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RESUMO 
 
 

Este trabalho buscou demonstrar, através de pesquisa bibliográfica, a importância do 

controle social para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, para os objetivos 

da República e para o novo modelo gerencial público, o qual passou a vigorar no Brasil após a 

promulgação da Constituição da República de 1988 e das sucessivas reformas ocorridas na 

década de noventa do século XX. 

A proposta, no entanto, foi apresentar novos caminhos para o desenvolvimento do 

controle social, mediante ações educativas e de integração do controle externo institucional 

com controle social.  

Esta mudança de paradigma partiu da premissa de que órgãos públicos, no caso 

específico, Tribunais de Contas e Escolas de Contas, também possuem responsabilidades 

sociais, que na hipótese se traduzem especificamente em preparar os cidadãos e a sociedade 

civil para melhor exercerem suas prerrogativas. 

Por fim, cabe enfatizar que, caso tais medidas sejam implementadas, é possível 

prever uma aumento na eficácia do controle social e na efetividade das políticas públicas 

promovidas pelos três níveis de governo.  

Palavras-Chave: Controle Social, Tribunais de Contas, desenvolvimento do 

controle social, ações educativas e integrativas, eficácia, eficiência e efetividade. 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

Após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, o 

país iniciou um processo de transição de uma democracia de elites para uma democracia de 

sociedade civil (Bresser - Pereira, 2000)1. A partir de então, foi possível notar o aumento da 

participação popular, através do exercício pleno da cidadania. 

 Juntamente com este fenômeno, também surgiram os chamados movimentos da 

sociedade civil, os quais foram constituídos, em grande parte, sob a forma de organizações 

não governamentais. Dentre as reivindicações feitas, estavam aquelas que exigiam do Poder 

Público maior transparência e eficiência na execução de seus serviços.  

 Além disso, com o restabelecimento da liberdade de informação, a imprensa passou a 

ter um papel fundamental na formação da opinião pública, servindo de instrumento social 

para o aprimoramento das instituições democráticas. 

 Diante da soma desses fatores (democracia, sociedade civil e imprensa livre) eclodiu 

o controle social, que passou a reivindicar mudanças na Administração Pública, não apenas no 

sentido de contrapor-se às práticas que se desviavam do interesse público, mas também, 

propondo parcerias com o Poder Público na busca de soluções, a partir de uma visão de fora 

para dentro do ambiente organizacional.  

No cenário externo, o mundo iniciava o processo de globalização, promovido pela 

revolução tecnológica e pelas transformações no contexto econômico, que obrigou os países a 

se adaptarem a uma nova realidade, para dar continuidade ao processo de desenvolvimento.  

Em razão disso, foi preciso repensar o papel da Administração Pública para que ela 

pudesse interagir de maneira satisfatória com a nova ordem que estava emergindo. Muitas 

nações passaram a investir em projetos de qualidade contínua na gestão pública, utilizando-se 

                                                 
1 Afirmação feita pelo aludido autor no capítulo “Da Política de Elites à Democracia de Sociedade Civil”- apud  
Reis Velloso, ( 2000, p. 517-538).  
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de técnicas de benchmarking
2, para adotar políticas públicas mais eficientes e que 

permitissem maior captação de investimentos externos.  

Desde então, a gestão pública vem passando por um processo de transmissão do 

modelo burocrático weberiano para o modelo gerencial (managerialism), conforme asseverou 

Pollitt (1993) 3, sobretudo após as experiências ocorridas, na década de noventa, em certos 

países da Europa e nos Estados Unidos.  

O principal argumento para tais mudanças, estava na constatação de que o modelo 

burocrático, criado por Max Weber, e que fora amplamente utilizado no século XX, não 

correspondia mais às demandas da sociedade. 

Foi percebendo tais acontecimentos que, em setembro de 1995, o Governo Federal 

apresentou a chamada reforma gerencial, mediante o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado. Em linhas gerais sua missão tinha por escopo fixar novos paradigmas para a 

Administração Pública, a fim de torná-la mais eficiente.  

Muitas medidas foram adotadas, dentre elas, destacaram-se as privatizações, as 

emendas constitucionais (reforma administrativa e previdenciária) e as leis 

infraconstitucionais, que trataram de temas como: a concessão de serviços públicos, agências 

reguladoras, organizações sociais e da sociedade civil, lei de responsabilidade fiscal, parcerias 

público-privadas e consórcios públicos. 

Convém observar que os fatos anteriormente narrados inauguram o presente trabalho 

para demonstrar a convergência de interesses da democracia da sociedade civil e do modelo 

gerencial com os do controle social, uma vez que todos eles objetivam melhorar a qualidade 

da gestão pública. 

                                                 
2 Segundo Geraldo Duarte, in Dicionário de Administração (página 160), benchmarking é a sondagem técnica 
sistemática e contínua de medida comparativa das práticas e do desempenho de uma organização, em relação à 
outra reconhecidamente excelente. 
3 Extraído do texto: “Managerialism and public service de Cristopher ”, conforme referência bibliográfica.  
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Aduza-se que, com a vigência da Lei Responsabilidade Fiscal, o controle social 

passou a ter maior relevância, em razão do papel estratégico atribuído à participação popular4 

para assegurar maior transparência na gestão fiscal, que é um dos pilares da accountability
5. 

Entretanto, até hoje se constata que a participação popular nas audiências públicas, 

durante o processo de elaboração e discussão das leis orçamentárias, tem sido exercida de 

forma pouco apropriada, considerando o desconhecimento de grande parte dos cidadãos no 

uso de suas reais prerrogativas. É por este motivo que a eficácia do alto controle social fica, 

decididamente, comprometida.  

Uma alternativa viável para suprir esta carência seria utilizar a excelência técnica do 

Tribunal de Contas em favor da dinâmica do controle social, através de ações educativas 

voltadas para difundir, junto à sociedade, os fundamentos do controle social enquanto 

expressão da cidadania.  

Assim sendo, este é o pano de fundo que sustenta este tema e cujos aspectos mais 

relevantes serão desenvolvidos nos capítulos seguintes.  

 

1.1 O problema: 

 

Conforme se depreende pelas considerações iniciais, o presente trabalho buscou 

responder como o controle social poderia ser aprimorado pelo Tribunal de Contas, 

especialmente quanto à eficácia da participação popular na gestão fiscal. 

Para tanto, o tema e o problema foram correlacionados com a consolidação da 

democracia no país, enquanto regime político, diante da necessidade e oportunidade de se 

promover um amplo debate sobre os novos passos a serem dados na efetivação do exercício 

da cidadania plena e dos objetivos fundamentais da República. 

                                                 
4 Vide parágrafo único do artigo 48 da LRF (Lei Complementar 101 de 04/05/2000). 
5 Refere-se ao conceito anglo-saxão que se aproxima da expressão responsabilidade fiscal e foi adotada pela 
doutrina fiscal pátria, após a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo final 

 

O objetivo final deste trabalho foi propor o aprimoramento do controle social pelo 

Tribunal de Contas, através de cursos, palestras e seminários destinados aos cidadãos e 

ministrados pela Escola de Contas e Gestão em parceria com instituições públicas e privadas 

de notória excelência sobre o assunto. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários  

 

Este trabalho também teve como objetivos intermediários: 

•  Demonstrar a relevância do controle social e do Tribunal de Contas 

para o bom funcionamento da democracia da sociedade civil e do novo 

modelo gerencial público, através de análise bibliográfica dos aspectos 

administrativos e jurídicos que envolvem o tema; 

• Propor a implantação, pelo Tribunal de Contas, do Programa de 

Educação Fiscal (PROEFIS), destinado aos cidadãos e ministrado pela 

Escola de Contas e Gestão em pareceria com instituições públicas e privadas 

de notória excelência; 

• Difundir a cultura fiscal perante a sociedade civil e seus cidadãos a fim 

de aumentar a qualidade do exercício do controle social como forma de 

expressão da cidadania;  



6 

 

• Aproximar e integrar o controle externo exercido pelo Tribunal de 

Contas com o controle social, através de um Fórum de Controle Social, com 

a participação de órgãos de controle institucional, tais como: Tribunais de 

Contas, Controladoria - Geral; Ministério Público e a sociedade civil 

organizada (ONG s, Os e etc.), aberto ao público em geral. 

 

 1.3 Delimitação e Relevância do Estudo 

 

O trabalho em tela se limitou a estudar de que forma o Tribunal de Contas poderia 

aprimorar o controle exercido pela sociedade civil e seus cidadãos, no âmbito da gestão fiscal. 

Portanto, não está inserido no presente contexto o aprimoramento do exercício do controle 

social junto a outros órgãos. 

Por se tratar de tema bastante amplo, cujo caráter interdisciplinar oferece inúmeras 

possibilidades, esta pesquisa também sofreu limitação quanto ao conteúdo doutrinário 

analisado, na medida em que somente foram abordados aspectos administrativos e jurídicos 

vinculados ao objeto estudado.  

 Embora o presente estudo seja teórico, sua relevância está em propor soluções para 

uma questão fundamental e relativa ao Estado Democrático de Direito, que é o controle social 

e a participação popular como instrumentos de proteção dos interesses republicanos, 

assegurados pela Constituição da República de 1988. 

 

1.4 Metodologia  

 

No tocante à metodologia aplicada neste trabalho, podemos dizer que o tipo de 

pesquisa foi, quanto aos meios, bibliográfica, porque se utilizou da literatura técnica para 
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extrair elementos jurídicos e de administração pública que serviram de base para a 

fundamentação teórico-metodológica, como por exemplo: conceitos, classificações, naturezas 

jurídicas, princípios e normas de direito constitucional e administrativo, bem como teorias da 

administração, métodos e planejamentos.  

 Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, explicativa e aplicada. Descritiva, porque 

pretendeu apresentar o controle social no Brasil e sua atual realidade. Explicativa, porque 

procurou esclarecer a importância do desenvolvimento do controle social no Brasil. E por 

último, aplicada, na medida em que sua finalidade prática foi apresentar propostas para o 

desenvolvimento do controle social.  

 Sobre a coleta de dados, a presente pesquisa analisou livros, revistas especializadas, 

jornais, sites de internet e outros meios de informação postos à disposição, tais como: 

consultas a monografias, relatórios de pesquisa, dissertações e teses. 

O método de pesquisa utilizado no tratamento dos dados foi o da análise de 

conteúdo, uma vez que a abordagem foi feita com base na literatura coletada a fim de 

estabelecer as inferências necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho.  

Por fim, no que pertine à limitação do método a opção feita foi pela grade fechada, 

uma vez que foram estabelecidas, a priori, quais as categorias seriam analisadas na pesquisa e 

que se utilizariam da literatura especializada. 

 

2- A FUNÇÃO CONTROLE 

 

2.1 Aspectos históricos e filosóficos: 

 

Por muitas vezes ouvimos falar sobre o controle, sem notarmos a amplitude 

semântica deste vocábulo e o quanto ele é importante para o progresso de uma nação. Basta 
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observarmos os fatos cotidianos ocorridos em todo mundo, veiculados pela mídia, para 

compreendermos, claramente, a necessidade do seu constante aprimoramento. Evidencia-se, 

que onde não há controle, não há ordem e, sem ordem, não há progresso - mas sim, a barbárie 

retratada pelos quadros dantescos.  

Foi por esta razão que vários filósofos clássicos desde os iluministas até os 

contemporâneos seguidores de Habermas6, detiveram-se em abordar sobre este assunto, mas 

sob prismas diversos. 

 No entanto, aquele que melhor se expressou sobre a importância do controle, foi 

Montesquieu, em sua obra intitulada: Do Espírito das Leis. Nela, uma célebre passagem que 

se destaca no Capítulo IV, do Livro XI, tornou-se primordial para todo o entendimento acerca 

da Teoria da Separação dos Poderes e dos fundamentos do controle como função essencial 

para a proteção da res pública.  

Dizia o Barão de Montesquieu:  

“Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela 

disposição das coisas, o poder detenha o poder.” 

 

A partir desta máxima, deveras parafraseada pela doutrina, firmou-se o 

entendimento de que o poder não pode ser absoluto, devendo sofrer limitações, para que não 

venha a se desvirtuar de seus fundamentos instituidores. 

 Assim, o filósofo iluminista passou a desenvolver sua teoria sustentando que muito 

embora o poder seja uno e indivisível, suas funções deveriam ser distribuídas essencialmente 

em três: a executiva, a legislativa e a jurisdicional e que elas deveriam atuar de maneira a 

exercer controle recíproco (ou mútuo).  

                                                 
6 Jürgen Habermas, filósofo alemão da escola de Frankfurt, autor da Teoria da Ação Comunicativa, dentre outras 
obras. 
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Cabe, entretanto, ressaltar que sua obra fora inspirada em conceitos baseados na 

óptica aristotélica, que já na Grécia antiga, inaugurava este pensamento, sem, contudo, 

desenvolvê-lo com a mesma consistência do filósofo francês. 

 Aliás, outro aspecto de extrema importância para a compreensão do tema foi 

estabelecido no capítulo anterior da obra de Montesquieu, no qual ao discorrer sobre o que é a 

liberdade, se aproximou das idéias de Locke para fundar sua teoria, sob o argumento de que a 

liberdade de todos dependia dos limites impostos a todos, através do primado da lei.  

Esta alusão acabou por vincular a idéia de liberdade ao princípio da legalidade, 

estabelecendo também limites à atuação do Estado perante o cidadão e moldando o sistema de 

checks and balances. 

É do conjunto de idéias expostas que podemos inferir o seguinte: controle é a 

limitação do poder pelo poder.  

 A teoria de Montesquieu passou a ter grande influência na formação do chamado 

Estado–Nação, que surge após o início da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789. 

Aliás, com relação à sobredita Declaração, dois artigos demonstram, nitidamente, a 

influência iluminista da separação de poderes e do controle exercido pela sociedade. São eles:  

 

Artigo 16: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada 

a garantia dos direito, nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição.” 

 

Artigo 15: “A sociedade tem o direito de pedir contas a todo 

agente público pela sua administração”. 

 

Desde então, estas regras, que estão plasmadas nos direitos humanos de primeira 

geração, verteram-se em marcos históricos para o desenvolvimento do controle (seja o de 

natureza institucional ou social) e passaram a ser positivadas, em grande parte nas 
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Constituições democráticas contemporâneas, como por exemplo, a dos Estados Unidos, 

França e Brasil (1988). 

 

2.2 Origem e conceituação do controle (lato sensu):  

 

Quanto ao surgimento do controle, não existe consenso entre os historiadores acerca 

da origem, mas, sabe-se que são remotas e derivam dos primórdios da organização humana 

em cidades. 

 Segundo Lima (2007, p.01), há quem veja exemplos de atuação do controle na 

organização dos faraós do antigo Egito, entre os hindus, chineses e os sumérios, ou em 

instituições presentes na Atenas do Século de Ouro (século V- a.C.).  

Acerca da etimologia da palavra controle, cabe dizer que tem origem francesa, 

contre-rôle, assim como do latim medieval contrarotulus, de acordo com a pesquisa de 

Guerra (2005, p.89) apud Lima (2007, p.02).  

No entanto, como ressaltou Mileski (2003, p.137), embora hoje a palavra já seja 

perfeitamente integrada à linguagem jurídica nacional, sendo de uso corrente no Direito 

Público, houve tempo em que a sua utilização foi alvo de severas criticas por parte dos 

puristas da linguagem que não admitiam galicismos, por entender que no português havia 

termo adequado - fiscalização para indicar o sentido técnico. 

Porém, esta controvérsia somente fora dirimida após o posicionamento doutrinário 

de Meirelles (2001, p.624), mediante sua precisão técnica: 

 

 “A palavra controle é de origem francesa (contrôle) e por isso 

sempre encontrou resistências entre os cultores do vernáculo. 

Mas por ser intraduzível e insubstituível no seu significado 

vulgar ou técnico, incorporou-se definitivamente no nosso 

idioma, já constando dos modernos dicionários da língua 
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portuguesa nas várias acepções, e, no direito pátrio, o conceito 

controle foi introduzido e consagrado por Seabra Fagundes 

desde a publicação de sua insuperável monografia, O controle 

dos atos administrativos do Poder Judiciário (1ª ed.,1941).” 

 

Muitos são os conceitos de controle, haja vista o seu caráter interdisciplinar, é por 

este motivo que pedimos vênia para apresentarmos algumas das definições que melhor 

exprimem as linhas de pensamento expostas neste estudo. 

 

2.2.1 Quanto ao sentido léxico: 

 

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, controle, na primeira 

acepção é: 

 “Monitoração ou fiscalização minuciosa de acordo com 

padrões e normas”  

 

 2.2.2 Quanto ao sentido da Ciência Jurídica, nos esclarece Carvalho Filho 

(2008, p.836): 

“... controle da Administração Pública é o conjunto de 

mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se 

exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade 

administrativa em qualquer das esferas de poder.”  

 

Cabe aqui uma observação que julgamos ser oportuna, para justificar os motivos 

pelos quais não foram utilizadas as conceituações de Meirelles (2001, p.624) e Di Pietro 

(2008, p.691). Em primeiro lugar, a conceituação do saudoso jurista é certamente brilhante, 

contudo, define controle como sendo uma faculdade, o que, a nosso sentir, data vênia, não 

retrata a realidade, mas, sim, um poder-dever, conforme bem asseverou Di Pietro (2008, 
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p.691). Já no tocante a definição de controle apresentada pela laureada professora da USP, 

cabe apenas uma humilde reserva, a de que o exercício do controle da administração pública 

não é exercido apenas por órgãos dos poderes constituídos, mas também pelos cidadãos, 

através do controle social que é exógeno7, ou seja, é exercido de fora para dentro do ambiente 

organizacional, razão pela qual o conceito de Di Pietro, muito embora seja altamente 

profícuo, não seria o mais adequado nesta pesquisa.  

Logo, com base em tais argumentos, optamos por empregar o conceito de Carvalho 

Filho (2008, p.836), haja vista que por conter uma definição mais aberta não está a excluir a 

importância do exercício do controle social que é um dos corolários da democracia de 

sociedade civil, razão pela qual não se exerce controle apenas pelos órgãos do Estado. 

 

2.2.3 Quanto ao sentido da Ciência da Administração: 

 

Segundo Chiavenato (2007,334): 

 

“A essência do controle consiste em verificar se atividade 

controlada está ou não alcançando os seus resultados 

desejados. Quando se fala em resultados desejados, parte-se do 

princípio de que esses resultados foram previstos e precisam 

ser controlados. Então, o controle pressupõe a existência de 

objetivos e planos, pois não se pode controlar sem planos, para 

definir o que deve ser feito. O controle verifica se a execução 

está de acordo com o que foi planejado. Quanto mais 

complexos, definidos e coordenados forem os planos e quanto 

maior for o período de tempo envolvido, tanto mais complexo 

será o controle.” 

 

                                                 
7 Esta afirmativa é de Carvalho Filho (2008, p.844), conforme referência bibliográfica anexa. 
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Não obstante todos esses significados, o controle também é uma função 

administrativa, e como tal deve ser exercida, numa democracia, não apenas pelo Estado, mas 

também por toda a sociedade.  

 

2.3 Classificação da função controle (lato sensu) 

 

A classificação da função controle também é bastante variada, dependendo do autor 

e do enfoque que se queira dar. Conforme se observa nas doutrinas das ciências jurídica e 

administrativa, muitas são as possibilidades, razão pela qual, abordaremos apenas aquelas 

classificações que sustentam os objetivos deste estudo. 

 

2.3.1 Classificação jurídica de controle: 

 

A classificação jurídica de controle abaixo analisada é encontrada na doutrina de 

forma pacífica e foi extraída de Meirelles (2001, p.625), Di Pietro (2008, p.691), Carvalho 

Filho (2008, p.838) e Borges (2004, p.489), apenas nos pontos em que se comunicam: 

 

• Quanto ao órgão controlador, o controle pode ser: 

 

1) Administrativo- origina-se da própria Administração Pública - 

autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF); 

2) Legislativo - exercido por meio do Poder Legislativo (Congresso 

Nacional ou por cada uma de suas casas legislativas) Ex: art. 49 da 

CRFB/88 ou com o auxílio do Tribunal de Contas - Ex: art. 71 da 

CRFB/88; 
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3) Judicial - levado à efeito pelo Poder Judiciário (art.5º , inciso 

XXXV, da CRFB/88). 

 

• Quanto ao momento (ou à oportunidade) o controle é: 

1) Prévio (preventivo) ou (a priori) – visa a impedir a prática do 

ato ilegal ou contrário ao interesse público- (art.49, II, III, XV,XVI; art. 

52, III, IV, V da CRFB/88); 

2)  Concomitante – no mesmo instante da atuação administrativa - 

sistema de auditoria; 

3) Posterior (ou a posteriori) – rever os atos já praticados - visa 

corrigir, desfazer, confirmar – aprovação ou homologação, revogação, 

convalidação e anulação. 

 

• Quanto à origem (ou extensão do controle): 

1) Interno - cada Poder exerce sobre seus próprios atos (art.70 a 74 

da CRFB/88); 

2) Externo - a cargo do Congresso Nacional com auxílio do 

Tribunal de Contas ou por via do Poder Judiciário (art.5º XXXV, da 

CRFB/88); 

 

Cabe também aduzir que o controle externo, segundo Meireles (2001, p.626), 

também pode ser o popular (controle externo popular) - que seria o previsto no artigo 31, 

parágrafo 3º, da CRFB/88 determinando que as contas do Município (Executivo e Câmara) 

fiquem, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame 

e apreciação, podendo questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. A inexistência de lei 
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específica sobre o assunto não impede o controle que poderá ser feito através dos meios 

processuais comuns, como o mandado de segurança e a ação popular.  

 

•  Quanto à natureza (ou quanto ao aspecto da atividade administrativa a ser 

controlada): 

1) Legalidade (incluindo moralidade) – pode ser exercido pelos três 

poderes (art.5º, XXXV; artigo 71; art.70 a 74 da CRFB/88); 

2) Mérito – só cabe a própria Administração Pública (Súmulas 

346/473 do STF), através de juízo de conveniência e oportunidade para 

que o ato administrativo seja revogado. 

 

Outra classificação que auxilia no desenvolvimento do tema é a que fora proposta 

por Siraque (2005, p. 93) e que trata do controle institucional, conforme se expõe, a seguir: 

Controle Institucional – É aquele realizado pelos órgãos do Estado sobre seus 

próprios atos e suas atividades, ou pelos de quem lhes faça às vezes, ou seja, os atos jurídicos 

de um particular no exercício privado de funções públicas. Como por exemplo, o particular no 

exercício privado de funções públicas. O controle institucional é espécie do gênero controle. 

 

• Quanto à origem o controle institucional se subdivide em: 

1) Controle institucional interno - É a autofiscalização exercida pela própria 

instituição, que tem como exemplo notório o controle interno previsto no artigo 

74, incisos I à IV e parágrafo 1º, e que passou a ter maior relevância com a 

vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal – L. C. 101/00; 

2) Controle institucional externo – É o realizado por órgão institucional estranho 

àqueles que foram responsáveis pela emissão do ato a ser controlado.  
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Aproveitando a classificação de Siraque (2005, p.93), cabe-nos tecer um breve 

comentário - muito embora o controle social não pertença a esta classificação, ele pode ser 

considerado como um controle não institucional exercido externamente pela sociedade, 

perante os órgãos e agentes da administração pública, ou seja, pode ser classificado, para fins 

didáticos, como sendo controle não institucional externo. 

 

3- ASPECTOS RELEVANTES DO CONTROLE SOCIAL 

 

Após análise dos conceitos e classificações do controle lato sensu, convém 

examinar-mos o controle social, que é espécie do gênero controle. 

 

3.1 Origem e conceituação do controle social:  

 

Desde já, devemos dizer que a origem do controle social também é desconhecida, 

pois não é possível determinar com exatidão quando ele de fato apareceu na sociedade. 

Acredita-se, entretanto, que ele teria surgido nos primórdios da civilização humana e de suas 

relações sociais, da mesma forma que o seu gênero, o controle. 

Contudo, um dos dados históricos mais consistentes de que se tem conhecimento 

também estão evidenciados no contexto do iluminismo e da Revolução Francesa (1789), no 

denominado Século das Luzes (XVIII). Pois, foi neste período que os movimentos populares 

apoiados pela sociedade civil burguesa depuseram o absolutismo e fundaram os alicerces 

contemporâneos dos direitos do cidadão8 e dos direitos humanos. 

 Já, no tocante a origem da expressão controle social, enquanto fenômeno 

sociológico, Peci (2006, p.173), nos esclarece: 

                                                 
8  Muito embora a origem do vocábulo cidadania seja latina, do período antigo romano. 
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“A idéia de controle social foi apresentada na sociologia 

americana de cunho funcionalista da década de 1920, 

associada à estudos sobre o crime e outras atitudes 

socialmente indesejáveis.” 

 

A expressão controle social possui diversas acepções técnicas, é por esta razão que 

ela deve ser compreendida dentro do seu caráter semiótico, tendo em vista a grande 

quantidade de disciplinas que envolvem este instituto. 

É por tal razão, que expomos os conceitos no sentido jurídico e sociológico que 

representam: 

• Quanto ao sentido Jurídico de controle social, conceitua Siraque (2005, 

p.103): 

 

“Controle social é o ato realizado individual ou coletivamente 

pelos membros da sociedade por meio de entidades 

juridicamente organizadas ou não, através de diversos 

instrumentos jurídicos colocados à disposição da cidadania 

para fiscalizar, vigiar, velar, examinar, inquirir e colher 

informações a respeito de algo”. 

 

• Quanto ao sentido sociológico constante do Dicionário de Sociologia, 

(Ferreira, 1977, p.75, apud Siraque 2005, p.106): 

 

“Controle social é o conjunto de processos e técnicas pelas 

quais os grupos e sociedade impõem e asseguram obediência 

dos seus membros por meio determinados padrões de 

comportamento. São Instrumentos de controle social: religião, 

moral, leis, opinião pública, educação, governo, propaganda 

etc. (...)”. 
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Entretanto, faz-se necessário apresentar outra classificação que nos parece ser 

adequada a atual dimensão do controle social após os processos de redemocratização 

ocorridos no país, pós Constituição de 1988. Segundo Cunha (2003, p.2), apud Peci (2006, 

p.175 - 175):  

 

“...capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas 

políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de 

prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, 

estado ou do governo federal”. 

 

3.2 Características do controle social: 

 

Aproveitando-se às classificações estabelecidas no item 2.1.3, podemos inferir que o 

controle social é um controle não institucional, externo, que pode ser exercido a qualquer 

momento, isto é, de maneira prévia, concomitante e posterior contra atos administrativos que 

afrontem aspecto de legalidade (legitimidade) e quanto ao aspecto meritório, somente quando 

este vier a ferir o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. 

Assim sendo, cabe esclarecer que o controle social classifica-se como não 

institucional, porque o seu exercício não parte de um órgão público que esteja inserido em um 

dos poderes constituídos, mas sim dos cidadãos ou da coletividade representada pela 

sociedade civil organizada, através das associações, conselhos, organizações não 

governamentais, organizações sociais e etc.  

É controle externo porque sua atuação não ocorre dentro da órbita do órgão público 

que praticou o ato a ser controlado, por ser exógena, conforme dito anteriormente.  

Pode ser exercido a qualquer momento, porque o poder popular é perene numa 

democracia. Aliás, a assertiva de Lima (2007, p.18) corrobora com este entendimento na 
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medida em que torna possível vislumbrar a possibilidade do exercício do controle social da 

gestão fiscal em todas as fases do ciclo orçamentário: 

“Numa democracia, o controle social é exercido desde o 

processo de elaboração das políticas públicas, por exemplo, 

mediante consultas públicas, até o acompanhamento e 

monitoramento de sua execução.”  

 

3.3 O controle social como corolário do Estado Democrático de Direito e do 

princípio republicano. 

 

Existem elos incontestáveis que unem o controle social ao Estado Democrático de 

Direito e ao princípio republicano. No Brasil, um destes elos está lapidarmente insculpido no 

artigo inaugural da Carta Magna de 1988. Nele, está explicitado que a República Federativa 

do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus 

fundamentos, a cidadania9.  

Nota-se que uma importante evolução ocorreu com a promulgação da Constituição 

Cidadã – a de que o Estado não é apenas de direito, mas sim, “democrático de direito”. O 

acréscimo deste vocábulo acabou por atribuir maior valor a este princípio fundamental, pois 

desde então, a participação popular passou a ser necessária não apenas para eleger seus 

representantes, mas também para a tomada de decisões públicas, que, de acordo com Moreira 

Neto (2001, p.57):  

“... seria direito de todos e de cada um compartilhar das 

opções políticas sobre a gestão da coisa pública”. 

Esta é, sem dúvida, uma distinção muito marcante entre a democracia 

representativa e a participativa. Isto porque, a primeira, fruto do Estado de Direito arrima-se 

no direito do cidadão de eleger seus representantes e a segunda, oriunda do Estado 

                                                 
9 Vide inciso II do artigo primeiro da C.R.F.B./88. 
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Democrático de Direito, vai mais além, porque também garante ao cidadão e à sociedade 

utilizar-se de mecanismos de escolha e acompanhamento das políticas públicas.  

 Conforme se depreende, o aprofundamento da democracia participativa deve-se 

ao poder popular conferido pelo parágrafo único do artigo primeiro da CRFB/88 que 

determina: 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.” 

 

É através da parte final deste dispositivo que o controle social se justifica como 

parte integrante do poder popular, permitindo a todos os cidadãos que exercitem não apenas 

os seus direitos políticos, isto é, o direito de votar e ser votado, mas também se utilizem dos 

diversos instrumentos de controle postos à sua disposição pela Constituição e por normas 

infraconstitucionais. 

Aliás, nesse particular, para demonstrar a importância atribuída ao controle social 

numa democracia participativa, selecionamos os principais10 instrumentos de controle que 

podem ser exercidos pelo cidadão ou por entidades que protejam seus interesses:  

 

• Direito de certidão - Está previsto na alínea b do inciso XXXIV do artigo 5º, o qual 

assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em 

repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 

pessoal;  

 

                                                 
10 Trata-se apenas de uma apresentação exemplificativa dos principais instrumentos de controle social, a fim de 
demonstrar a importância do tema para a democracia participativa e para o princípio republicano. Cabe também 
esclarecer que muitos dos instrumentos de controle estão inseridos dentro dos direitos e garantias fundamentais, 
sendo, portanto parte integrante do núcleo fundamental da CRFB/88. 
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•  Direito de petição – Previsto na alínea a do inciso XXXIV do artigo 5º, assegura a 

todos, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos 

em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

 

•  Direito de informação pública – Encontra-se nos inciso XXXIII do artigo 5º cujo 

conteúdo garante a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado;  

 

•  Mandado de segurança individual e coletivo – Expressos pelos incisos LXIX e 

LXX do artigo 5º da CRFB/88, prestam-se a proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “hábeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público;  

 

• Mandado de injunção - O mandado de injunção é ação constitucional, introduzida 

pelo Poder Constituinte Originário de 1988 e utilizado no combate à inconstitucionalidade por 

omissão. Está disciplinado no artigo 5º, LXXI, da CRFB/1988, o qual estabelece que será 

concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 

o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Por meio da definição legal, é possível perceber 

que, através do mandado de injunção, o Poder Judiciário verifica, no caso concreto, se 

omissões do Poder Público estão atingindo direitos constitucionais. 
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•  Habeas data – inciso LXXII: conceder-se-á hábeas data: a) para assegurar o 

conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para retificação de 

dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

  

•  Ação popular – Está previsto no inciso LXXIII do artigo 5.º, o qual assegura que  

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

•  Ação civil pública: O controle social também pode ser exercido indiretamente, 

mediante ação civil pública a ser proposta, dentre outros legitimados, pelo Ministério Público 

e Associações que concomitantemente estejam constituídas à pelo menos um ano nos termos 

da lei civil e que inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, conforme inciso III do artigo 129, combinado com o inciso 

V do artigo 5º da Lei 7347/85; 

 

• Denúncias ao Tribunal de Contas: Na forma da CRFB/1988, qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato pode apresentar denúncia ao Tribunal de Contas da 

União (TCU), sobre irregularidades no uso de recursos públicos federais (art. 74, § 2º). A 

denúncia representa importante instrumento de controle social, na medida em que possibilita a 

qualquer cidadão o exercício da fiscalização da coisa pública. 



23 

 

Além desse instrumento, podem ser dirigidas ao Tribunal de Contas representações 

acerca de irregularidades na administração pública. As representações podem ser formuladas 

por parlamentar, autoridade integrante ou não da estrutura da Corte de Contas ou servidor do 

Tribunal, no exercício de suas atribuições. Licitante, contratado ou qualquer pessoa física ou 

jurídica pode representar contra irregularidade na aplicação da Lei de Licitações (art. 113, § 1º 

da Lei nº. 8.666/93). 

Este artigo enfatiza o controle social exercido pela sociedade através dos Tribunais 

de Contas e demonstra que, independentemente de uma ação da sociedade através de 

denúncias e/ou representações, os Tribunais de Contas devem ajudar a sociedade a exercer o 

controle social, executando auditorias de natureza operacional. A realização desse tipo de 

auditoria é fundamental para que se verifique a atuação dos gestores na execução dos 

programas governamentais, de modo que os recursos públicos sejam utilizados de forma 

econômica, eficiente e eficaz. Além disso, com esse tipo de auditoria, pode-se verificar 

também se realmente os programas de governo estão sendo efetivos, ou seja, se a sociedade 

está sendo beneficiada. 

 

• Planejamento e Orçamento participativo: São outros instrumentos possíveis de se 

exercer o controle social junto às leis orçamentárias, isto é, Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme previsão nos 

artigos 165 à 169 da CF/88, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei 

Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Aliás, segundo Siraque (2005, 

p.116), os Estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais tiveram 

experiências de orçamento participativo nessa esfera de governo.  
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• Conselhos Gestores de Políticas Públicas: Os conselhos têm 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 e levaram à incorporação do princípio da participação 

comunitária pela Constituição, gerando, posteriormente, várias leis que institucionalizam os 

conselhos de políticas públicas. O controle social da gestão pública nas diversas áreas (Saúde, 

Educação, Assistência Social, Criança e Adolescente, Direitos Humanos, etc.) tem intuito de 

se firmar como um espaço de co-gestão entre Estado e sociedade, trazendo formas inovadoras 

de gestão pública para o exercício da cidadania ativa, possibilitando à sociedade a definição 

de um plano de gestão das políticas setoriais, com uma maior transparência das alocações de 

recursos e favorecimento da responsabilização dos gestores e técnicos. 

 

• Ministério Público: A função do Ministério Público é a de guardião da sociedade, 

vigilante da ordem e do respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados aos cidadãos 

pela Constituição Federal. 

 

• Organizações Não Governamentais (ONG s): São organizações inseridas no 

chamado Terceiro Setor do Estado Gerencial que têm por finalidade estabelecer um 

integração entre as ações do Estado (lato sensu) e os interesses da sociedade civil organizada. 

Muitas ONG s objetivam exatamente a construção de atividades para o controle social, por 

meio da conscientização da população nas quais estão inseridas. Inclusive, várias delas 

buscam, junto ao Ministério Público e a outros espaços do Poder Público, realizar ações que 

impulsionem a adoção de medidas protetivas da res pública ou corretiva de atos 

administrativos contrários aos interesses públicos. Aliás, como ressaltou Siraque (2005, 

p.130), algumas organizações não governamentais assumiram, nos últimos tempos, papel 
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relevante no desenvolvimento da cidadania ativa e no controle social dos atos da 

Administração Pública, especialmente porque podem agir como substitutas processuais de 

seus associados, quando têm personalidade jurídica e são constituídas há mais de um ano com 

supedâneo na Lei 7347/85.  

 

•  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP s): Assim como as 

ONG s, as OSCIP s também estão inseridas no Terceiro Setor do Estado Gerencial. 

Entretanto, suas características são distintas daquela, haja vista que, segundo o caput do artigo 

1º da Lei 9.790/99, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos podem 

qualificar-se como OSCIP s, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias 

atendam os requisitos da referida lei. Este, inclusive é o posicionamento de Di Pietro (2008, 

p.474):  

“Trata-se de qualificação jurídica dada às pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 

instituídas por iniciativas de particulares para 

desempenhar serviços sociais não exclusivos do 

Estado com incentivo e fiscalização pelo Poder 

Público, mediante vínculo jurídico instituído por 

meio de termo de parceria”.  

 

Sua atuação pode ocorrer em pelo menos uma das áreas descritas a seguir: 

assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; promoção gratuita da educação ou da saúde; promoção da segurança alimentar e 

nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

promoção dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
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gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universas; estudos e pesquisas, desenvolvimento 

de tecnologias alternativas, produção divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que digam respeito a estas atividades ora mencionas. 

 

•  Organizações Sociais (OS s): Outras modalidade de Organização do Terceiro Setor é 

a OS que é compreendida como sendo uma qualificação jurídica conferida à pessoa jurídica 

de direito privado sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe 

delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público 

de natureza social. As OS s são reguladas pela Lei nº. 9.637/98. Nenhuma entidade nasce com 

o nome de organização social, a entidade é criada como associação ou fundação e, 

habilitando-se perante o poder público, recebe esta qualificação que se trata de título jurídico 

outorgado e cancelado pelo Poder Público (Di Pietro 2008 p.470-471). 

  

3.4 O controle social e a administração pública gerencial 

 

3.4.1 O surgimento do modelo gerencial e suas principais características 

 

A administração pública gerencial surgiu na segunda metade do século XX, 

motivada pela necessidade de se criar uma estratégia capaz de enfrentar a crise fiscal do 

Estado. Dentre os seus objetivos estavam a redução de custos, a busca de eficiência dos 

serviços públicos, além da proteção da res pública e do combate ao rent-seeking
11

. 

                                                 
11 Sobre o assunto, vide Krueguer, Anne (1974): “The political economy of the rent-seeking society”. American 
Economic Review 64 (3), junho de 1974. 
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Os primeiros países a adotarem o modelo gerencial na administração pública foram a 

Grã-Bretanha, no governo da Primeira Ministra Thatcher (1979) e nos EUA, no governo 

Reagan (1980). 

Reformas análogas ocorreram em seguida na Nova Zelândia, Austrália e Suécia, 

cujos governos social-democratas adotaram as linhas gerais do modelo gerencial, porém com 

algumas nuances para adequá-lo à realidade de sua filosofia político-administrativa. 

Conforme assevera Torres (2007, p.174), a bibliografia especializada aponta que a 

experiência internacional da reforma gerencial é muito heterogênea, implicando em alguns 

casos, aumento do aparelho administrativo e, em outros sua redução significativa. 

 Na Inglaterra, por exemplo, a reforma foi marcada principalmente pela agenciação e 

contratação, utilizadas em larga escala no sentido de enxugar o civil service.  

Já nos EUA a meta de reformar a sua administração pública federal através de 

critérios gerenciais só ocorreu em 1992, no governo Clinton, que converteu a idéia de 

“reinventar o governo” em programa de governo, denominado: National Performance Review 

(Revisão do desempenho nacional); 

Os grandes focos da nova gestão pública na França foram a descentralização e 

desconcentração administrativas, descongestionando a administração central de forma 

significativa.  

Por outro lado, na Alemanha não passou por um processo de reformas 

administrativas de maior importância permanecendo ainda uma cultura fortemente marcada 

pelos fundamentos da teoria burocrática. 

A primeira tentativa para implantar no Brasil a administração pública gerencial, 

ocorreu no Governo Castelo Branco, por intermédio do Decreto-Lei n° 200/67, que promovia 

uma radical descentralização da administração pública brasileira. O referido decreto 

promoveu a transferência das atividades de produção de bens e serviços para autarquias, 
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fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como a instituição da 

racionalidade administrativa, planejamento, orçamento, descentralização e controle de 

resultados como princípios. 

Mas, foi somente na década de noventa do século passado que o modelo gerencial 

realmente começou a ser consolidado, através da segunda geração de reformas da 

Administração Pública Brasileira, promovidas pelo Plano Diretor do Aparelho do Estado, 

desenhado pelo M.A.R.E. (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado). 

Segundo Bresser - Pereira (2002, p.217), a chamada Reforma Gerencial definiu, em 

linhas gerais, três dimensões para o seu raio de ação: a institucional, a cultural e a da gestão.  

No tocante a dimensão institucional, esta veio através das privatizações, das 

emendas constitucionais (reforma administrativa e previdenciária12) e das leis 

infraconstitucionais13, que trataram de temas como a concessão de serviços públicos, agências 

reguladoras, agências executivas, organizações sociais e da sociedade civil, lei de 

responsabilidade fiscal, parcerias público-privadas e consórcios públicos. 

Quanto a cultural porque passou a estabelecer mudanças para as instituições públicas 

no sentido de erradicar o patrimonialismo e transitar da cultura burocrática para a gerencial. 

Já a dimensão da gestão veio no sentido de adaptar as boas práticas gerenciais 

utilizadas na iniciativa privada para melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à 

sociedade, em que o critério de êxito fosse sempre voltado para o melhor atendimento do 

cidadão-cliente a um custo menor. 

Hoje se pode notar a existência de vários modelos pós-burocráticos, muitos deles 

inspirados no modelo gerencial puro, mas com certa dose de hibridismo, tais como o 

                                                 
12 As reformas acima se referem às seguintes emendas constitucionais: E.C. - 19/98; E.C. - 20/98 combinada 
com a EC- 41/03. 
13 Os temas em epígrafe se referem, respectivamente, às seguintes normas: Leis 8987/95; 9.427/1996; 9.637/98 e 
9.790/99; L.C. 101/00; L.11.079/04, Dec. 5.411/05 e Dec. 5.977/06; Lei 11.107/05 e Dec. 6.017/07. 
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consumerism, public service oriented (PSO), e o new públic management que de acordo com 

Torres (2007, p.182), serviu de inspiração para a reforma gerencial. 

 Muitas são as características que definem a administração pública gerencial, 

conforme foi possível constatar após a realização de pesquisa bibliográfica14 , dentre elas 

podemos citar as seguintes: 

 

• É orientada para a satisfação do cliente-cidadão (ou cidadão-usuário); 

• Busca resultados de eficiência, eficácia, efetividade, além da economicidade; 

• Serve-se da descentralização política; 

• Prioriza o planejamento estratégico; 

•  Utiliza-se de contratos de gestão como instrumento de controle dos gestores 

públicos; 

• Busca a profissionalização e a valorização dos servidores públicos;  

• Incentiva a criatividade e a inovação como solução dos problemas; 

• Estabelece a redução de níveis hierárquicos; 

• Utiliza-se das boas práticas administrativas originárias do setor privado, para 

estabelecer um modelo de qualidade contínua no setor público; 

• Dá ênfase ao controle social15 como instrumento importante de 

realimentação do sistema e como forma paralela e interativa ao controle 

institucional (ou governamental) para avaliação de resultados e definição de 

objetivos. 

 

                                                 
14 Vide Torres (2007, p.176) e Bresser - Pereira (2007, p.28/30) e Hood (1991, p.4) apud Bresser - Pereira (2002 
p.109/110). 

15 Segundo Torres (2007, p.67): “...a nova gestão pública concebida pela CF/88 se assenta em dois 

pilares fundamentais: descentralização e controle social”. 
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3.4.2 A importância do controle social para o modelo gerencial 

 

Após comentar sobre as características gerais do modelo gerencial, é preciso dizer 

que todo o esforço realizado pelo processo de mudança da gestão pública brasileira somente 

terá relevância caso a eficácia, eficiência e efetividade das ações públicas consigam suprir os 

anseios da sociedade. 

Como se sabe, a efetividade no setor público está intimamente ligada aos resultados 

alcançados perante a coletividade, uma vez que tem por objetivo transformar a realidade 

social com o propósito de trazer maior satisfação e bem estar a todos. 

Portanto, não basta que a administração pública seja apenas eficaz e eficiente, é 

necessário que também seja efetiva. É por esta razão que devemos inicialmente estabelecer 

distinções entre eficácia, eficiência e efetividade para, em seguida, estabelecer sua ligação 

com o controle social. 

Utilizando-se da conceituação de Torres (2007, p.175) podemos dizer que, a eficácia 

no setor público consiste basicamente no atingimento dos objetivos e metas determinados pela 

ação estatal; já a eficiência seria atingir determinado objetivo ou meta através de meios mais 

econômicos e viáveis, utilizando-se da racionalidade para maximizar resultados e minimizar 

custos (economicidade). E efetividade, para o modelo gerencial, tem como foco a satisfação 

do cidadão-cliente, através de resultados que supram as demandas da sociedade. 

É por essa razão que Bresser - Pereira (2002, p.111) afirma que a Reforma Gerencial 

visa assegurar o caráter democrático da administração pública, através da implantação de um 

serviço público orientado para o cidadão - usuário ou cidadão-cliente, em vez de manter o 

caráter auto-referido que caracteriza a administração pública burocrática, voltada para 

afirmação do poder do Estado e da burocracia estatal.  
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Assim, um dos grandes méritos do modelo gerencial esta no fato de que ele vai além 

da eficácia do modelo burocrático tradicional, na medida em que seu alvo está assentado na 

efetividade, conforme será demonstrado pelo gráfico a seguir: 

 

 

Modelo Gerencial: Análise de resultados: centro do alvo - efetividade. 

 

                                                              

Vejamos como exemplo um caso hipotético, onde o Poder Público estabelece um 

plano de ação para erradicação da pobreza no país. Trata-se de um plano muito importante, 

pois vai ao encontro de um dos objetivos fundamentais da Constituição16. Em seguida ele é 

transformado em programa para logo depois ser aprovado e executado. Após a realização de 

todos os trâmites legais e administrativos, constata-se que as verbas destinadas ao referido 

programa não chegaram aos destinatários finais, em razão da burocracia estatal. 

Nota-se pelo exemplo que o pior revés sofrido está na falta de efetividade do 

referido plano, que foi obstada pela insuficiência de um monitoramento pari passu mais 

                                                 
16  Vide inciso II do artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

Eficácia 

Eficiência 

Efetividade 
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adequado, capaz de identificar as falhas na transferência desses recursos que saíram de sua 

origem (Tesouro Nacional) e não chegaram a seu destino.  

Com base nisso, a conclusão que se extrai é a de que a efetividade das ações do 

Poder Público depende, primordialmente, de um controle mais amplo que não esteja restrito 

às limitações legais atribuídas ao controle institucional, as quais muitas vezes o impede de 

realizar o acompanhamento concomitante da efetividade em determinado plano. 

É por essa razão que o modelo gerencial reconhece a importância do controle social 

como instrumento estratégico para o sucesso das políticas públicas. Inclusive, cabe dizer que 

grande parte do arcabouço jurídico, criado após a reforma gerencial brasileira, buscou garantir 

maior participação da sociedade na gestão pública, através do controle social. 

 Vários dispositivos legais foram incluídos no ordenamento jurídico pátrio após a 

CRFB/88 e a Reforma do Aparelho do Estado, evidenciando o controle social como parte 

integrante de um sistema mais amplo e efetivo de controle. Dentre eles, podemos citar a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, que garantiu a participação popular como forma de assegurar a 

transparência e controle pela sociedade.  

 Como se vê, para o modelo gerencial não basta apenas, planejar, organizar e dirigir, 

é preciso também controlar e avaliar resultados. Esta forma moderna de gestão pública, por 

sua vez, se faz com a colaboração dos cidadãos e da sociedade civil organizada, através da 

integração sinérgica entre a expertise técnica dos controles institucionais e a dinâmica do 

controle social que realimenta o sistema. 

  Além disso, é preciso notar que o controle social também é vital para a 

administração pública gerencial na medida em que compensa a redução do controle legal de 

procedimentos e complementam o controle de resultados (Bresser - Pereira, 2002 p.147). 
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Na verdade o que há de novo no modelo gerencial brasileiro em matéria de controle 

é o fato de que ele reconhece a atuação democrática da sociedade civil como sendo parte 

integrante e estratégica de um sistema mais amplo de controle da res pública, no qual está 

inserido, juntamente com controle institucional (ou governamental), o controle social, 

conforme o esquema abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando este capítulo, é preciso dizer que muito embora existam avanços 

consideráveis nas ações realizadas pela sociedade civil em parceria com a administração 

pública, o controle social e o modelo gerencial no Brasil ainda sofrem com entraves de 

natureza histórica, cultural e institucional. 

Dentre elas ainda encontramos o desconhecimento da população de como exercitar 

seu direitos, razão pela qual serão apresentadas, mais adiante propostas pontuais para 

desenvolver a legitimação do controle social à luz do modelo gerencial. 
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4- A MISSÃO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, APÓS A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. 

 

Conforme dito anteriormente as reformas implantadas no Brasil, no final do século 

XX, foram criadas para modernizar a administração pública e conter a crise fiscal que havia 

se instalado no país.  No bojo das medidas adveio a Lei de Responsabilidade Fiscal17, que 

regulamentou o artigo 163, inciso I da CRFB/88, estabelecendo normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.    

Com a sua vigência, o novo ambiente organizacional da administração pública, 

passou a conviver com dois novos princípios, os quais se tornaram pilares para o equilíbrio e 

o controle das contas públicas, são eles: a accountability e a transparência. 

O primeiro, de origem anglo-saxônica, se vincula diretamente ao conceito de 

responsabilidade fiscal e foi traduzido livremente pela doutrina pátria sob a alcunha de 

responsividade, isto é, dever de prestar contas demonstrando adequação às demandas da 

sociedade democraticamente recolhidas, sob pena de responsabilização (Moreira Neto 2001, 

p.4). 

Já o princípio da transparência (ou transparency), que é um corolário do princípio da 

publicidade e do direito de informação aplicado às finanças públicas, funda-se no dever de 

prestar contas da gestão de forma clara, objetiva e acessível a todos os cidadãos, inclusive 

através de meios eletrônicos, tendo em vista que os seus propósitos são afastar os riscos 

fiscais originados da má – gestão e garantir o controle da res pública pela sociedade.  

A partir de então nota-se que os Tribunais de Contas tiveram uma importante 

ampliação de suas atribuições, as quais sofreram irradiação não apenas dos objetivos 

                                                 
17 Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. 
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republicanos, contidos dentro do Estado Democrático de Direito, mas também dos novos 

paradigmas propostos pelo modelo gerencial. 

É por esta razão que hoje a missão das Cortes de Contas não se resume apenas em 

fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão pública, mas também, avaliar 

níveis de eficácia, eficiência e efetividade na aplicação de recursos públicos, além de 

contribuir para a transparência e o fomento do controle social, mediante parcerias com a 

sociedade civil. 

 

Veja por exemplo o que diz Moreira Neto (2003, p.78): 

 

“... os órgãos de contas alcançaram indubitavelmente 

maturidade e máxima prestância, deixando de ser apenas 

órgãos do Estado para serem também órgãos da sociedade no 

exercício de suas funções de controle externo, em auxílio a 

totalidade dos entes e dos órgãos conformadores do aparelho 

do Estado, como direitamente à sociedade, por sua acrescida e 

nobre função de canal de controle social o que o situa como 

órgãos de vanguarda dos Estados policráticos e democráticos 

que adentram o século XXI.” 

 

 

 Portanto, pode-se afirmar que os Tribunais de Contas não possuem apenas como 

cliente o Poder Legislativo, mas sim todos os stakeholders
18, em especial, os cidadãos - 

usuários19 (ou cidadãos-clientes) que compõe o conjunto da sociedade. 

                                                 
18 É uma palavra de origem inglesa que define o conjunto de todos os atores considerados no ambiente 
organizacional como um todo e que devem estar em constante interação. Dentre eles podemos identificar a 
sociedade civil e seus cidadãos, bem como os funcionários, fornecedores e etc. (Malcon Williamson), in 
Dicionário de Administração, página 468, conforme referência bibliográfica. 
19 Trata-se de expressão criada por Bresser - Pereira em sua obra Reforma do Estado para a cidadania (vide 
página 111e nota de rodapé número 71). 
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Aliás, diga-se que esta ênfase também está baseada na premissa de que a reforma 

gerencial foi feita na democracia para a cidadania20e, portanto, os órgãos públicos possuem 

também responsabilidades sociais que, no caso em tela, devem se traduzir em ações, como, 

por exemplo, promover o diálogo público através de sua integração com todos os atores 

sociais, principalmente, os cidadãos.  

É com base nessa guinada filosófica que observamos uma mudança de 

comportamento em vários Tribunais de Contas21, os quais passaram a ministrar cursos, 

palestras e seminários para servidores e para a sociedade civil, além de avaliar resultados 

através de auditorias operacionais que são levadas a conhecimento de todos.  

Entretanto, este é apenas o primeiro passo dentre tantos outros que, certamente, 

ainda estão por vir, uma vez que este novo século está a descortinar novos desafios, tanto para 

o controle institucional, quanto para o controle social, como, por exemplo, o caso da gestão 

ambiental, face às mudanças climáticas.  

Por último, cabe repisar que no tocante à responsabilidade social algumas ações 

práticas já podem ser realizadas pelos Tribunais de Contas, através das Escolas de Contas que 

seriam aquelas voltadas para a formação da cidadania fiscal e integração do controle 

institucional (ou governamental) com o controle social.  

A primeira é importante porque é preciso, antes de tudo, dotar a sociedade, seus 

cidadãos e suas organizações com conhecimentos específicos que assegurem maior eficácia 

no exercício de suas prerrogativas constitucionais; e a segunda, porque pode viabilizar a 

elevação dos níveis de eficácia do controle social e efetividade das ações de estado. 

Isto posto, passemos a abordar algumas propostas que podem aprimorar o controle 

social pelo Tribunal de Contas. 

                                                 
20 Vide página 112 do livro Reforma do Estado para a cidadania, conforme referências bibliografias. 
21 Podemos citar o TCU, TCE-RJ e o TCE-SC que vêm adotando, cada vez mais em seu plano estratégico, maior 
integração com todos os stakeholders, inclusive a sociedade civil organizada. 
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5- PROPOSTAS DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE 

SOCIAL 

Com base nas considerações dos capítulos anteriores, algumas propostas foram 

elaboradas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do controle social, por parte 

do Tribunal de Contas, haja vista a importância deste tema para o amadurecimento da 

democracia brasileira e para a proteção da res pública.  

As propostas não visam esgotar as possibilidades de ações, mas apenas contribuir para 

estimular o debate profícuo sobre o tema, partindo-se das condições institucionais e culturais 

identificadas na atualidade. 

 Cabe esclarecer, que o foco das propostas está na criação de espaços públicos 

próprios, onde os diversos atores envolvidos em todo o processo de controle da 

Administração Pública possam confluir para um amplo diálogo público e, com base nas suas 

experiências pessoais, possam estabelecer um intercâmbio capaz de tornar o controle social 

mais efetivo.  

As sugestões que giram em torno do desenvolvimento do controle social têm a 

participação direta de seis grandes grupos, conforme a seguir apresentamos:  

1º grupo - As instituições encarregadas do controle governamental, tais como: o 

Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público a Controladoria - Geral;  

2º grupo - A sociedade civil organizada através das ONG s, OSCIP s, OS s, e 

cidadãos em geral (Ex; Transparência Brasil, Contas Abertas). 

3º - As entidades de ensino de notória excelência sobre o assunto, tais como a 

Escolas de Contas do Tribunal de Contas (ECG), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e etc.; 

4º grupo - Os órgãos públicos Jurisdicionados através de seus representantes, como 

por exemplo: Prefeituras e Câmara Municipais; 
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5º grupo - O Poder Judiciário; 

6º grupo - As entidades de classe que se vinculam às matérias correlacionadas ao 

controle, tais como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) e etc. 

De forma bem objetiva, também podemos dizer que elas seguem, basicamente, duas 

linhas distintas de ação, mas que se entrelaçam face à similitude de interesses:  

 1ª) Ação de caráter integrativo – Desenvolvida através de um Fórum de Controle 

Social a ser promovido pelo TCE-RJ através da ECG, no qual seriam aprofundados temas 

relevantes do controle social aproximando as instituições de controle institucional 

(governamental) da sociedade civil organizada, dos cidadãos em geral e dos grupos 

anteriormente definidos;  

2ª) Ação de caráter educativo – Realizada mediante o Programa de Educação 

Fiscal (PROEFIS), segundo o qual seriam desenvolvidos cursos presenciais ou cursos on line 

(nos mesmos moldes dos cursos ministrados pela ECG em parceria com instituições de 

notória excelência, via internet, para os servidores jurisdicionados).  

Estes cursos seriam sem qualquer custo ou pré-requisitos, mas teriam um número 

limitado de vagas por semestre para representantes da sociedade civil organizada e cidadãos 

interessados em obter um conhecimento mais aprofundado sobre o controle social como 

forma de expressão da cidadania. 

Como se vê, para que as ações acima sejam empreendidas faz-se necessário utilizar 

do apoio institucional de controle governamental, em especial do Tribunal de Contas e da 

ECG, que seriam os propulsores naturais, dentro do Estado Democrático de Direito, para o 

desenvolvimento do controle social e preparo da sociedade para o exercício pleno da 

cidadania, principalmente em relação à matéria fiscal.  
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Estas medidas trariam significativos avanços em relação à integração de um sistema 

mais amplo de controle, através da união do controle governamental com o controle social.  

A seguir estão expostas, de forma mais detalhada, as propostas. 

5.1 Fórum de Controle Social 

O Fórum de Controle Social seria um espaço amplo de debates onde dele 

participariam todos os seis grandes grupos elencados anteriormente, tais como as instituições 

governamentais de controle governamental, as instituições da sociedade civil, conselhos de 

controle social, as organizações não-governamentais como a Transparência Brasil; entidades 

representativas de classes como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); instituições de 

excelência sobre o tema como a FGV, o IBAM, dentre outros.  

O objetivo do fórum seria estabelecer um consenso sobre vários assuntos correlatos 

como o tema, além de desenvolver formas de atuação integrada dos controles em prol da 

expansão da transparência na gestão pública. 

 Este diálogo público poderia tratar dos seguintes tópicos: 

• Democracia no Brasil do Século XXI; 

• O Exercício da cidadania fiscal; 

• Os Desafios do controle para garantir a acountabillity e a transparência; 

• A Nova Gestão Pública (E - governance e etc.); 

• Gestão Fiscal e controle social; 

• Gestão ambiental e controle social; 

• Formas de Integração dos controles institucionais e fiscais; 

• Desenvolvimento de instrumentos de mensuração de efetividade na gestão 

pública, a partir da perspectiva do cliente-cidadão; 

• As auditorias operacionais como instrumentos de controle social; 

• Desenvolvimento técnico dos Conselhos Sociais. 
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5.2 Programa de Educação Fiscal (PROEFIS) 

 

O desenvolvimento do controle social da Administração Pública passa, 

obrigatoriamente, por uma transformação cultural da sociedade, objetivando a conscientização 

e o preparo da população para o exercício da cidadania. Somente a partir deste ponto é que o 

controle social será efetivo, propiciando que o conjunto da sociedade exerça, de fato, suas 

prerrogativas. 

Para que haja uma transformação cultural é imprescindível a utilização da educação, 

entendida de forma abrangente, como sendo o processo de desenvolvimento harmonioso das 

faculdades humanas. É por tal motivo que esta segunda proposta tem por escopo suprir uma 

carência educacional específica que gera um “déficit de cidadania” altamente pernicioso para 

o desenvolvimento do país.  

Na realidade, o Programa de Educação Fiscal (PROEFIS) não é uma inovação, haja 

vista ele ter se desenvolvido, inicialmente, por alguns órgãos e instituições como o Ministério 

da Fazenda, Ministério da Educação e algumas Secretarias de Fazenda dos Estados. 

Segundo consta, este programa surgiu em 1996 como um programa nacional de 

educação tributária, com o enfoque na fiscalização da arrecadação dos tributos. A partir de 

1999, a sua concepção foi alterada passando a englobar o contexto fiscal de modo completo, 

ou seja, levando-se em conta a arrecadação de tributos e o gasto dos recursos públicos. 

 Quando ele foi inicialmente desenvolvido seus objetivos específicos22 eram: 

sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; levar conhecimento aos 

cidadãos sobre Administração Pública; incentivar o acompanhamento pela sociedade da 

aplicação dos recursos públicos; e criar condições para uma relação harmoniosa entre o 

Estado e o cidadão. 

                                                 
22 Disponível em: <http://www.educacaofiscal.gov.br/programa.pdf>. 
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 Entretanto, o teor que se buscou oferecer neste trabalho é totalmente diferente do 

original, pois apresenta um novo enfoque, a fim de que ele se adapte à realidade de um 

programa educacional efetivamente voltado para o controle social da gestão fiscal.  

Portanto, muito embora esta proposta possa contar com uma estrutura conceitual e 

pedagógica já existente, e com a experiência de mais de uma década de execução pelos órgãos 

tributários, novos paradigmas são ofertados e que devem ser desenvolvidos para facilitar um 

programa genuinamente voltado para o controle dos gastos públicos. 

Assim, cabe sugerir aqui alguns temas que podem ser tratados: 

 

• Noções de Direito Constitucional e Administrativo; 

• Noções de Lei de Responsabilidade Fiscal; 

• Noções de Administração Pública; 

•  Cidadania fiscal (Teoria e Prática). 

 

Aduza-se que muitas são as possibilidades de disciplinas voltadas para a educação 

fiscal, razão pela qual o rol acima apresentado possui um cunho meramente exemplificativo. 

Outro aspecto que merece ser destacado é o de que diante do avanço da tecnologia 

da informação é possível disponibilizar tais cursos via internet, ou seja, on line, para todos os 

interessados, abrangendo assim um número maior de pessoas. 

 Este programa também poderá contar com a parceria através de convênio do 

Tribunal de Contas com instituições educacionais de notória excelência, tais com a FGV, o 

IBAM, a UERJ e etc.  

Caso estas ações sejam implantadas é possível prever melhores resultados na 

participação popular e no controle social da Administração Pública, o que levará à aplicação 

dos recursos públicos de forma mais eficaz, eficiente e efetiva. 
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6- CONCLUSÃO:  

 

Conforme se depreende pelo desenvolvimento deste trabalho, cujo tema central foi o 

Controle Social e o Tribunal de Contas, podemos concluir o seguinte: 

Vivemos uma nova fase no país, a qual fora inaugurada pelo processo de 

redemocratização ocorrido após a Constituição da República de 1988. A partir de então, uma 

série de transformações passaram a acontecer, não apenas na sociedade, mas também no 

âmbito da Administração Pública.  

Fatores externos também contribuíram para tais mudanças, fazendo com que o 

Brasil, mais uma vez, tivesse de se adaptar a uma nova realidade, abalizada pela globalização, 

pelo avanço tecnológico e científico e pelas mudanças econômicas e ambientais. 

A partir de então, esforços têm sido perpetrados para que a gestão pública possa 

suplantar todos os desafios que estão por vir, nesse limiar do século XXI, garantindo assim, o 

desenvolvimento sustentável da nação. 

Uma das medidas mais marcantes diz respeito à Reforma Gerencial, a qual 

estabeleceu novos paradigmas para a administração pública, utilizando-se da idéia de que o 

cidadão é o cliente final das ações de Estado e, portanto, o Estado existe para atender às 

necessidades do cliente-cidadão com eficiência, eficácia e, principalmente, efetividade. 

Em contrapartida, a responsabilidade pelo controle da gestão publica passou a ser de 

todos, isto é, não apenas dos órgãos de controle institucional, mas também do conjunto da 

sociedade civil que deve, a partir de então, fiscalizar e exigir melhores resultados do Poder 

Público. 
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Foi sob a influência desta orientação que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a 

vigorar, assegurando a participação popular e o controle social na busca por transparência da 

gestão fiscal.  

Entretanto, diante das deficiências históricas da educação brasileira e da falta de uma 

cultura voltada para o controle dos gastos públicos, notou-se que havia um “déficit de 

cidadania”, ou seja, os cidadãos ainda necessitavam de ações públicas que pudessem auxiliá-

los no exercício pleno de suas prerrogativas constitucionais. 

Assim, após pesquisa bibliográfica e, com base na doutrina apresentada neste 

trabalho, foi possível demonstrar que o modelo gerencial elegeu o controle social como um de 

seus pilares mais importantes para a efetividade das ações estatais. 

Em consonância com a assertiva acima, foram apresentas medidas pontuais para o 

desenvolvimento do controle social e sua integração com o controle institucional, formando 

dessa forma, uma ampla rede de proteção à res pública. 

  A criação de um Fórum de Controle Social e do Programa de Educação Fiscal 

(PROEFIS) seriam estas medidas pontuais, as quais deveriam ser promovidas pelo Tribunal 

de Contas, através da Escola de Contas e Gestão, com a participação de diversos atores, em 

especial as instituições acadêmicas com notória excelência sobre o assunto. 

Logo, caso estas medidas sejam realizadas, é possível vislumbrar uma expansão 

quantitativa e qualitativa do controle social, que poderá, em última análise, gerar um aumento 

na efetividade da gestão pública, resultando assim, juntamente com tantas outras políticas 

públicas, na ordem e progresso que tanto almejamos para a nossa pátria amada, Brasil.  
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