

Ouvidoria, o Tribunal de Contas desenvolveu ampla divulgação através de 
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programas de rádios veiculados em todo Estado de Pernambuco, o que tornou a 

ação daquela Corte diferenciada, na medida que o cidadão passou a conhecer as 

atividades desenvolvidas, bem como começou a desenvolver uma relação de 

confiança com a entidade. 

 

 De acordo com Pereira (2003), a forma de funcionamento daquela unidade 

obedece ao seguinte esquema: 

 
Figura 2: Funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

 O acesso à Ouvidoria é extremamente facilitado; qualquer pessoa pode 

utilizar um dos seguintes meios:  

 
1. Atendimento pessoal: na sede da entidade foram construidas salas 

específicas para o atendimento dos interessados por Técnicos do Tribunal, 

especialmente treinados para este fim, encarregados de prestar as 

informações e registrar as demandas apresentadas;  

2. Correspondência via Correios: em todas as agências dos Correios, no 

Estado de Pernambuco, existem formulários próprios com porte pago pelo 

Tribunal de Contas para o que o interesse apresente suas demandas;  
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3. Ligação telefônica gratuita: disponibilização de toll free 0800811027, no 

qual o interessado será atendido por funcionário devidamente capacitado 

para esta tarefa;  

4. Acesso por meio eletrônico(internet): por meio da home page do Tribunal 

(www.tce.pe.gov.br) é possível acessar a Ouvidoria e apresentar as 

respectivas demandas, ou enviá-las diretamente para o e-mail 

ouvidoria@tce.pe.gov.br; 

5. Expresso Cidadão: nos quiosques e pontos de atendimento ao cidadão 

mantidos pelo Governo do Estado de Pernambuco é possível o acesso ao 

site do Tribunal por meio dos terminais de computador instalados no local. 

   

 Um estudo elaborado pela Ouvidoria 15 , compreendendo o período entre 

01/01/2000 e 30/06/2003, aquela unidade recebeu 2.565 demandas, das quais 20% 

foram anônimas. O meio de acesso mais utilizado no primeiro ano de funcionamento 

(2000) foi a visita pessoal (47%), enquanto que em 2003 foi o e-mail (43,1%), 

ficando a visita pessoal em terceiro lugar (18,1%). Das demandas recebidas, até 

30/06/2003, 88% já tinham sido respondidas ou solucionadas em 24/07/2003. 

 

 De acordo com dados obtidos via email, no período de janeiro de 2005 a 

junho de 2008, observa-se que o maior percentual de demandas recebidas no 

TCE/PE é oriunda da forma de coleta “Dique Ouvidoria” conforme demonstrado a 

seguir: 

 

2005 2006 2007 2008 
Descrição Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Carta 123      10,84  101      10,97  75        8,06  33        8,01  
Carta Resposta 1        0,09  5        0,54  17        1,83  9        2,18  
Disque 
Ouvidoria 528      46,52  338      36,70  344      36,99  125      30,34  
E-mail 309      27,22  371      40,28  402      43,23  194      47,09  
Fax 7        0,62  4        0,43  10        1,08  3        0,73  
Telefone 23        2,03  15        1,63  7        0,75  5        1,21  
Visita Pessoal 144      12,69  87        9,45  75        8,06  43      10,44  
 1135  921  930  412  

  

                                                 
15 Trabalho realizado por Carlos Maurício Cabral Figueiredo apresentado na edição de 2003 do CLAD. 
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 Como resultado da criação da Ouvidoria do Tribunal de Contas de 

Pernambuco, a entidade verificou que o acesso do cidadão aos serviços prestados 

pelo Tribunal melhorou, bem como encorajou o cidadão a relatar irregularidades 

sem temer represálias. 

 

 Estudo promovido pelo então Coordenador de Ouvidoria, Sr. Ricardo Martins 

Pereira 16 , demonstrou que a utilidade das informações obtidas por meio da 

sociedade organizada e do cidadão comum representou, no período de 2000 a 

200217 foi considerado significativamente útil em todas as categorias pesquisadas, 

conforme demonstrado a seguir: 

 
Quadro 3: Percepção da Utilidade da informação por tipo de auditoria 

 

 A experiência do TCE/PE demonstrou que a obtenção de informações da 

sociedade representou no mínimo 59% de utilidade para o desenvolvimento das 

atividades daquele Tribunal. 

 

 Aquele Tribunal verificou, ainda, que a percepção da utilidade das 

informações no processo de seleção das auditorias que foram realizadas no período 

de 2000-2002 foi a seguinte18: 

                                                 
16 PEREIRA, Ricardo Matins. O Controle Social na Gestão Pública: as funções de fiscalização e de ouvidoria do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Recife: UFPE,2003. p. 88. 
17 Apenas tivemos acesso ao primeiro trabalho de avaliação da funcionalidade da ouvidoria do TCE/PE. 
18 PEREIRA, Ricardo Matins, op. cit., pp. 89 
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Quadro 4: Percepção da Utilidade da informação por processo de seleção 

 

 Novamente, os resultados demonstram que a utilidade da informação no 

processo de seleção das auditorias representa pelo menos 60%, indicando que as 

informações obtidas foram úteis para a realização dos trabalhos naquela entidade. 

 

 O estudo apresentado pelo então Coordenador da Ouvidoria do TCE/PE, Sr. 

Ricardo Martins Pereira19, apresentou, ainda, fatores que reduzem a utilidade da 

informação apresentada.  

 

 Naquele trabalho, foram utilizados dois grupos de perguntas, uma vinculada à 

qualidade da informação e outra relacionada à capacidade operacional TCE-PE, 

conforme descrito a seguir, e cada uma delas recebeu a graduação de 01 (o motivo 

que mais tem influenciado na redução da utilidade da informação) a 07 (o motivo 

menos tem influenciado): 

 

a) Relacionadas à Qualidade da Informação: 

1 - não há confiabilidade na informação; 

2 - as informações prestadas não são relevantes; 

3 - as informações prestadas são incompletas; e  

4 - as informações prestadas estão fora da área de competência do TCE/PE. 

 

b) Relacionadas à Capacidade Operacional do TCE/PE: 

1 - não há tempo suficiente para apurar os fatos relatados, pois os procedimentos 

obrigatórios ocupam todo o tempo disponível; 

                                                 
19 PEREIRA, Ricardo Matins, op. cit., pp. 91-94 
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2 - a maioria das auditorias são a posteriori, impossibilitando a apuração oportuna 

dos fatos relatados; 

3 - ainda não estamos realizando (ou realizamos poucas) auditorias de natureza 

operacional, impossibilitando analisar as informações que tratam de falta de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. 

 

 O quadro abaixo apresenta o resultado da pesquisa elaborada pelo então 

Coordenador da Ouvidoria e considerou as respostas apontadas por todo o grupo 

entrevistado e por aqueles que já utilizaram as informações por mais de quatro 

vezes20: 

 

 
Quadro 5: Percepção dos motivos para redução da utilidade da informação 

 

 Assim, de acordo com o resultado apresentado, conclui-se que os fatores que 

reduzem a utilidade da informação estavam mais vinculados a questões 

operacionais daquele Tribunal do que na qualidade da informação. 

 

                                                                                                                                                         
 
20 PEREIRA, Ricardo Matins.op. cit.,pp. 92 
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7 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA OUVIDORIA NO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 Conforme já demonstrado no tópico 4.3 deste trabalho, o cidadão comum 

ainda não conhece profundamente o papel do Tribunal de Contas, nem como este 

pode atuar como seu aliado no exercício do controle social da administração 

pública, apesar dos esforços de algumas Cortes de Contas em travar uma 

interlocução com a sociedade. 

 

 Outro fator importante é que, se por um lado a sociedade desconhece o papel 

dos TC’s, estes também nem sempre se dão a conhecer, o que reflete a 

necessidade de mudança de “mentalidade” destes órgãos colegiados de contas, 

buscando mecanismos de relacionamento com a sociedade. 

 

 Nesse sentido, a proposta aqui apresentada tem dois aspectos: o primeiro, 

está vinculado à criação de uma agenda com ações características de uma 

Ouvidoria no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de 

orientar as auditorias e inspeções em áreas estratégicas, a partir do apoio obtido por 

meio do relacionamento com a sociedade; e o segundo, a criação propriamente dita. 

 

 O desenvolvimento de ações de parceria entre Tribunal e Sociedade atuaria 

como uma forma preliminar de Ouvidoria. Neste caso, seria utilizada a atual 

estrutura operacional do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, portanto 

não gerando aumento do gasto público; além disso, estas ações poderiam aumentar 

a visibilidade das atividades realizadas pelo TCE/RJ. 

 

 Para tanto, é fundamental compreender o funcionamento do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro, a partir de elementos como: sua criação, suas 

atribuições e as estrutura de fiscalização, em que medida as ações de parceria com 

a sociedade poderiam orientar as auditorias operacionais por ele realizadas.   
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7.1 A Origem, as Atribuições e a Estrutura do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro 

 
 O Tribunal de Contas do antigo Distrito Federal foi instituído pelo artigo 28 da 

Lei nº 196, de 18 de janeiro de 1936, Lei Orgânica para o então DF, com as funções 

de zelar pelo bom e regular provimento dos cargos municipais e exercer a 

fiscalização financeira.  

 

Um ano após a sua criação, em 28 de junho de 1937, por meio do Decreto nº 

5.994, foi regulamentado o funcionamento do Tribunal de Contas do DF, mediante a 

iniciativa de Olympio de Mello, interventor na época. 

 

 O Tribunal de Contas, àquela época, não dispunha de condições para entrar 

em funcionamento e, portanto, dependia da criação de Regimento Interno próprio e 

de outras medidas, inclusive de instalação da sede. Assim, foi determinado, por 

meio do Decreto nº 6.016, de 14 de julho de 1937, que a Diretoria de Tomada de 

Contas desempenhasse as atribuições que caberiam àquele TC por lei. 

 

 Em 23 de agosto de 1937 foi declarada como sede provisória do então 

TC/DF, o Edifício do Montepio dos Empregados Municipais (atual IPERJ) e com a 

criação de seu Regimento Interno em 09 de novembro de 1937, por meio da 

Resolução 2, o Tribunal passou a funcionar regularmente. 

 

 Em 21 de abril de 1960, a cidade do Rio de Janeiro perdeu o status de 

Distrito Federal, com a transferência da sede do Governo Federal para Brasília, e foi  

transformada no Estado da Guanabara, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 3.752, 

de 14 de abril de 1960. 

 

 Com a promulgação da Constituição do Estado da Guanabara, em 27 de 

março de 1961, ficou estabelecido que o Tribunal de Contas do Estado da 

Guanabara seria órgão em auxílio ao Poder Legislativo, incumbido da fiscalização 

da execução orçamentária e da administração financeira. 
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 Em 15 de março de 1975 houve a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio 

de Janeiro, incorporando-se o nome deste último. 

 

Naquela mesma data, por meio do Decreto-Lei nº 4, foram extintos os 

Tribunais de Contas dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara e 

criado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, com jurisdição em todo o território estadual, excetuando-se a cidade 

do Rio de Janeiro, que possuiria Corte de Contas própria. 

 

 A atual Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 79, 

estabeleceu que o controle dos atos administrativos do Estado e dos Municípios 

será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela sociedade, pela 

própria administração e, no que couber, pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

 A Lei Orgânica21 do TCE/RJ, ao descrever as atividades exercidas por aquela 

Casa, estabelece em seus artigos 1º e 2º: 

Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão de 
controle externo, compete, na forma estabelecida nesta lei: 
I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado e 
das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, os fundos e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte dano ao erário; 
II - exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial das unidades dos Poderes do Estado e das demais entidades 
referidas no inciso anterior. 
Art. 2º - No julgamento das contas e na fiscalização que lhe compete, o 
Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos 
atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a 
aplicação de subvenções, auxílios e a renúncia de receitas. 

 

 A título de curiosidade, cabe frisar que a diferença básica entre o Tribunal de 

Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados, é que o TCU fiscaliza a 

aplicação dos recursos federais e os TCE’s fiscalizam a aplicação dos recursos 

estaduais e municipais22. 

 

                                                 
21 Lei Complementar nº 63 de 1 de agosto de 1990. 
22 No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza os recursos inerentes ao Estado 
do Rio de Janeiro e aos demais municípios do Estado, exceto a cidade do Rio de Janeiro que possui Tribunal 
próprio. 
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 Para cumprimento de suas competências, a estrutura e as atribuições do 

TCE/RJ estão detalhadas na sua Lei Orgânica, no seu Regimento Interno, 

Resoluções e Atos Normativos. 

 

 O TCE/RJ é composto pelo Plenário, os órgãos vinculados à Presidência e os 

órgãos executivos. 

 

 O Plenário é constituído pelo Presidente, Vice-Presidente e demais 

Conselheiros, além de suas funções jurisdicionais e competência própria e privativa, 

exerce, também, atribuições normativas regulamentares no âmbito do controle 

externo e no da administração interno do Tribunal de Contas. 

 

 Atualmente, o Plenário tem a seguinte composição: 

 

• Presidente: Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco 

• Vice-Presidente: Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior  

• Conselheiro Aluisio Gama de Souza  

• Conselheiro José Gomes Graciosa  

• Conselheiro Marco Antonio Barbosa de Alencar  

• Conselheiro José Leite Nader  

• Conselheiro Julio Lambertson Rabello  

 

  Cumpre destacar que atuam como órgão auxiliar do Plenário o Ministério 

Público Especial. 

   

  A Presidência do TCE/RJ possui cinco órgãos vinculados, a saber: Gabinete 

da Presidência, Secretaria da Presidência, Procuradoria Geral, Coordenadoria de 

Comunicação Social, Imprensa e Editoração e a Escola de Contas. 

 

Os órgãos executivos de primeiro nível são representados por quatro 

Secretarias Gerais referentes às áreas de: Administração, Planejamento, Controle 

Externo e Sessões. 
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 A seguir será apresentado o organograma resumido do TCE/RJ, uma vez que 

o mesmo não contém, a título de ilustração, os subníveis relativos aos órgãos 

assistentes da Presidência, bem como os subníveis relativos aos órgãos executivos 

de primeiro nível (Secretarias Gerais): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3: Organograma do TCE/RJ 
 

 Vale destacar que o órgão executivo responsável pelo desenvolvimento da 

atividade fim do Tribunal de Contas é a Secretaria Geral de Controle Externo (SGE), 

motivo pelo qual se deixará de abordar, neste trabalho, as atribuições das demais 

Secretarias Gerais. 

 

 Compete a SGE desempenhar atividades como: coordenação dos serviços à 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; aquelas 
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relativas à apreciação, para fins de registro, de legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, concessão inicial e aposentadoria, reformas e pensões 

das administrações direta e indireta do Estado e dos Municípios. 

 

 De acordo como Ato Normativo nº 68, de 23 de abril de 2003, para 

desenvolvimento de suas atividades a SGE está subdividida em duas 

coordenadorias e cinco subsecretarias: 

• Coordenadoria de Estudos e Análises Técnicas - CEA: responsável pela 

manutenção do Banco de Dados, com a finalidade de auxiliar, sob a ótica da 

economicidade, no exame de editais, contratos, termos aditivos, atos de 

inexigibilidade e dispensa de licitação, entre outros processos; 

• Coordenadoria de Exame de Editais - CEE: responsável pelo exame dos 

editais de licitação de encaminhamento obrigatório - Editais de Concorrência e 

de Pregão; 

• Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia - 

SSO: responsável pelo acompanhamento in loco, através de inspeções, da 

execução de contratos de obras e serviços de engenharia, dentre outros; 

• Subsecretaria de Controle Estadual - SUE: responsável pela análise e 

instrução de processos de contas, de atos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação e contratos, e ainda pela realização de inspeções dos órgãos e 

entidades que compõem a estrutura do Estado do Rio de Janeiro; 

• Subsecretaria de Controle Municipal - SUM: responsável pela análise e 

instrução de processos de contas da administração financeira dos municípios, de 

contas dos gestores, dos tesoureiros e dos responsáveis por bens patrimoniais e 

almoxarifado, dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, dos 

atos de dispensa e inexigibilidade de licitação e contratos, pela realização de 

inspeções nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro; 

• Subsecretaria de Controle de Pessoal - SUP: responsável pelo exame da 

legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 

título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas pelo 

Poder Público Estadual ou Municipal, excetuadas as nomeações para cargos de 

provimento em comissão; concessão de aposentadoria, transferência para a 

reserva remunerada, reforma e pensão e da respectiva fixação de proventos, e 
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suas alterações, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 

fundamento legal do ato concessório; transformação de aposentadoria por 

invalidez em seguro-reabilitação, conforme previsto no art. 89, §§ 10 e 11 da 

Constituição Estadual, ou na Lei Orgânica do Município sob sua jurisdição; e 

fixação de remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, nos 

termos do art. 348 da Constituição “23;  

• Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR: 

responsável pela coordenação e controle das atividades de auditoria de 

desempenho, de sistemas, de auditoria em administração hospitalar, de auditoria 

da receita estadual e dos municípios jurisdicionados do Rio de Janeiro, bem 

como de acompanhamento da elaboração e da execução orçamentária do 

Estado do Rio de Janeiro, de análise das Contas de Gestão do Governo 

Estadual, de análise dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado 

do Rio de Janeiro, de análise dos relatórios de avaliação atuarial dos institutos 

de previdência dos municípios jurisdicionados, de gerenciamento do acordo de 

cooperação celebrado com o Tribunal de Contas da União; de monitoramento 

dos principais indicadores de gestão do Estado e dos municípios jurisdicionados. 

É de sua competência, ainda, a coordenação e o reexame das inspeções 

extraordinárias e especiais a ela expressamente atribuídas pela Presidência ou 

pelo Plenário ou, ainda, pela Secretaria-Geral de Controle Externo, bem como o 

desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas de auditoria e controle. 

 

 Para melhor visualização da estrutura da SGE, o organograma a seguir 

apresenta os níveis de subníveis daquela Secretaria: 

                                                 
23 De acordo com artigo 5º do Ato Normativo nº 68, de 22 de abril de 2003. 
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Figura 4: Organograma da Secretraria Geral de Controle Externo 

 

 Vale destacar que A SUP, SSR, CEA e CEE desenvolvem atividades que 

abrangem todos órgãos e entidades que compõem a estrutura dos Municípios e do 

Estado do Rio de Janeiro; no entanto a SUE desenvolve atividades inerentes ao 

Estado e a SUM, aos municípios. 

 

De acordo com o Ato Normativo nº 63, de 22 de abril de 2003, a SUM é 

composta por sete Inspetorias Regionais, as quais possuem como área de atuação, 

as Prefeituras, as Câmaras Municipais e demais órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, autárquica e fundacional dos municípios do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

  Cumpre destacar que a implantação de uma Ouvidoria no TCE/RJ, num 

primeiro momento afetaria diretamente as atividades desenvolvidas pela Secretaria 

Geral de Controle Externo. Contudo, para que a implantação de uma Ouvidoria 

fosse efetiva e não apenas fruto de um modismo, seria necessária a criação de uma 

agenda de atividades antecessoras, mas, principalmente, da verificação entre a 

relação de denúncias procedentes e em parte procedentes e as inspeções especiais 

realizadas, o que passaremos a destacar em tópico a seguir. 
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7.2 Denúncias Apreciadas Pelo TCE/RJ 
 
 Neste tópico foram analisados os julgamentos das denúncias formais 

formuladas ao TCE/RJ no período de 2005 a 2007. Preliminarmente, foram 

comparadas denúncias que tiveram o mérito analisado, isto é, procedentes, 

procedentes em parte, e as improcedentes, com as que não tiveram o mérito 

analisado, ou seja, aquelas que não foram revestidas das formalidades exigidas 

pelo tribunal para apreciação.  

 
2005 2006 2007 Total Denúncias/Ano 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
Analisadas 104 70,75 116 71,60 127 91,37 347 77,46 
Arquivadas 43 29,25 46 28,40 12 8,63 101 22,54 
Total 147 100,00 162 100,00 139 100,00 448 100,00 

      Quadro 6: Denúncias analisadas x arquivadas24 
 

 Vale ressaltar que para efeito da composição do quadro anterior foram 

considerados o ano de formalização da denúncia e se a mesma foi julgada ou 

arquivada pelo Plenário do TCE/RJ. 

 

 Um fator que chama a atenção foi a redução do percentual de denúncias 

arquivadas no período, isto é, o total de denúncias não revestidas das formalidades 

exigidas pelo TCE/RJ foi reduzido de 29,25% do total de denúncias formalizadas em 

2005 para 8,63% do mesmo total referente ao exercício de 2007. 

 

  Verificou-se, também, que, apesar do declínio do número de denúncias 

formalizadas no período 2005/2007, o percentual de denúncias analisadas 

aumentou no mesmo período. 

 

 Das denúncias analisadas pelo TCE/RJ, as procedentes ou procedentes em 

parte foram consideradas como aquelas que, de alguma forma, trouxeram 

informações úteis para o controle da administração pública fluminense. O quadro a 

seguir apresenta os dados relativos às denúncias analisadas: 
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2005 2006 2007 Total Denúncias/Ano 
Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Procedentes 59  56,73 63     54,31 72  56,69 194  55,91 
Procedentes 
em parte 13   12,50 24      20,69 33   25,98 70   20,17 
Improcedentes 32 30,77 29   25,00 22   17,32 83   23,92 
Total 104 100,00 116 100,00 127 100,00 347 100,00 
Quadro 7: Denúncias procedentes x improcedentes25 
 

 Verificou-se que as denúncias procedentes e procedentes em parte, no 

período de 2005/2007, representaram mais de 75% das denúncias analisadas no 

mesmo período, e que o percentual de denúncias procedentes se manteve estável 

no triênio. Contudo, ainda não foi possível estabelecer uma relação clara entre as 

denúncias formalizadas e as inspeções realizadas no mesmo período. 

 

 Para estabelecer a dita relação é fundamental a comparação entre o total de 

denúncias procedentes e procedentes em parte com o quantitativo de inspeções 

especiais realizadas no mesmo período, conforme demonstrado a seguir: 

  

Exercício Denúncias 
Inspeções 
Especiais 

2005 72 43
2006 87 58
2007 105 66

Total 264 167
          Quadro 8: Denúncias x Inspeções Especiais 

 

 Com base no quadro anterior, observa-se que houve um aumento das 

denúncias formais e um aumento das inspeções especiais realizadas no mesmo 

período; esse aumento no número de inspeções especiais está diretamente 

vinculado ao uso das informações prestadas pela sociedade, por meio de 

denúncias. 

 

 Em consulta ao Sistema de Acompanhamento de Processos do TCE/RJ, 

verificou-se que em todos os processos de inspeção especiais formalizados havia 

menção a denúncia formalizada perante o TCE/RJ. 

                                                                                                                                                         
24 Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Processos 
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 Um outro fator que se verificou é que, apesar do aumento significativo do total 

de denúncias procedentes e procedentes em parte, no período de 2005/2007, o 

crescimento das inspeções especiais não acompanhou o acréscimo da demanda de 

participação da sociedade, o que denota a necessidade de uma reestruturação do 

TCE/RJ visando a ênfase, pelo controle externo, para realização de inspeções26. 

 

 Conforme já mencionado anteriormente, em todas as inspeções especiais 

realizadas no período de 205/2007 houve a menção à denúncia formalizada perante 

o TCE/RJ, o que denota que a forma de comunicação encontrada pela sociedade 

para se relacionar com o tribunal interfere diretamente na realização dos seus 

trabalhos. 

 

 O conceito de cidadania deliberativa traz no seu bojo o significado de que as 

decisões políticas devem ter origem no processo de discussão para a tomada de 

decisão.  

 

Para o exercício do controle social, o agir comunicativo é fundamental para o 

entendimento mútuo dos atores envolvidos no processo de controle da 

administração pública, em especial aqueles tratados neste trabalho: o tribunal de 

contas e a sociedade, que, ao trazerem para o espaço comum seus componentes 

sociais do mundo da vida, podem juntos potencializar seu interesse comum: a boa 

versação dos recursos públicos.  

 

Assim, os tribunais de contas, ao exercerem o seu papel constitucional no 

controle dos atos praticados pelo gestor público, deveria fazê-lo sob as prerrogativas 

do interesse coletivo, isto é, atendendo aos anseios da sociedade e de acordo com 

a sua vontade. 

 

Nesse sentido, a criação de um espaço público no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro no qual tribunal e sociedade pudessem 

                                                                                                                                                         
25 Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Processos 
26 Vale ressaltar que a partir de fevereiro de 2009 foi dado início ao processo de reestruturação do TCE/RJ, com 
a criação de inspetorias regionais que atuaram especificamente na área de inspeções no âmbito municipal. 
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desenvolver o diálogo sobre as contas públicas e captar os interesses comuns para 

o controle da administração pública.  

 

Este espaço teria como finalidade principal minimizar a burocracia que 

envolve o processo de denúncia e agilizar o recebimento de informações que 

poderiam subsidiar as inspeções em andamento naquele tribunal, fazendo com que 

a fiscalização seja mais próxima do tempo real dos acontecimentos e da ciência dos 

fatos.  

 

Esta proposta de criação de uma ouvidoria no TCE/RJ será o tema dos 

próximos tópicos apresentados neste trabalho.  

    

7.3 O Processo de Criação de uma Ouvidoria no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
 
 O processo de criação de uma Ouvidoria no TCE/RJ passará por duas etapas 

diferentes, mas totalmente entrelaçadas; a primeira é relativa ao processo de 

comunicação entre o Tribunal e a Sociedade, e a segunda  é referente à proposição 

de uma agenda de ações voltadas para melhoria desta comunicação, conforme será 

descrito a seguir: 

 

7.3.1 A Comunicação entre o Tribunal de Contas e a Sociedade 
  
 A criação de Ouvidorias em Tribunais de Contas é uma forma de estabelecer 

um canal direto de comunicação entre os TC’s e a sociedade, para que esta cumpra 

os preceitos constitucionais relativos às reclamações, denúncias, obtenção de 

informações, bem como produza elementos para o exercício do controle social. 

 

 Esse canal de comunicação aberto entre Tribunal e sociedade, por meio das 

Ouvidorias, apresenta o mundo subjetivo de cada um dos atores envolvidos, as 

vivências subjetivas de cada um deles em função do acesso privilegiado frente aos 

demais. 
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 Nesse sentido, tanto os Tribunais de Contas quanto a sociedade possuem 

uma vivência particular do mundo relacionado ao controle da administração pública 

e essa interação entre esses dois atores produz um mundo social cujas interações 

seriam regulamentadas pelas ações da Ouvidoria. 

 

 Portanto, um fator fundamental para dar início ao processo de criação de uma 

Ouvidoria, que possa resultar numa ação efetiva de suas ações, é o 

desenvolvimento da aproximação de fato entre os atores envolvidos: Tribunal de 

Contas e Sociedade. 

 

 De direito, os artigos 58 a 60 da Lei Complementar nº 63/90 estabelece que 

qualquer cidadão pode informar ao TCE-RJ sobre atos ilegítimos, ilegais ou 

antieconômicos praticados por agentes públicos jurisdicionados, bastando a sua 

formalização por meio do serviço de protocolo do TCE.  

 

 A denúncia deverá ser encaminhada ao Presidente do TCE-RJ e referir-se ao 

administrador ou responsável sujeito à fiscalização do Tribunal; deve constar do 

documento nome completo e legível do denunciante, além de sua qualificação e 

endereço. 

 

 Acolhida a denúncia, esta passará para a fase de investigação e análise, 

caso não tenha sido realizado nenhum trabalho anterior sobre a matéria, o Plenário 

ordenará a realização de uma inspeção in loco pelos órgãos encarregados da 

fiscalização financeira e orçamentária do TCE/RJ, com a elaboração de relatório 

conclusivo, o qual será encaminhado ao conselheiro relator para apreciação e 

submissão ao Plenário. 

 

 Ocorre que o processo de denúncia no TCE/RJ, geralmente, ocorre mediante 

intervenções de partidos políticos, parlamentares e Ministério Público, conforme 

demonstrado no quadro27 a seguir: 

 

 



 

93 

Tipo Qtde % 
Parlamentares 148 33,07
Partidos Políticos 103 23,01
Funcionários Públicos 64 14,26
Ministério Público 57 12,69
Cidadão 34 7,52
Outros 42 9,45
Total 448 100

Quadro 9: Percentual de denúncias no TCE/RJ  
no período de 2005/2007.  

 

 Portanto, de acordo com o quadro anterior, verifica-se que o cidadão comum, 

sem nenhuma vinculação com o poder público, apresentou apenas 7,52% das 

denúncias formuladas ao TCE/RJ no período de janeiro de 2005 a dezembro de 

2007.   

 

 Vale destacar que verificou-se também que em grande parte das denúncias 

formuladas tanto pelo Ministério Público quanto por Parlamentares, o cidadão, ao 

invés de promover a sua demanda diretamente ao TCE/RJ, utilizou esse tipo de 

intermediação para ter o seu pleito atendido por aquela Casa, revelando um 

desconhecimento das funções das Cortes de Contas, bem como uma descrença de 

que aquele Tribunal atenderia a demanda formulada. 

 

 Ressalta-se que a denúncia formulada ao MP, nos casos cabíveis, é 

apresentada por este aos TC’s para que estes tomem as medidas cabíveis; 

restando, dessa forma, a pergunta: Por que não representar direto ao Tribunal de 

Contas? 

 

 Portanto, para a criação de uma Ouvidoria ser efetiva e alcançar a sua 

finalidade é fundamental que a aproximação entre o Tribunal de Contas e a 

sociedade ocorra de forma sólida e num ambiente de confiança mútua, entendendo 

que cada seguimento tem muito a oferecer ao outro e que a troca de experiências 

poderá ser vital para o exercício do controle da administração pública inerente a 

cada um. 

 

                                                                                                                                                         
27 O quadro foi elaborado com base nos de processos de denúncia que ingressaram no TCE/RJ no período de 
janeiro de 2005 a dezembro de 2007. 
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 A criação de uma Ouvidoria sem um processo prévio de discussões e 

deliberações entre Tribunais e Sociedade não provocará o conhecimento necessário 

do papel de cada um, nem produzirá a mudança de mentalidade necessária para 

que esta aproximação possa ser frutífera. 

 

 Vale realçar, também, que o papel do ouvidor não está vinculado apenas a 

recepção de denúncias e reclamações, mas também associado ao recebimento de 

sugestões do cidadão comum ou da sociedade organizada, que, por meio de suas 

vivências, poderia contribuir significativamente para os trabalhos de inspeções e 

auditorias do Tribunal, como demonstrado no caso do TCE/PE. 

 

 Dessa forma, ao se levar em consideração a dimensão das atividades 

exercidas pelo poder público municipal e estadual no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, da população do Estado e da própria ausência de interlocução entre 

Tribunal e Sociedade, torna-se evidente que a aproximação entre esses dois atores 

precisa ocorrer aos poucos, mas de maneira efetiva. 

 

 Para tanto, será apresentada, no tópico a seguir, uma breve agenda como 

forma de promover a aproximação entre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e a 

sociedade. 

7.3.2 A Agenda de Comunicação entre o Tribunal de Contas e a 
Sociedade 
 

 Uma etapa importante na fase que antecede a criação de uma ouvidoria é 

aquela relacionada à aproximação com a Sociedade. 

 

 Precisa ficar claro para sociedade organizada e o cidadão comum qual o 

papel daquele órgão e o que ele exatamente faz e pode fazer em prol do interesse 

público.  

 

 Nesse sentido, o exercício do controle e da accountability são fundamentais 

na formação deste processo inicial; pois não é suficiente, apenas que a ouvidoria 

fomente o processo de comunicação entre a sociedade e ela, é preciso que ela 
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forneça, ao cidadão comum e organizado, as informações de forma clara e 

transparente. 

 

 Um meio de estabelecer este processo de comunicação poderia ocorrer por 

meio de um relacionamento a ser desenvolvido com Conselhos de Políticas Públicas 

em áreas estratégicas do Estado como: Saúde, Segurança, Educação e Assistência. 

 

 Nesta fase, ao longo do exercício, a SGE promoveria encontros, setorizados 

e coletivos, com os participantes dos Conselhos de Políticas Públicas com 

representantes da SUE e SUM, e as respectivas inspetorias em busca de um 

denominador comum para orientar o cronograma de inspeções do Tribunal de 

Contas. 

 

 A promoção de encontros entre Conselhos e Tribunal de Contas para troca 

de vivências e a partir dessas experiências estabelecer a formulação dos objetivos 

das inspetorias realizadas, suaviza a característica da denúncia e a torna em 

elemento novo e mais amplo: a deliberação mútua de escopos de auditoria, no qual 

os atores envolvidos apresentam suas formas de ver seu objeto por ângulos 

diferentes. 

 

 Concomitantemente com a realização dessas ações, é importante que o 

Tribunal promova a divulgação de suas atividades nos meios de comunicação, 

escolas, universidades, além de disponibilizar serviços de telefone, cartas, correio 

eletrônico e atendimento pessoal ao cidadão que porventura venha procurar o 

TCE/RJ para obter informações sobre a administração pública estadual ou 

municipal. 

 

 A interlocução entre o Tribunal e a Sociedade, por meio dos Conselhos de 

Políticas Públicas, bem como a divulgação das atividades desempenhadas pelo 

TCE/RJ não resultaria, a priori, na criação de uma Ouvidoria, mas de ações 

características de um organismo com este. 

 

 Esse tipo de proposição visa a mudança da mentalidade do próprio TCE/RJ 

no atendimento e na percepção das necessidades da sociedade para, então, num 
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momento futuro, criar a sua Ouvidoria de uma forma sólida e com uma equipe 

técnica preparada para atender as demandas sociais 

 

 É importante ressaltar que se propõe aqui promover a extinção do processo 

de denúncia formal. Nestes casos, devem ser abertos processos específicos para 

sua apuração, mas os resultados dos diálogos entre o TCE/RJ e os Conselhos de 

Políticas Públicas seriam encaminhados para as unidades de fiscalização 

competentes para serem tratadas e utilizadas durante a fase de planejamento das 

inspeções e auditorias. 

 

 As auditorias e inspeções seriam orientadas a partir do diálogo entre Tribunal 

e os Conselhos de áreas estratégicas para identificação de um objeto comum, o que 

tornaria o tempo para realização do trabalho administrável, com foco naquilo que for 

considerado mais importante para ambas as partes. 

 

 O TCE/RJ já vem realizando um número significativo de inspeções 

operacionais, especialmente no âmbito da SUE, uma vez que sete em cada dez 

inspeções realizadas pelas IGE’s são de natureza operacional, além do fato de que 

com o surgimento de fato grave, o constante diálogo entre Tribunal e Conselhos 

poderia gerar auditorias concomitantes.  

 

 O diálogo entre Tribunal e Conselhos também representaria uma contribuição 

significativa na qualidade das informações prestadas, uma vez que as informações 

poderiam ser mais completas, pelo próprio processo de discussão, além de ser mais 

confiáveis e relevantes, e minimizar o número de informações fora da área de 

competência do TCE/RJ. 

 

 Uma outra frente de atuação concomitante com o desenvolvimento do 

relacionamento com os Conselhos Gestores seria a extensão do Programa Agenda 

Ambiental para o comércio, no entorno das instalações do TCE/RJ. 

 

O Programa Agenda Ambiental do TCE tem como foco o desenvolvimento de 

ações de minimizem o impacto ambiental, com a utilização da estratégia dos três 
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"erres": Reduzir (água, energia elétrica), Reciclar (coleta seletiva) e Reutilizar 

(mudança de conduta).  

 

Nesse sentido, com a promoção da parceria entre o Tribunal e os 

comerciantes do SAARA e Central do Brasil, além da redução do impacto ambiental 

quanto ao lixo não reaproveitável na região do centro da cidade, poderiam ser 

distribuídas cartilhas sobre o papel do TCE/RJ e promover, por exemplo, pesquisas 

de opinião para os usuários de transportes sobre trilhos que trabalham no comércio 

local. 

 

Com esta iniciativa, o Tribunal poderia encontrar subsídios para verificação 

quanto ao cumprimento do contrato de concessão com as empresas que operam no 

sistema de trens e metrô, no tocante às condições de funcionamento do transporte. 

 

 O Espaço Cultural do Tribunal constantemente tem sido palco de 

apresentações de caráter variado: shows, encontros de corais, peças de teatro, 

discussão literária, exposições, entre outros. Contudo, a divulgação, ainda, é apenas 

para a clientela funcional.  

 

Nesse sentido, a divulgação desses eventos para a sociedade como um todo 

poderia culminar com a entrega de folders com informações quanto às atividades 

desenvolvidas pelo TCE/RJ e as formas de apresentação pela sociedade de 

demandas, como denúncias, sugestões e reclamações poderiam gerar, a partir de 

um ambiente descontraído, a divulgação da atuação do Tribunal perante o cidadão. 

 

 Um outro fato importante é a apresentação dos resultados. Não basta acolher 

as demandas e apreciá-las; é preciso mostrar à sociedade os resultados obtidos. 

Mesmo em Tribunais como o Paraná e Pernambuco, além do próprio TCU, que 

apresentam alguns trabalhos significativos desta natureza, resultantes do trabalho 

de suas Ouvidorias, ainda existe uma dificuldade para o cidadão comum obter 

informações. 

 

  Portanto, é preciso não apenas criar mecanismos de comunicação com a 

sociedade, mas apresentar meios para que esta mesma sociedade possa obter as 
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informações dos organismos de controle, em especial, dos tribunais de contas, 

entidades responsáveis pelo controle externo da administração pública. 

7.3.3 Percepção quanto à necessidade de criação de uma ouvidoria no 
TCE/RJ 
 

 No tópico 7.2 foi demonstrado que as denúncias formalizadas e julgadas 

procedentes pelo TCE/RJ interferem diretamente no processo de realização de 

inspeções especiais daquele Tribunal. 

 

  Verificou-se, também, que o crescimento do número de denúncias 

procedentes não acompanhou o acréscimo de inspeções especiais realizadas 

naquela Casa.  

 

Contudo, em função da importância que o processo de denúncia vem 

alcançado naquele órgão, no primeiro semestre de 2009 estão sendo realizados 

estudos para alteração da estrutura organizacional daquele Tribunal. 

 

O objetivo é aumentar o número de inspeções especiais e ordinárias 

realizadas por aquela Corte. Para tanto, os estudos realizados visam a criação nos 

âmbitos municipal e estadual de inspetorias voltadas “exclusivamente” para a 

realização de inspeções. 

 

Esta iniciativa demonstra, não apenas a necessidade de um 

acompanhamento de perto dos atos do administrador público, como também reflete 

que as denúncias realizadas pela sociedade civil encontraram coro no âmbito 

daquele Tribunal. 

 

O processo de denúncia, tal como é, ainda provido de um formalismo 

excessivo, e certa lentidão para apreciação do pleito, tem provocado melhorias nos 

trabalhos do TCE/RJ, tais como: 

 

1 - as informações recepcionadas na denúncia têm auxiliado o processo de seleção 

de áreas e amostras a serem analisadas; e 
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2 - as informações recepcionadas na denúncia têm auxiliado o processo de seleção 

dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. 

 

A realização de estudos para ampliação dos trabalhos de auditorias e 

inspeções desempenhados pelo TCE/RJ leva a concluir que os técnicos do Tribunal, 

que realizam trabalhos de fiscalização, utilizam as informações obtidas; contudo, as 

informações recepcionadas ainda não têm gerado os benefícios desejados para os 

trabalhos de auditoria. 

 

Ainda não é possível atender todas as denúncias formalizadas e julgadas 

procedentes, é necessária a eleição dos casos “relevantes”. Também não vêm 

sendo apresentados, à sociedade, os resultados os trabalhos realizados, e, por 

conseguinte, não há uma melhoria na imagem institucional do TCE/RJ. 

 

Todavia, o primeiro passo já foi dado. A expectativa para a criação de 

inspetorias voltadas, exclusivamente, para inspeções é praticamente uma certeza e 

as denúncias e outros meios de comunicação com a sociedade, como fomento para 

realização daquele trabalho, fundamentais para o incremento das atividades de 

auditoria. 

7.3.4 Proposta de criação de uma ouvidoria no TCE/RJ 
 

Neste tópico será apresentada a proposta de criação de uma ouvidoria para o 

TCE/RJ, . 

 

 A ouvidoria do TCE/RJ deverá ser uma unidade disponível para que o 

cidadão, bem como a sociedade organizada, venham oferecer denúncias, críticas, 

informações, sugestões e até mesmo elogios às atividades desenvolvidas por 

aquela Casa e seus jurisdicionados, contribuindo para o fortalecimento da cidadania, 

da democracia participativa e deliberativa, e, por conseguinte, na melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados. 
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 A ouvidoria deverá ser um órgão vinculado à presidência do TCE/RJ e o 

cargo de ouvidor deverá ser de nomeação do presidente daquela Casa e exercido, 

exclusivamente, por servidor de carreira e que tenha atuado no âmbito da Secretária 

Geral de Controle Externo.  

 

  A vinculação da Ouvidoria à presidência do TCE tem como finalidade dar 

maior celeridade aos pedidos de inspeções e auditorias que venham a ser 

formulados, em função das demandas apresentadas naquela unidade, os quais 

devem ser autorizados pelo presidente daquela Corte. 

  

 É fundamental que o servidor que vai ocupar o cargo de ouvidor e os demais 

membros que comporão a ouvidoria sejam do quadro permanente do Tribunal e que 

tenham desempenhado suas funções no controle externo, tanto por motivos 

relacionados ao conhecimento técnico quanto à credibilidade junto a sociedade. 

  

 Um fator importante seria a caracterização das espécies de manifestação que 

os cidadãos poderiam utilizar. O Relatório de Atividades do TCE/AM referente ao 

exercício de 2008, disponibilizado no site daquela instituição, define cada uma 

dessas demandas formuladas pelo cidadão, conforme se demonstra a seguir: 

 

a) Denúncias: seriam aquelas demandas que versam sobre irregularidade e/ou 

ilegalidades praticadas por atos do administrador ou gestor público na 

aplicação dos recursos; bem como aquelas que apontam indícios de 

enriquecimento ilícito de gestores e servidores públicos; 

 

b) Críticas ou Reclamações: seriam aquelas demandas que indicam falha na 

boa aplicação dos recursos pela administração, ou seja, falhas operacionais, 

estendendo-se a atuação da atividade fim do controle externo do TCE; 

apontando erros para que a sua correção resulte na melhoria da prestação de 

serviços públicos; 
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c) Informações: aquelas demandas em que a ouvidoria fornece informações ao 

demandante sobre assuntos correlatos ao TCE ou instrução quanto à procura 

e utilização de outros órgãos e serviços públicos; 

 

d) Sugestões de aprimoramento e elogios: aquelas demandas que, não 

caracterizando crítica, visam a melhoria na prestação dos serviços públicos 

ou evidenciar serviços de excelência no âmbito da administração que 

poderão subsidiar o desenvolvimento de atividades semelhantes em outros 

setores da administração. 

 

 No tocante à identificação das possíveis competências da Ouvidoria do 

TCE/RJ, vale destacar: 

 

a) receber denúncias, críticas, reclamações, pedidos de informações, sugestões 

de aprimoramento e elogios do cidadão; 

 

b) registrar, cadastrar e informar, por meio de relatórios estatísticos e analíticos 

mensais à Presidência do TCE/RJ e à SGE as denúncias, as críticas, as 

reclamações, os pedidos de informações, as sugestões de aprimoramento e 

os elogios encaminhados pelo cidadão; 

 

c) responder às demandas formuladas pelo cidadão de forma clara, rápida e 

transparente; 

 

d) promover um diálogo permanente com os Conselhos de Políticas Públicas 

com intuito obter informações relativas às Programas de Governo que vêm 

sendo desenvolvidos como forma de subsidiar a fase de planejamento das 

auditorias realizadas por aquela Casa; 

 

e) promover um diálogo com o cidadão por meio do sistema de comunicação do 

TCE/RJ; 
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f) manter um canal de cooperação e fluência de comunicação com as unidades 

internas do TCE/RJ, em especial aquelas vinculadas à Secretaria Geral de 

Controle; 

 

g) atender ao cidadão com respeito e presteza, assegurando a rapidez e a 

qualidade das respostas; 

 

h) garantir ao cidadão o acompanhamento das informações de seu interesse 

por meio de protocolo de informações para acessão a tramitação interna, 

entre outros. 

 

 A criação da ouvidoria deverá ser revistada das formalidades legais 

necessárias, que contemplem tanto a alteração da Lei Complementar nº 63 quanto 

do Regimento Interno do TCE/RJ, além de ser necessário a edição de instrumento 

próprio que regulamente as atividades da ouvidoria. 

 

 Contudo, o mais importante que a criação da ouvidoria do TCE/RJ deve ser 

pautada no fomento da participação da sociedade nas atividades daquela Corte 

quanto no incremento do exercício do controle pela sociedade. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Apresentamos, inicialmente os conceitos de cidadania e sua evolução desde 

a antiguidade clássica até os dias atuais, com ênfase na conceituação de cidadania 

deliberativa. No capítulo terceiro, o conceito de controle e as diferenciações entre 

controle estatal e controle social. No quarto capítulo, a origem dos Tribunais de 

Contas no Brasil. 

 

No quinto capítulo expusemos a metodologia utilizada e no sexto capítulo, o 

papel das ouvidorias em Tribunais de Contas existentes no Brasil com ênfase na 

experiência das Cortes de Contas dos Estados do Paraná e de Pernambuco. 

 

O sétimo capítulo se propôs a apresentação de uma proposta de uma 

ouvidoria para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  

 

A criação de uma ouvidoria apenas faz sentido se balizada a partir dos 

conceitos de cidadania, em especial, cidadania deliberativa e de controle social.  

 

A cidadania deliberativa deve ser entendida como uma ação política na qual o 

indivíduo participa e decide nas mais diferentes instâncias o seu destino e, no 

contexto apresentado, a necessidade de comunicação do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro com os Conselhos de Políticas de Públicas, dentre outros 

organismos da sociedade civil, é fundamental para determinar o curso das políticas 

públicas envolvidas. 

 

Essa comunicação seria imprescindível para o estabelecimento de metas e 

objetivos para o exercício do controle pelos atores envolvidos no processo de 

fiscalização da coisa pública. E a agilidade no processo de captação de informação 

da sociedade poderia favorecer a inclusão, nas inspeções em andamento, dos 

dados obtidos pela Ouvidoria. 
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O controle social visa à discussão com o governo sobre as necessidades 

sociais e o planejamento de como resolver estas demandas, a fiscalização das 

ações desenvolvidas pelo Estado em prol da sociedade, bem como o 

acompanhamento das ações implementadas, gerando um sistema de 

retroalimentação para garantir a equidade entre os desiguais. 

 

O governo é e sempre será, embora em alguns momentos se olvide dessa 

posição, um representante da maioria dos cidadãos referendado pelo voto universal 

e, como tal, deve ser por ele fiscalizado a fim de evitar a predominância do interesse 

privado sobre o público; portanto, os mecanismos de controle governamental em 

sua essência são sociais, pois zelam pela utilização dos recursos públicos em prol 

da sociedade como um todo. 

 

Nesse sentido, observa-se que a missão dos Tribunais de Contas e o 

interesse da própria sociedade são convergentes: a garantia de que a ação 

desenvolvida pelo gestor público atenda aos anseios do cidadão, podendo então a 

Corte de Contas ser caracterizada como um elemento de fortalecimento do controle 

social e do exercício pleno da cidadania. 

 

Por isso, faz-se mister que a sociedade compreenda o papel dos Tribunais e, 

dessa forma, colabore, participe, questione, fomente naqueles a necessidade de um 

discurso mais visível ao cidadão comum, isto é, uma leitura clara e compreensível 

da gestão pública para que a sociedade possa reivindicar os seus direitos e garantir 

o exercício da democracia. 

 

É bem verdade que nem todos os Tribunais de Contas dos entes federados 

estão abertos e voltados para a articulação com a sociedade. Ainda vivem fechados 

em si mesmos, presos a uma visão de direito positivo que destrói, em certa medida, 

a via democrática estabelecida pela Constituição de 1988.  
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Nesse sentido, o trabalho da Ouvidoria é de valorizar a cidadania, dar 

garantia dos direitos aos excluídos,  aos  marginalizados  e  as minorias, bem como 

atuar como um espaço democrático onde atores voltados para o controle da 

administração pública se unem em prol de um objetivo comum: a boa aplicação dos 

recursos públicos de acordo com os interesses da sociedade. 

 

Por isto, a Ouvidoria se revela como instrumento fundamental de participação 

e deliberação da comunidade na fiscalização dos  recursos públicos, quando coleta  

as  demandas  individuais  e  analisa  os  fatos  apresentados, propiciando um 

constante feed-back no atendimento aos anseios e expectativas da comunidade. 

 

 A instituição de Ouvidorias nas Cortes de Contas permite ao cidadão 

participar do processo de controle do Estado (o controle social), atuar diretamente 

no combate à corrupção e outras formas de desmandos condenáveis que entravam 

o desenvolvimento sócioe-conômico.   

 

  A pesquisa efetuada no período de 2005/2007 demonstrou que todas as 

inspeções especiais realizadas tiveram por base informações obtidas por meio de 

denúncias julgadas, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

procedentes ou procedentes em parte, o que denota a importância da participação 

da sociedade no delineamento dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos pelo 

TCE/RJ no mesmo período. 

 

Também foi apresentado que menos de 10% das denúncias apresentadas no 

TCE/RJ no período de 2005/2007 foram realizadas pelo cidadão comum, sem 

nenhum vínculo com o setor público, combinada com  a informação de que cerca de 

80% da população não tem a menor idéia do papel dos tribunais de contas, o que 

demonstra a necessidade de ações voltadas para demonstrar à sociedade o papel 

desta instituição no cenário fluminense e da adoção de medidas que estimulem o 

processo de denúncia, reclamação e, até mesmo, obtenção de informações pelo 

cidadão perante a entidade. 
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Um outro fator que ficou registrado foi que o número de inspeções especiais 

realizadas não acompanha o número de denúncias consideradas procedentes, 

demonstrando a necessidade de reestruturação do TCE/RJ, para que o controle 

externo possua em sua estrutura setores voltados exclusivamente para inspeções, 

atendendo, desta forma, aos anseios sociais expresso por das denúncias. 

 

 E, por fim, apesar da criação de Ouvidoria poder ser um instrumento útil para 

captação da vontade do cidadão no tocante à fiscalização e ao acompanhamento da 

administração pública, é preciso mudar a mentalidade da instituição TCE/RJ: não 

basta ser proporcionar diversos meios de comunicação entre o tribunal e a 

sociedade; é preciso ser transparente e dar publicidade de forma clara e inteligível 

dos seus atos, para que suas informações possam, efetivamente, servir de 

subsídios para o exercício do controle social. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
Nome:  
Idade: 
Escolaridade: 
Cidade: 
 
 
1 -  Você já ouviu falar em Tribunal de Contas? 
Sim___ 
Não___ 
 
 
2 – A qual poder você acha que os Tribunais de Contas estão vinculados? 
Executivo____ 
Legislativo___ 
Judiciário____ 
Não sei_____ 
 
 
3 – Que função acha que os Tribunais de Contas têm? 
Poder de polícia                         _____ 
Julgar os atos da administração_____ 
Prender pessoas                        _____ 
Contar alguma coisa                  _____ 
Não sei                                       _____ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 
Tribunal de Contas do Estado ou Município de: 
Nome: 
Cargo: 
Lotação: 
 
 
1 – Existe uma ouvidoria formalmente criada na estrutura deste Tribunal de Contas? 
Sim___ 
Não___ 
 
 
2 – Em caso positivo, informar quando a ouvidoria foi criada? 
 
 
3 – Existe algum tipo de indicador de desempenho do trabalho desempenhado pela 
ouvidoria e como ele interfere nas ações deste Tribunal de Contas? 
 
 
4 – Que tipo de ações foram desenvolvidas para implantar a ouvidoria deste 
Tribunal de Contas? 

 

 
 


