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“Ao modelar um governo para ser 

exercido por homens sobre os 

homens, a maior dificuldade é esta: 

primeiro, é preciso aparelhar o 

governo para que controle os 

governados; o passo seguinte é 

fazê-lo controlar-se a si mesmo.” 

Madison, O Federalista, 51. 



 

 

RESUMO 

 

CARVALHO, Sergio Lino da Silva. A interação cidadão-Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro: uma perspectiva republica na. Dissertação 
(Mestrado em Administração Pública) – Escola de Administração Pública e de 
Empresas – EBAPE, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2008. 
 
 

 

A consolidação da democracia e o fortalecimento das instituições em 

nosso país, aliados a uma persistência do patrimonialismo e do clientelismo nas 

relações entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, fazem emergir a 

necessidade do estabelecimento de uma cultura democrática em que os cidadãos 

acompanhem permanentemente as principais ações dos governantes e gestores 

públicos. O controle social sobre a administração pública revela-se de 

fundamental importância para que os governos sejam responsivos e caminhem no 

sentido de perseguir o interesse público. As eleições, como mecanismo de 

accountability, mostram-se insuficientes para assegurar que os governantes 

implementem de forma eficaz, eficiente e efetiva as políticas públicas de que a 

sociedade necessita. A presente pesquisa buscou responder como pode o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), órgão de controle 

externo, fomentar e estimular o controle social exercido sobre os gestores dos 

órgãos sob sua jurisdição. Para tal, este estudo utilizou-se de pesquisa de campo 

em outras Cortes de Contas com o objetivo de apontar possíveis ações que o 

TCE-RJ possa implementar com vistas à indução de cidadania e incremento do 

controle social. Verificou-se que o TCE-RJ pode ter, de fato, uma ação efetiva no 

estímulo à sociedade fluminense com vistas ao incremento do controle das ações 

e políticas implementadas pelos gestores públicos. O estudo sugere um conjunto 

de quatorze medidas que podem ser tomadas pelo TCE-RJ com este objetivo. 

 

 

Palavras-chave: Cidadania; Sociedade Civil; Participação; Direitos Republicanos; 

Patrimonialismo; Accountability; Responsividade. 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, Sergio Lino da Silva. The citizen-Court of Auditors of state of Rio 
de Janeiro interaction: a republican perspective.  Dissertation (Master´s 
Degree in Public Administration) – School of Public Administration and Enterprises 
– EBAPE, Getúlio Vargas Foundation, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

The consolidation of democracy and the strengthening of institutions in our 

country, together with the persistence of patrimonialism and the patronage in 

relations between civil society and the Brazilian state, are emerging the need of 

establishing a democratic culture in which citizens permanently follow the main 

actions of governments and public managers. Social control over the government 

appears to be very important to the governments be responsive and move to 

pursue the public interest. The elections, as a mechanism of accountability, are 

insufficient to ensure that the governments implement with efficacy, efficiency and 

effectiveness the policies that the society requires. This research sought to answer 

how can the Court of Auditors of the state of Rio de Janeiro (TCE-RJ), organ of 

external control, encourage and stimulate the social control exercised over the 

managers of organs under its jurisdiction. For this, this study used a field survey in 

other Courts of Auditors with the objective of pointing out possible actions that the 

TCE-RJ can implement in order to induce citizenship and increase social control. It 

was verified that the TCE-RJ can have, in fact, an effective action in the stimulaton 

to the state of Rio de Janeiro´s society aiming the increment of the control of the 

actions and politics implemented for the public managers. The study suggests a 

set of fourteen measures that can be taken by TCE-RJ with this objective. 

 

 

Key-words: Citizenship; Civil Society; Participation; Republican Rights; 

Patrimonialism; Accountability; Responsiveness. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho 

 

a minha namorada Alessandra, doce 

companheira, que em mais esta jornada esteve 

todo o tempo ao meu lado, incentivando, 

ajudando, ouvindo, opinando, torcendo... 
 

a minhas filhas, Thatiane e Gabriela, tesouros da 

minha vida, que me inspiraram a prosseguir e que 

a cada dia mais me orgulham e emocionam... 
 

a meus pais, Lino e Fátima, os primeiros e mais 

dedicados mestres, que através do seu exemplo 

de vida e conduta ministraram as mais preciosas 

lições... 
 

e a minhas irmãs, Cristiane e Elaine, cunhados, 

Anderson e Geraldo Magela, minha tia Ana e 

sobrinhos, Lucas e Caroline, por todo o apoio e 

carinho nos momentos mais difíceis desta 

empreitada.   

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nas 

pessoas dos Conselheiros José Gomes Graciosa e José Maurício de Lima 

Nolasco que, na Presidência daquela Corte, proporcionaram-me a oportunidade 

de trilhar este caminho e concluir a elaboração deste trabalho. 

 

Agradeço, ainda, à Fundação Getúlio Vargas pela excelência na 

formação e pela oportunidade oferecida em seu curso de Mestrado em 

Administração Pública, por meu aprimoramento acadêmico, profissional e 

pessoal.  

 

Faço um agradecimento especial a minha orientadora, Professora 

Alketa Peci, pela dedicação, competência, rigor acadêmico e pelas valiosas e 

fundamentais intervenções, que contribuíram sobremaneira para o 

enriquecimento desta dissertação. 

  

Aos professores do curso de Mestrado em Administração Pública, com 

especial destaque para Sylvia Constant Vergara, Sonia Fleury, Paulo Emílio e 

Moisés Balassiano, cujos ensinamentos muito acrescentaram e contribuíram na 

elaboração deste trabalho. 

 

Aos colegas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que 

contribuíram de várias maneiras, seja na resposta aos questionários de coleta de 

dados, seja na informalidade das conversas e discussões sobre o tema do 

controle social que tanto nos fascina e, especialmente, a Gustavo Bastos 

Monteiro, Carlos Eduardo F. de Lemos e Toneypson Abreu, pelo companheirismo 

e sugestões em toda esta jornada, à Dra. Paula Alexandra Nazareth, pelo 

arbitramento das categorias, a Celso Henrique de Oliveira, pelo valioso apoio, e a 

toda a equipe da SSR, excelentes e dedicados profissionais e amigos de quem 

muito me orgulho. 



 

 

Aos colegas do Mestrado em Administração Pública, turma ímpar, cujo 

convívio muito me alegrou e enriqueceu. 

 

Aos servidores da SECEX-RJ do Tribunal de Contas da União, que 

contribuíram durante a fase de pesquisa de campo, concedendo as entrevistas 

realizadas naquele órgão. 

 

Por fim, agradeço aos servidores do Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro, pela excelente receptividade e concessão de entrevistas que 

deram suporte à conclusão do presente estudo, em especial ao Dr. Marcelo 

Simas Ribeiro, valioso e dedicado profissional daquela instituição. 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Respostas à crise do modelo burocrático inglês                    27 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Categorias de análise obtidas nas entrevistas                        89 

Tabela 2 – Freqüências das categorias de análise                                   90 

Tabela 3 – Percentuais de aprovação quanto à percepção da efetividade 

das ações                                                                                                  92 

Tabela 4 – Médias obtidas por categoria quanto à percepção da 

relevância da ação correspondente                                                          92 

Tabela 5 – Médias obtidas por categoria em ordem decrescente de 

relevância                                                                                                  93  

  

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Fontes geradoras de pressões sobre os governos                  29 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. O PROBLEMA ...................................... ....................................................................................... 13 

 

1.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 14 

 

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ......................................................................................... 17 

 

1.3. OBJETIVOS FINAL E INTERMEDIÁRIOS ..................................................................... 17 

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ......................................................................................... 18 

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................................................................... 19 

 

1.6. DEFINIÇÃO DOS TERMOS ........................................................................................... 20 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................. ............................................................................. 23 

 
 

2.1. REFORMA DO ESTADO NO BRASIL............................................................................ 23 

 

2.2. CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .............................................................. 33 

 

2.3. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ................................. 39 

 

2.4. CIDADANIA E REPUBLICANISMO ................................................................................ 41 

 

2.5. DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO ..................................... 47 

 

2.6. ACCOUNTABILITY ......................................................................................................... 62 

 

2.7. A VOZ DO CLIENTE....................................................................................................... 70 

 
 
 
 
 



 

 

3. METODOLOGIA ..................................... ..................................................................................... 72 

 
 

3.1. TIPO DE PESQUISA ...................................................................................................... 72 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA ............................................................................................... 73 

 

3.3. COLETA DE DADOS ...................................................................................................... 74 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS......................................................................................... 75 

 

3.5. LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA ................................................................................ 75 

 
 
 

4. MECANISMOS DE FOMENTO À ACCOUNTABILITY ......... ..................................................... 77 

 
 

5. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO ................ ............................................................. 87 

 
 

6. CONCLUSÃO ....................................... ..................................................................................... 102 

 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................... ................................................................... 107 

 
 

APÊNDICE A ........................................ ........................................................................................ 115 

 
 

APÊNDICE B ........................................ ........................................................................................ 116 

 
 

APÊNDICE C ................................................................................................................................ 117 

 

 

 

 



13 

 

 

1. O PROBLEMA 

 

“O alfa e o ômega da teoria política é o problema 

do poder: como o poder é adquirido, como é 

conservado e perdido, como é exercido, como é 

defendido e como é possível defender-se contra 

ele”. 

Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. 

 

O presente capítulo apresenta o problema que irá nortear todo o trabalho 

de pesquisa a ser desenvolvido. A introdução realiza breve contextualização do 

tema, descrevendo características da administração pública e da sociedade 

brasileira que fazem crescer a demanda por um maior controle social sobre os 

gestores públicos, culminando na formulação do problema de pesquisa, que diz 

respeito a possíveis ações que o TCE-RJ pode executar no estímulo a este 

controle exercido pela sociedade fluminense.  

Seguir-se-ão a enumeração dos principais objetivos da pesquisa, a 

delimitação do estudo e a formulação das hipóteses de pesquisa. O capítulo 

termina com a apresentação das principais contribuições deste estudo para a 

administração pública e para a sociedade em geral. 

O capítulo 2 versa sobre o referencial teórico que fornece subsídios à 

pesquisa realizada, abordando a Reforma do Estado ocorrida na década de 1990 

e os conceitos de controle, cidadania, republicanismo, patrimonialismo, 

neopatrimonialismo, democracia, representatividade, participação popular e 

accountability. 

O capítulo 3 trata da metodologia da pesquisa, descrevendo o tipo de 

pesquisa, o universo do estudo, a amostra e os instrumentos de coleta de dados, 

bem como as formas de tratamento de dados empregadas. São relacionadas 

ainda as limitações inerentes à metodologia utilizada. 
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No capítulo 4, são abordados mecanismos pesquisados na literatura que 

tenham sido implementados por Cortes de Contas com vistas ao incremento do 

controle social. 

O capítulo 5 aborda a análise dos dados coletados na pesquisa de campo 

acerca de possíveis ações que o TCE-RJ possa implementar nesse sentido. 

Por fim, como considerações finais do estudo, o capítulo 6 apresenta as 

conclusões obtidas a partir do referencial teórico e dos resultados da pesquisa 

empírica realizada.         

 

1.1. Introdução      
 

Desde a década de 1970, o mundo vem presenciando um movimento 

crescente de pressão sobre empresas, organizações públicas e, até mesmo, 

organizações sem fins lucrativos para que estas busquem mais eficiência, eficácia 

e efetividade em suas ações. A interação Sociedade Civil – Mercado – Estado 

passou por diversas transformações, com a inclusão de novos segmentos, antes 

marginalizados, naquele processo de interação e com o conseqüente aumento e 

diversificação de demandas neste complexo sistema.  

Neste contexto, verifica-se no âmbito da administração pública um grande 

desafio para se alcançar uma gestão eficiente, eficaz e efetiva, que vá ao 

encontro do interesse coletivo e da perspectiva republicana que deve permear o 

processo de gestão e execução das políticas públicas. 

No entanto, segundo Santos et al. (2000) o que se tem observado, 

notadamente em países em desenvolvimento, é que os representantes populares 

têm agido contrariamente aos princípios republicanos e democráticos, muitas 

vezes tomando decisões com base em interesses particulares ou de minorias, em 

detrimento do interesse público1. 

                                                           
1 Neste trabalho, define-se como aquele interesse que não é exclusivo ou próprio de uma ou de 
poucas pessoas, mas do qual participam um número tal de pessoas de uma comunidade que 
podemos chegar a identificá-lo como sendo de todo o grupo (SILVA, D., 2004). 
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Ainda sob a ótica do autor, tais problemas não ocorrem apenas de forma 

ocasional, tratando-se de uma situação endêmica nestes países: instituições 

formais são controladas por redes de pessoas que intercambiam favores e fazem 

uso da máquina governamental em busca de seus próprios interesses, 

prejudicando o seu bom funcionamento.           

Esta atitude, de apropriação da res publica pelo particular, denota 

resquícios do patrimonialismo que ainda se faz presente na sociedade brasileira, 

em decorrência de fatores de ordem cultural. 

A literatura tem demonstrado amplamente, por exemplo, a relação 
entre patrimonialismo, corporativismo e autoritarismo 
(Schwartzman, 1977); a complementaridade entre clientelismo e 
corporativismo (Kaufman, 1977); a aliança entre clientelismo e 
populismo (Diniz, 1982). A terminologia usada para discutir o 
poder local na Colônia, no Império, ou na Primeira República, 
reflete visões do Brasil de hoje, ou mesmo visões mais gerais 
sobre as leis e tendências das trajetórias das sociedades 
(CARVALHO, 1997, p. 11). 

 

Segundo Carvalho (1997), a forma como se deu o processo de 

construção das relações entre Estado e sociedade nos países da América Latina, 

inclusive no Brasil, com forte participação do poder estatal, contribuiu para que o 

patrimonialismo, o populismo e o corporativismo se tornassem fortemente 

presentes nestes países.       

O autor assevera que a presença destas características nas sociedades 

latino-americanas é fator determinante para que estes países não atinjam 

patamares de desenvolvimento semelhantes aos dos Estados Unidos e da 

Europa, constituindo bloqueio de ordem cultural à construção de uma sociedade 

mais igualitária.    

Bresser Pereira (1997) também destaca a existência do patrimonialismo 

na administração pública brasileira, que, segundo o autor, representa uma 

constante ameaça à res publica e aos direitos republicanos.     

Fleury (2006, p. 47) afirma que a construção do Estado e a consolidação 

da nacionalidade, da qual “o desenvolvimento da cidadania é, ao mesmo tempo, 
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produto e parte essencial”, ocorreu à revelia da observação dos princípios 

republicanos e de regras abstratas universais, como, fundamentalmente, a 

separação entre as esferas pública e privada.         

No contexto de uma sociedade que ainda apresenta resquícios do 

patrimonialismo característico de períodos anteriores, como a República Velha e o 

Regime Militar, emerge a necessidade de fortalecimento do controle sobre a 

aplicação dos recursos públicos, tanto o exercido pelo próprio aparelho estatal 

quanto o controle exercido pela sociedade sobre os representantes eleitos e a 

burocracia estatal, numa perspectiva complementar.  

Campos (2005) e Santos (2007) apontam a existência de um deficit de 

cidadania e participação política na sociedade brasileira, fator que prejudica 

sobremaneira o exercício do controle social e o próprio desenvolvimento e 

consolidação da democracia.       

Neste sentido, a Carta Magna de 1988 introduziu alguns princípios que 

ensejam uma maior participação popular no processo democrático, dentre os 

quais o constante do § 3º, Art. 37, transcrito a seguir, que visa a possibilitar o 

exercício do controle social sobre a res publica. 

Art. 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 avaliação periódica externa e interna, da qualidade dos 
serviços; 

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos do governo observado o disposto no art. 
5º, X e XXXIII; 

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego, ou função na administração pública 
(BRASIL, 1988).           

 

O grande desafio, na visão de Figueiredo (2002), é fazer com que a 

sociedade e, particularmente, o cidadão, participe ativamente do controle sobre os 

gestores públicos, exercendo-o diretamente e colaborando, por meio de 

informações, com o incremento do nível de controle exercido por órgãos cujas 
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atribuições precípuas envolvam a salvaguarda do patrimônio público, como o 

Ministério Público e os Tribunais de Contas. 

Por todo o exposto, o controle social, como área de investigação 

científica, tem suscitado amplo interesse para o estudo de seus possíveis 

mecanismos de ampliação e sua efetiva concretização na sociedade brasileira 

como instrumento de aprimoramento da democracia e da gestão pública.  

 

1.2. Definição do Problema  
 

Segundo Vergara (2006), a definição do problema de pesquisa constitui a 

etapa principal do projeto, pois norteia todo o estudo até a elaboração final do 

relatório de pesquisa. O presente trabalho se fundamenta no seguinte problema 

de pesquisa: 

 

• Que ações o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pode 

realizar para fomentar o controle social sobre os gestores dos órgãos 

públicos sob sua jurisdição? 

 

1.3. Objetivos Final e Intermediários 
 

O objetivo final é um resultado a ser alcançado que, caso seja atingido, se 

traduz na resposta ao problema de pesquisa formulado (VERGARA, 2006). 

O objetivo final deste estudo possui o seguinte enunciado: 

• Identificar mecanismos pelos quais o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro possa fomentar o controle social sobre os gestores dos 

órgãos públicos sob sua jurisdição. 
    

Os objetivos intermediários são metas de cujo atingimento depende o 

alcance do objetivo final (VERGARA, 2006). Neste estudo, os objetivos 

intermediários são: 
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• Identificar na literatura possíveis mecanismos de ampliação do controle 

social nas esferas municipal, estadual e federal;   

• Levantar e analisar os mecanismos existentes no TCE-RJ que 

possibilitem a participação dos cidadãos no controle exercido sobre os 

gestores dos órgãos públicos sob sua jurisdição; 

• Levantar e analisar os mecanismos existentes com tais objetivos em 

outras Cortes de Contas; 

• Verificar a percepção dos técnicos do TCE-RJ quanto à viabilidade e 

eficácia dos mecanismos identificados no fomento ao controle social.       

 

1.4. Delimitação do Estudo 
 

 

O interesse do presente estudo abrange os possíveis mecanismos que 

possam levar a sociedade fluminense a um maior nível de participação no 

exercício do controle social, por intermédio de informações disponibilizadas pelo 

TCE-RJ e, até mesmo, por ação direta deste órgão da administração estadual no 

aumento da conscientização das populações locais integrantes daquela 

sociedade. 

Cabe destacar que o presente trabalho visa à aplicação dos mecanismos 

de fomento ao controle social nas esferas estadual e municipal, uma vez que o 

TCE-RJ possui como jurisdicionados órgãos integrantes dos três poderes das 

administrações estadual e municipal de todo o estado do Rio de Janeiro, com 

exceção do município do Rio de Janeiro, sob jurisdição do TCM-RJ2.  

Neste sentido, foram pesquisados, em âmbito nacional, os mecanismos e 

ações existentes com o objetivo de estimular e incrementar o controle exercido 

pela sociedade sobre seus governantes, em instituições que exercem o controle 

externo da administração pública em diversas esferas de governo.    

                                                           
2 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.  
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O presente trabalho não abordou a questão do controle da administração 

pública no sentido lato, tendo se restringido ao controle externo exercido pelas 

Cortes de Contas sobre seus órgãos jurisdicionados e ao controle social exercido 

pela sociedade, relacionando-os. Esta delimitação se faz necessária de forma a 

tornar o estudo viável, dentro dos limites dos prazos e recursos disponíveis para 

sua conclusão.    

 

1.5. Relevância do Estudo 
 

 

Muito embora a Constituição de 1988 tenha introduzido novos 

mecanismos que possibilitam uma maior participação do cidadão no controle da 

administração pública, o que se verifica, de fato, é que o controle social ainda é 

muito pouco exercido na sociedade brasileira, fato que, por vezes favorece a 

tomada de decisões, por minorias, que nem sempre atendem ao interesse 

público. Conforme Figueiredo, 

Não havendo participação ativa, será desvirtuada a regra da maioria. 

Nesse caso, uma minoria passa a tomar as decisões. A abstenção não 

é condizente com regime democrático consolidado e cidadania efetiva 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 3). 

 

A ausência de um controle social efetivo por parte da sociedade contribui 

também para a ocorrência de desvios de recursos públicos, já escassos, por parte 

de gestores que tiram vantagens pessoais do exercício de suas funções. 

Os Tribunais de Contas, órgãos que têm por missão constitucional a 

salvaguarda do patrimônio público, possuem também um importante papel frente 

à sociedade no que se refere ao fornecimento de informações e disponibilização 

de canais de acesso que possibilitem ao cidadão o exercício do controle social e, 

por conseguinte, o pleno exercício da cidadania.  

Na visão de Figueiredo (2002), os Tribunais de Contas são verdadeiras 

agências de accountability, tendo sido alçados à condição de grandes provedores 
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de informações sobre a gestão pública, principalmente a partir da edição da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.           

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

RJ e para toda a sociedade fluminense, na medida em que busca apontar, numa 

perspectiva crítica, possíveis caminhos no sentido de que sejam ampliados os 

mecanismos existentes que possibilitem ao cidadão uma maior interação com a 

Corte de Contas e uma participação mais ativa no controle da res pública. 

A atuação do TCE-RJ mais focada em aspectos relevantes informados 

pelas sociedades locais aliada a um maior nível de controle social exercido por 

estas populações sobre seus representantes produzirá um poderoso efeito 

inibidor sobre potenciais atos que possam representar malversação de recursos 

públicos. O aumento da consciência destas comunidades locais por meio do 

exercício da cidadania eleva também o nível de exigência quanto à atuação dos 

órgãos de controle e quanto ao grau de eficiência, eficácia e efetividade das 

políticas públicas executadas, trazendo grandes ganhos a toda a coletividade.    

       

1.6. Definição dos Termos 

 

Neste tópico serão definidos alguns termos utilizados ao longo do 

trabalho, cuja compreensão inequívoca mostra-se fundamental para o 

entendimento do fenômeno ao final da investigação.  

1. Cidadania: “é a concepção de um direito a ter direitos. Essa 

concepção não se limita a provisões legais, ao acesso a direitos 

definidos previamente ou à efetiva implementação de direitos formais 

abstratos. Ela inclui a invenção/criação de novos direitos, que surgem de 

lutas específicas e de suas práticas concretas”(DAGNINO, 2004, p.104). 

2. Accountability: designa a responsabilidade de gestores 

governamentais e dos servidores públicos perante a sociedade e os 

órgãos de controle integrantes da própria burocracia estatal, 
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caracterizada pela obrigação de prestação de contas dos resultados de 

suas ações (CAMPOS, 2005). 

3. Efetividade: neste trabalho, o termo se refere aos impactos 

causados por determinada ação ou política pública. 

4. Direitos republicanos: os direitos que todo cidadão possui de que o 

patrimônio público — seja ele o patrimônio histórico-cultural, seja o 

patrimônio ambiental, seja o patrimônio econômico ou res publica estrito 

senso — seja efetivamente público, ou seja, de todos e para todos 

(BRESSER PEREIRA, 1997). 

5. Responsividade: refere-se à sensibilidade dos representantes eleitos 

à vontade dos representados ou, em outras palavras, à disposição dos 

governos a adotarem as políticas preferidas por seus governados 

(MIGUEL, 2006). 

6. Neopatrimonialismo: o termo não se refere apenas à sobrevivência 

das estruturas tradicionais (patrimonialismo) em sociedades 

contemporâneas, mas a uma forma bastante atual de dominação política 

por um “estrato social sem propriedades e que não tem honra social por 

mérito próprio”, ou seja, pela burocracia e pela chamada classe política 

(SCHWARTZMAN, 1988; apud SILVA, F., 2002).  

7. Empowerment: conceito de gestão associado ao trabalho de 

Rosabeth Moss Kanter, professora em Harvard, pelo qual as 

organizações delegam maior poder e autonomia aos seus trabalhadores 

(CARDOSO JUNIOR, 2003).  

8. Participação: neste trabalho diz respeito a decisões tomadas e a 

condutas dos governantes em alinhamento com a vontade dos 

representados, os eleitores no sistema democrático. 

9. Rent-seeking: refere-se, neste trabalho, ao comportamento de elites 

econômicas em busca da manutenção e ampliação de seus privilégios, 
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fazendo uso de seu poderio e influências políticas para tal fim 

(SACRAMENTO, 2005). 

10.  Interesse público: é aquele interesse que não é exclusivo ou próprio 

de uma ou de poucas pessoas, mas do qual participam um número tal 

de pessoas de uma determinada comunidade que podemos chegar a 

identificá-lo como sendo de todo o grupo, inclusive daqueles que não 

compartilham desse interesse (SILVA, D., 2004).     

Este capítulo abordou o problema de pesquisa em sua definição, 

objetivos, abrangência e relevância, estabelecendo um caminho para o 

direcionamento de todo o estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Se os homens fossem anjos, não seria 

necessário haver governo. Se os homens 

fossem governados por anjos, dispensar-se-iam 

os controles internos e externos do governo”. 

Madison, O Federalista, 51. 

 

Este capítulo abordará o referencial teórico que fornecerá subsídios à 

pesquisa. Preliminarmente, com vistas à contextualização da problemática 

investigada, far-se-á uma descrição da Reforma do Estado no Brasil ocorrida na 

década de 1990, com base em conceitos oriundos do New Public Management 

(NPM), que buscou introduzir mecanismos e práticas da esfera privada na 

administração pública. 

Proceder-se-á ainda a um estudo do controle, notadamente da taxonomia 

relativa ao controle e do controle na administração pública, seguida de uma breve 

descrição da organização objeto da pesquisa – o Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro.  

Por fim, analisar-se-ão os aspectos subjacentes à cidadania, 

republicanismo, patrimonialismo, neopatrimonialismo, democracia, 

representatividade, participação popular, accountability e a atuação do órgão 

pesquisado como agente capaz de exercer o controle horizontal da administração 

pública e fomentar o controle vertical exercido pela sociedade sobre a burocracia 

estatal e os detentores de cargos eletivos. 

 

2.1. Reforma do Estado no Brasil 
 

A partir da década de 1970, notadamente a partir do ano de 1973, com a 

crise do petróleo, encerrou-se um ciclo de grande prosperidade para a economia 

mundial, período iniciado após a Segunda Guerra Mundial, em que grandes 
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países capitalistas, países do bloco socialista e do terceiro mundo 

experimentaram altas taxas de crescimento econômico (ABRUCIO, 1997).  

 Segundo Peci e Lustosa da Costa (1999), este processo de crescimento 

econômico, que no Brasil teve início nos anos trinta, se deu pela industrialização, 

baseada na substituição de importações, tendo o Estado desenvolvimentista 

como seu principal agente de fomento.  

Na ótica de Abrucio (1997), o modelo de Estado que começou a ruir em 

meio à crise do petróleo se fundamentava em três grandes dimensões: a 

econômica, a social e a administrativa. A dimensão econômica citada pelo autor 

se baseava no modelo keynesiano, segundo o qual o Estado atuava fortemente 

na economia com vistas à garantia do pleno emprego, não abrindo mão de atuar 

em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional, como 

telecomunicações e petróleo. O aspecto social correspondia à manutenção do 

estado de bem estar (welfare state), que consistia na adoção de políticas públicas 

na área social (educação, saúde, previdência social, habitação etc.) para o 

atendimento das necessidades básicas da população.  

A terceira dimensão do modelo, a administrativa, dizia respeito ao 

funcionamento interno e organização do Estado, com base no modelo burocrático 

weberiano, que buscava manter a impessoalidade, neutralidade e racionalidade 

da máquina governamental3. 

Este modelo burocrático foi implantado na administração pública de 

diversos países em oposição ao patrimonialismo, sistema onde a propriedade 

pública se confundia com a propriedade privada e onde imperavam o nepotismo, 

o empreguismo e a corrupção (BRESSER PEREIRA, 1996a). No Brasil, o modelo 

weberiano foi implantado na década de 1930, por meio da reforma administrativa 

realizada no governo Getúlio Vargas. 

No entanto, Diniz (2001) assevera que nunca houve no Brasil uma 

burocracia genuinamente weberiana, haja vista a coexistência dos princípios 

                                                           
3 Ibidem. 
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universalistas e meritocráticos com as práticas clientelistas tradicionalmente 

presentes na administração pública brasileira.   

Esta visão é corroborada por Bresser Pereira (1996a), para quem a crise 

do modelo burocrático teve início no regime militar, o qual não foi capaz de 

extirpar o patrimonialismo que sempre vitimou a administração pública brasileira. 

Com a crise fiscal e a situação de “ingovernabilidade” observada na 

maioria dos governos nacionais a partir dos anos 70, caracterizada pela 

incapacidade de transformar em realidade suas políticas públicas (crise de 

governança), emerge o consenso de que o modelo burocrático weberiano não 

responde mais às demandas da sociedade contemporânea (ABRUCIO, 1997).  

Nesta esteira, afirma Bresser Pereira: 

No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu 
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do 
século XX, verificou-se que não garantia nem rapidez, nem boa 
qualidade nem custo baixo para os serviços prestados ao público. 
Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, auto-
referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das 
demandas dos cidadãos (BRESSER PEREIRA, 1996b, p. 5). 

  

As críticas ao modelo burocrático de administração pública ressaltam o 

fato de haver uma ênfase demasiada nos processos, lentos e de extrema rigidez, 

com pouca atenção dispensada aos resultados, aos objetivos finalísticos da 

administração. 

Não bastaria à administração pública ser efetiva em evitar o nepotismo e 

a corrupção, tendo de ser eficiente no provimento dos bens públicos e 

semipúblicos à sociedade, que cabe ao Estado produzir diretamente ou financiar 

(BRESSER PEREIRA, 2005). 

As causas da ineficiência e rigidez do modelo administrativo burocrático 

seriam, segundo o autor, a origem e razão de ser do próprio modelo, o combate 

ao patrimonialismo, nepotismo e corrupção, o que torna inerente aos processos o 

controle a priori e a desconfiança no gestor. 



26 

 

Por outro lado, a origem da auto-referência do modelo burocrático, que 

causa afastamento do cidadão, vem da necessidade de afirmação do poder do 

Estado diante da sociedade, uma vez que “a burocracia moderna surgiu no século 

XIX, quando ainda era preciso afirmar o poder do Estado em oposição aos 

poderes feudais ou regionais” (BRESSER PEREIRA, 2005, p. 29). Segundo o 

autor, o modelo burocrático continuou mantendo esta necessidade de afirmação 

do poder estatal característica do modelo patrimonialista.         

Em resposta à crise do modelo weberiano de administração pública, 

surge o modelo gerencial, primeiramente em países anglo-saxões (Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia) e, logo após, em países da 

Europa continental e Canadá. O modelo gerencial de administração pública, 

gerencialismo ou New Public Management (NPM) consiste no emprego de 

práticas da administração privada no setor público, visando ao atendimento da 

demanda por melhores serviços públicos e a uma maior eficiência e contenção de 

gastos (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2007).  

A administração pública gerencial, em oposição à rigidez e racionalidade 

exageradas do modelo burocrático, pretende a busca de flexibilidade por meio de 

estratégias de ampla delegação de autoridade aos gestores públicos 

(empowerment), descentralização e cobrança de resultados a posteriori. Este 

modelo de administração introduz no setor público o conceito de produtividade 

presente na esfera privada (BRESSER PEREIRA, 2005). 

O autor considera que os valores patrimonialistas não mais estão 

presentes na administração pública como antes, tendo sido substituídos por 

novos mecanismos de apropriação da res publica pelo setor privado, como o rent-

seeking4, que não são combatidos de forma adequada pelo rígido controle 

burocrático. Seriam contra-estratégias mais eficazes, segundo o autor, o estrito 

controle sobre o desempenho presente no modelo gerencial, bem como a 

descentralização e delegação de autoridade (empowerment) aos gestores 

públicos. 

                                                           
4 Neste trabalho, o termo rent-seeking se refere ao comportamento das elites econômicas em 
manter e ampliar seus privilégios por meio do poderio econômico e influência política 
(SACRAMENTO, 2005). 
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A despeito das críticas ao modelo weberiano, a administração pública 

gerencial não nega os princípios básicos da burocracia. Ao contrário, se baseia no 

modelo anterior, do qual mantém características fundamentais, como a 

impessoalidade e a meritocracia. A principal divergência está na forma de 

controle, que desloca a ênfase dos processos administrativos para os resultados 

atingidos (ALBUQUERQUE, 2006). 

Abrucio aponta o contexto em que surgiu o gerencialismo na 

administração pública: 

Foi neste contexto de escassez de recursos públicos, 
enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia 
privatizante que o modelo gerencial se implantou no setor público. 
Coube aos conservadores ingleses e aos republicanos 
americanos a iniciativa nesse sentido, introduzindo, num primeiro 
momento, um modelo gerencial puro, em que prevalecia o ângulo 
meramente economicista (“cortar custos” como fim último) e o 
desconhecimento da especificidade do setor público (ABRUCIO, 
1997, p.11). 

 

O autor afirma que não há um modelo único de NPM e evidencia a 

existência de três teorias presentes, notadamente no caso inglês, que surgiram do 

debate acerca do gerencialismo naquele país e influenciaram-no em todo o 

mundo, visões da administração pública retratadas no quadro a seguir, da 

esquerda para a direita em ordem cronológica de criação. 

Quadro 1 

Modelo de NPM
Modelo gerencial 

puro
Consumerism

Public Service 
Orientation

Se fundamenta em Economia/Eficiência Efetividade/Qualidade Acountability /Eqüidade

 Tratamento do 
contribuinte

Taxpayers 
(contribuintes)

 Clientes/consumidores Cidadãos

Modelos de NPM surgidos na Inglaterra

 
Fonte: Abrucio (1997). 

 

Abrucio (1997) observa que a classificação rígida das teorias foi realizada 

apenas para fins didáticos, havendo entre elas um grau razoável de intercâmbio, 
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principalmente no caso das duas últimas. Constata-se, portanto, uma evolução 

desde o gerencialismo puro ao Public Service Orientation (PSO) e, ainda, o fato 

de que as visões de serviço público consideradas não são mutuamente 

excludentes, havendo, na prática, a incorporação dos aspectos positivos de cada 

visão.     

O NPM se baseia fundamentalmente na busca pela eficiência. Para tal, 

faz uso de instrumentos como a definição clara de responsabilidades dos 

funcionários, dos objetivos organizacionais e a descentralização administrativa, 

com base nos objetivos previamente definidos (PECI; LUSTOSA DA COSTA, 

1999). 

A corrente de Public Service Orientation (PSO) revela-se especialmente 

importante por levar aos temas “do republicanismo e da democracia, utilizando-se 

de conceitos como accountability, transparência, participação política, eqüidade e 

justiça, questões praticamente ausentes do debate sobre o modelo gerencial” 

(ABRUCIO, 1997, p. 26). 

 O ponto central que distingue o PSO das duas outras correntes é o 

conceito de cidadão. O termo consumidor possui uma conotação individual, sendo 

vinculado à tradição liberal, enquanto que o termo cidadão remete ao 

republicanismo, aos valores coletivos e ao bem estar da sociedade como um 

todo5. 

Abrucio (1997) destaca que o PSO possui como idéia chave a 

combinação de accountability com o binômio justiça/eqüidade. 

Por fim, o Public Service Orientation tem como uma de suas idéias 
chave a conjugação entre a accountability e o binômio 
justiça/eqüidade. Para tanto, é preciso que no processo de 
aprendizado social na esfera pública se consiga criar uma nova 
cultura cívica, que congregue políticos, funcionários e cidadãos 
(ABRUCIO, 1997, p. 27). 

   

 O modelo de New Public Management com base no PSO ressalta a 

necessidade do controle social dos governantes por parte da população, dando 

                                                           
5 Ibidem. 
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ênfase à importância do controle na administração pública com vistas à realização 

dos objetivos definidos e concretização das políticas públicas planejadas. 

Tal modelo mostra-se inclusivo por considerar a sociedade como ator 

relevante no exercício do controle sobre o aparato governamental, notadamente a 

sociedade civil, em consonância com a visão de Nogueira (2004), que a considera 

uma das quatro grandes fontes geradoras de pressão sobre os governos, 

juntamente com o mercado e os planos transnacional e subnacional. As quatro 

fontes agem sobre os governos, segundo o autor, por meio de reivindicações, 

demandas e interesses, sendo a sociedade civil motivada pela afirmação de 

interesses, valores e direitos. 

Figura 1: Fontes geradoras de pressões sobre os governos 

 
              Fonte: Nogueira (2004, p. 126). 

 

No Brasil, a reforma administrativa iniciada em meados dos anos 90 

revelou-se ineficaz em realizar a ruptura preconizada por seus idealizadores, 

mostrando-se incapaz de solucionar o problema crônico de ineficácia da ação 

estatal em toda a sua complexidade (DINIZ, 2001). 

A autora aponta diversas causas do fracasso da reforma implementada 

pelo governo Fernando Henrique Cardoso, dentre elas o reforço da primazia do 
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paradigma tecnocrático, traduzido no insulamento burocrático e na concentração 

de poder na esfera do executivo federal, em função da hegemonia do 

pensamento neoliberal. Ademais, a orientação básica do governo na 

implementação da reforma esteve voltada para questões relativas à crise fiscal e 

à austeridade orçamentária. 

Nogueira (2004) assevera que os principais resultados obtidos pelo 

reformismo vitorioso nos anos 90 foram a desvalorização do Estado diante do 

cidadão e a desorganização de seu aparato técnico e administrativo.     

Considerando que não chegou a haver no Brasil uma burocracia 

propriamente weberiana, tendo persistido o patrimonialismo e o clientelismo na 

administração pública, também não houve sucesso do modelo gerencial em 

romper com o antigo padrão (DINIZ, 2001). 

Segundo Nogueira (2004, p. 45), o esforço para contrapor a 

administração gerencial à burocrática acabou por se afirmar em um terreno etéreo 

e nebuloso, “a partir do qual não se podia vislumbrar nem as vantagens do 

gerencialismo nem os pecados mortais da burocracia”. De acordo com o autor, 

um modelo de administração pública baseado na convivência do patrimonialismo 

com a burocracia racional-legal passou a incorporar também uma camada 

gerencialista.     

O quantitativo de cargos de nomeação política continuou muito elevado, 

sendo verificado na administração pública federal um quantitativo de 17.227 

cargos em comissão na segunda metade dos anos 906.  

Na ótica de Diniz (2001), a ruptura deste padrão implicaria melhoria na 

qualidade da burocracia brasileira, por meio do reforço da meritocracia e 

valorização do servidor público, com conseqüente incremento na qualidade dos 

serviços prestados ao cidadão. 

                                                           
6 Ver D´Araujo (2007). 
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A autora aponta que, mais uma vez, o patrimonialismo e o clientelismo 

passaram a coexistir com um modelo administrativo implantado no Brasil, a 

exemplo do que ocorreu após a implantação do modelo burocrático.      

Neste sentido, mais uma vez, verificou-se a sobrevivência de um 
sistema híbrido, desafiando a meta de uma transformação drástica 
do legado histórico. Em síntese, a alta discricionariedade da 
autoridade presidencial e o amplo poder de decreto de que dispõe 
constituem a outra face do controle e cooptação dos partidos e 
dos congressistas pelo chefe do poder Executivo, por intermédio 
do recurso generalizado às práticas clientelistas para obter apoio 
aos seus projetos (DINIZ, 2001, p. 20). 

     

A visão de Diniz é corroborada por Nunes (2003), que evidencia a 

sobrevivência e persistência do clientelismo na sociedade brasileira, rejeitando 

este fenômeno como característico do Brasil arcaico, da República do “café-com-

leite”. Segundo o autor, o clientelismo político está bastante vivo, por exemplo, no 

Rio de Janeiro e São Paulo, dois principais centros urbanos do país. 

Nunes (2003, p. 33) assevera que “o clientelismo se manteve forte no 

decorrer dos períodos democráticos, não definhou durante o período do 

autoritarismo, não foi extinto pela industrialização e não mostrou sinais de 

fraqueza no decorrer da abertura política”. 

Na ótica deste autor, as relações entre o Estado e a sociedade no Brasil 

se caracterizam pela combinação de quatro padrões, aos quais denomina 

“gramáticas políticas”, padrões presentes nos dias atuais: o clientelismo, advindo 

da sociedade patrimonialista, o corporativismo, o insulamento burocrático e o 

universalismo de procedimentos. 

Os dois últimos padrões relacionados são muitas vezes vistos como 

mecanismos de combate ao clientelismo e patrimonialismo. O universalismo de 

procedimentos busca a impessoalidade dos atos da administração pública, a 

meritocracia e mecanismos de freios e contrapesos, ao passo que o insulamento 

burocrático visa à formação de ilhas de racionalidade na administração, em tese 

menos sujeitas à penetração do clientelismo7. 

                                                           
7 Ibidem. 
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No entanto, para Nunes (2003, p. 122), o insulamento burocrático “é uma 

forma de evitar o controle e o escrutínio públicos sobre as atividades do Estado”, 

tendo efeitos perversos sobre os níveis de accountability observados sobre os 

agentes políticos e gestores públicos. 

Schwartzman (1988; apud SILVA, F. 2002) denomina neopatrimonialismo 

a existência das características do modelo patrimonialista nas sociedades 

contemporâneas. O neopatrimonialismo não é simplesmente a sobrevivência das 

práticas patrimonialistas nas sociedades modernas, mas uma forma bastante 

atual de dominação política exercida pela burocracia e pela classe política.                         

A despeito de não terem sido eficazes, no Brasil, em extirpar o 

patrimonialismo e o clientelismo, as mudanças ocorridas na administração pública 

em nível mundial, que passou de um modelo burocrático a um modelo gerencial, 

tiveram reflexo direto na atuação das Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) 

de diversos países, que passaram a priorizar o controle de desempenho, 

minimizando o controle de aspectos mais formais da administração 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

As auditorias de desempenho e auditorias de natureza operacional 

alinham-se às novas técnicas de gestão da administração pública, uma vez que 

avaliam o atingimento de metas de políticas públicas específicas ou o 

desempenho de órgãos públicos, com base em indicadores definidos 

previamente, como ocorre no modelo gerencial de gestão8.    

O Tribunal de Contas da União (TCU) vem realizando, desde 1998, 

auditorias de desempenho com base em metodologias adquiridas por meio de 

intercâmbios com as EFS de outros países, como o National Auditing Office – 

NAO, da Grã-Bretanha, o Government Accountability Office – GAO, dos Estados 

Unidos, e o Office of the Auditor General of Canadá – OAG (ALBUQUERQUE, 

2006). 

                                                                                                                                                                                
 
8 Ibidem. 
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No entanto, ainda são incipientes as iniciativas dos tribunais de contas 

subnacionais no que se refere à realização de auditorias de desempenho ou 

auditorias de natureza operacional. As auditorias levadas a efeito por estes 

órgãos possuem ainda um viés predominantemente voltado para aspectos 

financeiros e de controle da legalidade9.            

 

2.2. Controle na Administração Pública  
 

O controle é uma função da administração que diz respeito à geração e 

uso de informações relativas às atividades organizacionais, com vistas à detecção 

de potenciais problemas e desvios, buscando sua correção (SOBRAL; PECI, 

2008). 

Segundo Sobral e Peci (2008, p. 231) o controle é “um esforço 

sistemático de geração de informações sobre a execução das atividades 

organizacionais, de forma a torná-las consistentes com as expectativas 

estabelecidas nos planos e objetivos”.     

A finalidade geral do controle é, de acordo com os autores, avaliar e 

corrigir operações da organização de acordo com os objetivos fixados no 

planejamento, com vistas a garantir o alcance eficaz e eficiente da missão e dos 

objetivos organizacionais.     

Na administração pública, controle é o “poder-dever de vigilância, 

orientação e correção que a própria administração, ou outro poder, diretamente 

ou por meio de órgãos especializados, exerce sobre sua atuação administrativa” 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2007, p. 524).       

O controle na administração pública, segundo os autores, assegura a 

legitimidade de seus atos, a adequada conduta funcional de seus agentes e a 

defesa dos direitos dos administrados. O poder-dever de controle é passível de 

ser exercido por todos os poderes da República, estendendo-se a toda a atividade 

administrativa e abrangendo todos os seus agentes.      

                                                           
9 Ibidem. 
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Segundo Martins (1989), o controle entre o Estado e a sociedade é 

exercido em quatro dimensões: o controle que a sociedade exerce sobre si 

mesma (costumes, hábitos, normas de conduta social); o controle que a 

sociedade exerce sobre o sistema político (eleições); o controle que o Estado 

exerce sobre a sociedade (uso legítimo da força); e o controle do Estado sobre si 

mesmo. 

A necessidade de controle dos gestores públicos no exercício de suas 

funções se fundamenta, inclusive, em uma visão pessimista da natureza humana 

apontada por diversos autores, dentre os quais Hobbes (2000) e Madison (2006), 

que fez surgir os mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) para 

o controle dos homens detentores do poder, conforme aponta Fonseca. 

Essa desconfiança em relação à natureza humana, tão bem 
demonstrada por Madison, como se sabe, não é nova na filosofia 
e na teoria políticas. Afinal, desde Maquiavel e, sobretudo, desde 
Hobbes, o ceticismo quanto à solidariedade entre os homens 
tornou-se marca registrada de diversas correntes de pensamento, 
culminando naquilo que o “espírito das leis” de Montesquieu e a 
“teoria dos checks and balances” de O Federalista sintetizaram 
como forma de controlar os homens detentores de poder, seja o 
poder do Estado (mais visível), seja o poder da sociedade, por 
meio de grupos que se tornam majoritários e impõem-se, em boa 
medida, por suas opiniões. Em outras palavras, se de um lado 
dever-se-ia controlar o cidadão comum por meio das autoridades, 
de outro lado as autoridades igualmente deveriam ser controladas, 
tanto por outros poderes – daí a famosa divisão entre os três 
poderes – quanto pelo próprio indivíduo. A isso se conceitua 
modernamente, como se sabe, de caráter “democrático” e 
“republicano” das instituições (FONSECA, 2004, p. 20). 

 
 

Os controles representados pelos mecanismos de freios e contrapesos 

originam-se na doutrina de separação dos poderes, concebida por Locke, 

pioneiramente, em Segundo Tratado sobre o Governo e Montesquieu, no clássico 

Do Espírito das Leis. 

Em que pese o fato de não ter contemplado o poder judiciário em sua 

tripartição do poder, que enumerava os poderes executivo, legislativo e federativo, 

Locke (2006) salienta sua importância como função do Estado. 

Em segundo lugar, o poder legislativo ou supremo não pode 
arrogar a si o direito de governar por meio de decretos 
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extemporâneos e arbitrários, mas tem a obrigação de fazer justiça 
e decidir sobre os direitos dos cidadãos mediante leis 
promulgadas, fixadas e aplicadas por juízes autorizados e 
conhecidos (LOCKE, 2006, p. 100). 

 

Por sua vez, Montesquieu (2007) já considerava, em seu modelo de 

organização do Estado, o poder judiciário, embora lhe atribuísse um caráter 

secundário relativamente aos poderes executivo e legislativo.  

Bobbio (2004) vê a separação de poderes como um remédio contra o 

abuso de poder, percebendo este instituto, em sentido lato, não apenas como 

separação vertical das principais funções do Estado entre órgãos situados no 

vértice da administração estatal, mas também como separação horizontal nas 

várias formas de autogoverno, que vão da descentralização político-administrativa 

até o federalismo. 

Habermas (2003a, p. 234) destaca a importância dos controles exercidos 

pelos poderes legislativo e judiciário sobre o poder executivo e, ainda, a 

necessidade de que haja uma retroligação entre a burocracia estatal e a 

sociedade, citando o “princípio de conformidade à lei, de uma administração que 

deve estar submetida ao controle parlamentar e judicial”.          

A organização dos Estados modernos conforme se apresentam 

atualmente os governos democráticos, com poderes executivo, legislativo e 

judiciário, independentes e harmônicos entre si, tem origem nos artigos 

federalistas e na organização dos Estados Unidos como nação, expressa em sua 

Constituição de 1787. 

 No Brasil, o princípio da separação dos poderes encontra-se insculpido 

no artigo 2º da Carta Magna de 1988, segundo o qual “são poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 

(BRASIL, 1988). 

Maldonado (2003), no entanto, aponta uma excessiva participação do 

Poder Executivo no processo legislativo brasileiro, inclusive com a possibilidade 

de edição de Medidas Provisórias com força de lei. 
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Tal desequilíbrio entre os poderes é corroborado por Diniz (2001, p. 19), 

para quem o Poder Executivo “acumulou poderosos instrumentos de decisão, 

pelo uso indiscriminado das Medidas Provisórias, introduzidas pela Constituição 

de 1988”. 

Não obstante, a despeito da excessiva concentração de poder nas mãos 

do Executivo, houve um grande avanço no que se refere à limitação do poder no 

Brasil com o advento da Constituição de 1988, que reforçou o papel do Poder 

Judiciário e do Ministério Público na tutela de interesses coletivos e difusos e na 

defesa dos interesses sociais e individuais (MALDONADO, 2003).         

O controle do Estado exercido por seus próprios integrantes pode ser 

subdividido em controle interno e controle externo, este último atribuição precípua 

dos Tribunais de Contas. O controle interno visa a assegurar o exercício das 

responsabilidades pelos gestores públicos, em uma espécie de autocontrole, ao 

passo que o controle externo garante que o gestor responda publicamente por 

tais responsabilidades. 

Segundo Alexandrino e Paulo (2007, p. 522), controle interno  “é aquele 

exercido dentro de um mesmo Poder, automaticamente ou por meio de órgãos 

integrantes de sua própria estrutura”. 

Os autores classificam o controle exercido por chefias sobre os atos de 

seus subordinados dentro de órgãos públicos como atos de controle interno, bem 

como o controle exercido por um sistema de controle interno estabelecido dentro 

do próprio Poder. 

Cabe ressaltar que a Carta Magna de 1988, em seu artigo 74, determina 

que os Poderes instituam e mantenham sistemas de controle interno, 

estabelecendo os itens mínimos que serão alvo deste controle. 

Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, 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; 
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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 (BRASIL, 1988).   

 

Outro importante aspecto da estruturação do controle interno nos poderes 

governamentais diz respeito à obrigatoriedade, estabelecida no parágrafo primeiro 

do artigo 74 da Constituição, quanto à comunicação de irregularidades por parte 

dos responsáveis por estes órgãos aos órgãos de controle externo, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

A existência deste instituto e o apoio aos órgãos de controle externo no 

exercício de suas funções demonstram a complementaridade e necessária 

interação entre as diversas instâncias de controle da administração pública para 

assegurar a legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência dos atos dos gestores, 

de acordo com o interesse público.          

 O controle externo , por sua vez, consiste no controle exercido por um 

Poder sobre os atos administrativos de outro Poder (ALEXANDRINO;PAULO, 

2007). 

Segundo os autores, são exemplos de atos de controle externo: 

a) A sustação, pelo Congresso Nacional, de atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (CRFB, art. 

49, V); 

b) A anulação de um ato do Poder Executivo por decisão judicial; 

c) O julgamento anual, pelo Congresso Nacional, das contas 

prestadas pelo Presidente da República e a apreciação dos 

relatórios por ele apresentados sobre a execução dos planos de 

governo; 
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d) A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre 

despesas realizadas pelo Poder Executivo federal.    

Na administração pública federal, o controle externo é exercido pelo 

Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme previsto 

no artigo 71 da Constituição da República. Este modelo se reproduz nas 

administrações subnacionais, onde cada estado da Federação possui uma Corte 

de Contas que auxilia as Assembléias Legislativas no exercício desta função. 

O texto constitucional confere às Cortes de Contas atribuições relativas à 

fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial dos 

órgãos governamentais de todos os Poderes da administração10. De acordo com 

tais atribuições, os órgãos de controle externo executam, dentre outras, auditorias 

operacionais para avaliação de resultados de políticas governamentais e 

desempenho de órgãos, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão na 

administração pública.  

Outra importante instância de controle da administração pública citada por 

diversos autores é o controle social , exercido pela sociedade civil sobre a 

burocracia estatal, seja para defender interesses corporativos, particulares, seja 

para agir em nome do interesse público, sendo um mecanismo essencial de 

controle em ambos os casos (BRESSER PEREIRA, 1998). 

O autor assevera que o controle social é o mecanismo de controle mais 

democrático e difuso e que, por meio do controle social, a sociedade se organiza 

formal e informalmente para controlar não apenas comportamentos individuais, 

mas para controlar as organizações públicas. 

Segundo Bresser Pereira (1998), o controle social pode ocorrer de duas 

formas: de baixo para cima, quando a sociedade se organiza politicamente para 

controlar ou influenciar instituições sobre as quais não tem poder formal; ou de 

cima para baixo, quando o controle social é exercido formalmente por meio de 

conselhos diretores de instituições públicas não estatais. 

                                                           
10 Artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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O controle social indica uma dimensão estratégica de participação cidadã, 

que não se reduz à participação eleitoral, abrangendo as decisões políticas, 

elaboração e execução orçamentária, fiscalização e prestação de contas, sob a 

ótica da legalidade, legitimidade, economicidade, oportunidade e adequação ao 

interesse público (TCU, 2006).                               

2.3. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janei ro 
 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) é um órgão 

da administração pública estadual que realiza o controle externo da administração 

estadual e das administrações municipais sob sua jurisdição11, em auxílio à 

Assembléia Legislativa e às Câmaras Municipais daqueles municípios. 

Compete ao TCE-RJ, consoante o Art. 2º de seu Regimento Interno, 

aprovado pela Deliberação n.º 167, de 10.12.1992, dentre outras atribuições, 

julgar as contas dos administradores e responsáveis por recursos públicos das 

unidades dos poderes do estado e dos municípios sob sua jurisdição e exercer 

sua fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

(TCE-RJ, 1992).  

O TCE-RJ integra o sistema de Tribunais de Contas brasileiros, formado 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(TCDF), 26 tribunais de contas estaduais (TCE) e seis tribunais de contas com 

jurisdição municipal (TCM), totalizando 34 órgãos12. 

Quanto à estrutura administrativa, o TCE-RJ é composto do corpo 

instrutivo, formado por técnicos que realizam os trabalhos de auditoria contábil, 

financeira e operacional, além da instrução dos processos em primeira instância, 

e do corpo deliberativo, formado por sete Conselheiros que deliberam, em 

                                                           
11 O TCE-RJ exerce o controle externo sobre todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
com exceção da capital, jurisdicionada do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
totalizando um universo de 91 municípios sob sua jurisdição. 
12  Os TCE têm jurisdição na administração pública estadual e em seus municípios, excetuados os 
seguintes casos: (i) Bahia, Ceará, Pará e Goiás, que possuem um tribunal de contas com 
jurisdição apenas sobre a administração estadual (TCE) e um tribunal com jurisdição em todos os 
seus municípios (TCM); (ii) São Paulo e Rio de Janeiro, cujas capitais possuem tribunais de 
contas específicos (TCM), enquanto os TCE têm jurisdição na administração pública estadual e 
nos demais municípios do Estado. 
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instância superior e estrutura plenária, acerca das decisões a serem tomadas 

quanto a assuntos internos e relativos à gestão dos órgãos jurisdicionados (TCE-

RJ, 1992). 

Os trabalhos de auditoria realizados pelo TCE-RJ são a forma de 

verificação in loco de aspectos de cunho operacional, financeiro e contábil dos 

órgãos sob sua jurisdição, por meio de inspeções que podem ser ordinárias, 

realizadas com determinada periodicidade, extraordinárias e especiais, com 

objeto específico (TCE-RJ, 1992). 

Figueiredo (2003) assevera que, apesar da expressão constante do texto 

constitucional, que designa às casas legislativas o exercício do controle externo e, 

em seu auxílio, os Tribunais de Contas, estes Tribunais não são órgãos 

subordinados ao Poder Legislativo, sendo dotados de ampla independência e 

autonomia, através das quais exerce judicatura sobre qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade ou administre recursos públicos. 

 Nas palavras de Figueiredo (2003, p. 3): 

O Tribunal de Contas, no caso brasileiro, não integra o Poder 
Legislativo. Tampouco, em face da ordem constitucional, podemos 
dizer que se insere no elenco de órgãos do Poder Judiciário, muito 
embora o legislador constituinte tenha-lhe atribuído a função de 
julgar.         

 

O controle exercido pelas Cortes de Contas sobre os órgãos 

jurisdicionados era, no passado, de natureza essencialmente formal, voltado para 

a verificação da regularidade da execução dos gastos públicos, da legalidade dos 

atos administrativos e da fidedignidade dos demonstrativos financeiros (TCU, 

1999; apud ALBUQUERQUE, 2006).  

No contexto atual, a natureza dos trabalhos de auditoria dos Tribunais de 

Contas vem tendendo, cada vez mais, a uma maior prioridade no controle de 

desempenho, relativizando a importância do controle formal, voltado para a 

legalidade e para os demonstrativos financeiros (TCU, 1999, p. 37-8; apud 

Albuquerque, 2006, p. 17).  
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Esta nova modalidade de auditoria, conhecida como auditoria operacional 

ou de desempenho, se presta, de forma bastante adequada, à avaliação de 

políticas públicas quanto a sua eficácia, eficiência e efetividade, ou seja, o grau de 

atingimento por estas políticas das metas pré-estabelecidas, medido por meio de 

indicadores de desempenho previamente selecionados (ALBUQUERQUE, 2006). 

Na ótica de Albuquerque (2006), os trabalhos de auditoria realizados 

pelos Tribunais de Contas em suas inspeções, sejam auditorias de desempenho 

ou tradicionais, juntamente com as análises de prestações de contas de gestores 

públicos, representam relevantes serviços prestados à sociedade, haja vista o 

grande efeito inibidor exercido por sua atuação sobre a malversação de recursos 

públicos, além do efetivo ressarcimento ao erário público dos danos causados em 

muitos desses casos. 

A atuação dos Tribunais de Contas vai, segundo a visão de Figueiredo 

(2002), ao encontro de uma perspectiva republicana, na medida em que visa ao 

aperfeiçoamento das políticas públicas e melhoria da gestão dos recursos que 

pertencem, em última instância, à sociedade.  

Neste sentido, mostra-se importante a ampliação dos canais de 

comunicação existentes entre as Cortes de Contas e a sociedade para que os 

cidadãos possam exercer sua cidadania por meio de observações acerca das 

políticas governamentais executadas e do comportamento dos encarregados de 

sua gestão. 

 

2.4. Cidadania e Republicanismo 
 

Nos termos da análise clássica de Marshall (1950; apud Bresser Pereira; 

1997, p. 106), a cidadania seria composta de direitos civis, direitos políticos e 

direitos sociais. Cronologicamente, primeiro foram definidos os direitos civis, 

depois os direitos políticos, estes dois conquistados pelos cidadãos e 

assegurados pelo Estado contra o próprio Estado, e, finalmente, os direitos 

sociais, que visam a assegurar os direitos dos cidadãos contra os ricos e/ou 

poderosos. Bresser Pereira assevera: 
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Quando, entretanto, pensamos nos direitos sociais como o direito 
à sobrevivência digna, à educação, à cultura, à saúde, estes são 
direitos dos cidadãos contra a sociedade civil — na medida em 
que esta é a sociedade organizada, em que os pesos dos diversos 
poderes econômicos e sociais se fazem sentir — e o respectivo 
Estado que a representa. Se a sociedade dispõe de recursos 
materiais para garantir estas necessidades elas se transformam 
em direitos — direitos que não podem ser assegurados na medida 
em que os recursos sociais estejam excessivamente concentrados 
nas mãos de um grupo reduzido de capitalistas e de altos 
burocratas públicos e privados (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 
109). 

 

Segundo Bresser Pereira (1997, p. 109), um quarto tipo de direitos surge 

ao final do século XX: “os direitos dos cidadãos de que o patrimônio público seja 

efetivamente de todos e para todos”, o que o autor denomina direitos públicos ou 

direitos republicanos, definindo-os como “direitos dos cidadãos contra aqueles 

que buscam capturar privadamente os bens que são ou devem ser de todos — e 

particularmente a uma categoria desses direitos: o direito à res publica ou ao 

patrimônio econômico público”.  

O autor relaciona a cidadania aos direitos dos cidadãos, inclusive ao 

direito republicano.    

A idéia de uma cidadania plena se completa quando 
acrescentamos aos direitos civis, políticos e sociais os direitos 
republicanos. Nesse momento o cidadão é obrigado a pensar no 
interesse público explícita e diretamente. Só assim terá condições 
de defender o patrimônio público em geral — cultural, ambiental, e 
econômico. Nesse momento surge a indignação cívica contra as 
violências que sofre a res publica (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 
118). 

 

Ainda segundo Bresser Pereira (1997, p.113), o cidadão possui “a 

liberdade positiva para participar do governo, partilhar a riqueza social, e garantir 

que o que foi decidido ser público de fato o seja”. 

Este direito assegurado ao cidadão, de participar ativamente do controle 

sobre a res publica, enseja a necessidade de existência de canais por meio dos 

quais os cidadãos possam exercer efetivamente sua cidadania, no sentido lato 

proposto por Bresser Pereira.  
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O exercício efetivo da cidadania no sentido amplo contribui para o 

aperfeiçoamento da democracia, consoante se depreende do trecho de Bresser 

Pereira transcrito a seguir: 

É difícil senão impossível pensar em cidadania a partir apenas de 
direitos civis e do conceito de liberdade negativa, como querem os 
liberais radicais modernos, neoliberais. Nossa premissa é a de 
que a democracia é um regime político historicamente em 
construção, que vai sendo aperfeiçoado à medida que os quatro 
direitos de cidadania vão sendo afirmados, ao mesmo tempo que 
os políticos são responsabilizados perante os eleitores. A 
democracia não é apenas um ideal, um conceito abstrato. É uma 
realidade política histórica (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 114). 

 

No entanto, segundo Campos (2005), na sociedade brasileira, por fatores 

estruturais e culturais associados a uma forte presença do Estado, há uma 

“subcidadania”, com cidadãos subservientes que esperam a resolução das 

questões coletivas por meio da ação estatal. Na ótica da autora, o povo brasileiro 

demonstra uma grande vocação para ser ajudado, fato que conduz ao 

paternalismo, uma forma disfarçada de autoritarismo. 

Na mesma linha, Diniz (2001) assevera que, no caso do Brasil, atores 

estratégicos da ordem industrial em formação, como o empresariado e os 

trabalhadores urbanos, adquiriram suas identidades por meio do Estado e não 

através dos partidos políticos. Portanto, este processo de incorporação política 

seria, segundo a autora, subordinado à tutela estatal. 

Bobbio (2004, p. 129) ressalta a importância do exercício da cidadania, 

afirmando que “a democracia moderna repousa na soberania não do povo, mas 

dos cidadãos”. O autor utiliza um conceito amplo e inclusivo de cidadão, não 

dizendo respeito somente aos burgueses, nem aos cidadãos do conceito 

aristotélico, definidos como aqueles que podem ter acesso aos cargos públicos, 

que mesmo numa democracia, são minoria. 

Nogueira (2004) corrobora esta visão, ao afirmar que cidadãos ativos são 

personagens vitais da democracia, devendo ser constantemente “criados” e 

“organizados” pela educação, pelo debate público, pela multiplicação de espaços 

institucionais de discussão e deliberação. A política democrática não pode ser 
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concebida sem participação, representação e institucionalização, tanto quanto 

uma idéia de limitação do poder coercitivo do Estado.        

Já Kant (2005) via os cidadãos como os membros de uma sociedade 

(societas civilis) que estão unidos para o fim de elaborar leis, possuindo três 

atributos jurídicos indissociáveis à sua natureza: liberdade, igualdade civil e 

independência. Segundo o autor, a capacidade de votar caracteriza o cidadão. 

Destarte, existiriam cidadãos ativos e passivos, sendo passivos aqueles 

que carecem da independência necessária ao próprio sustento ou à 

representação civil própria em questões que envolvam direitos. Buscando resolver 

a aparente contradição entre a existência destas duas categorias e a própria 

definição de cidadão, Kant aponta a possibilidade de um indivíduo passar da 

cidadania passiva à cidadania ativa (KANT, 2005). 

O conceito kantiano de sociedade civil é indissociável do conceito de 

Estado, sendo entendida como um “conjunto de homens sob as leis do direito” 

(KANT, 2005, p. 78). O autor possuía uma visão orgânica da sociedade civil, 

segundo a qual seria possível a existência de uma “vontade do povo”, sendo o 

povo visto como “soberano universal”. 

Bobbio (2004) contrapõe esta visão, afirmando que a sociedade nada 

mais é que um conjunto de indivíduos, em uma concepção individualista. 

Segundo o autor, em uma democracia, as decisões coletivas não são tomadas 

pelo povo, mas por indivíduos singulares, que o compõem.  

Portanto, na ótica de Bobbio (2004), a sociedade não é um corpo 

orgânico, mas uma soma de indivíduos. Para Bobbio, 

a sociedade democrática não é um corpo orgânico, mas uma 
soma de indivíduos. Se não fosse assim, não teria nenhuma 
justificação o princípio da maioria, o qual, não obstante, é a regra 
fundamental de decisão democrática (BOBBIO, 2004, p. 115). 

 

Neste contexto, em uma visão de caráter mais individualista da 

sociedade, emerge a importância da participação de seus membros, ressaltada 

por Figueiredo (2002), para quem a participação cidadã na condução dos 
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negócios do Estado deve ser entendida da forma mais ampla possível, 

envolvendo a dimensão da cidadania ligada à titularidade de direitos e ao 

sentimento de pertencer a uma determinada comunidade, bem como à 

preocupação com a res publica (republicanismo). 

Cabe salientar, no entanto, que a visão individualista da sociedade não 

significa, no que se refere ao processo democrático, uma tendência ao 

liberalismo, fato ressaltado por Bobbio (2004), mas, antes, uma aproximação com 

os ideais republicanos, trazendo a inclusão de indivíduos e grupos instados a 

participar do processo político. Não há, portanto, contradição. 

Na ótica de Nogueira (2004), a idéia encerrada no neoliberalismo de 

oposição ao “excesso de Estado” por uma lógica sociólatra baseada na 

valorização unilateral dos movimentos sociais, das organizações não-

governamentais, da “autonomia ética” e da descentralização, é fazer apologia de 

uma sociedade civil vazia de relevância e de grandeza, incapaz de ações 

dedicadas a organizar novas hegemonias.  

O autor corrobora a indissociabilidade existente entre Estado e sociedade 

civil apontada por Kant. Nogueira (2004, p. 111) afirma que, 

Destacada do Estado e concebida como campo oposto e não 
integrada a ele, a sociedade civil converte-se em terra de 
ninguém, como toda e qualquer sociedade “desestatizada”, isto é, 
não estruturada por um pólo que contrabalance as desigualdades 
e que faça com que valores gerais (justamente os da cidadania 
política) prevaleçam sobre interesses particulares egoísticos. 

      

O novo Estado que surge no contexto da globalização, segundo Bresser 

Pereira (2004), precisa ser um Estado liberal, democrático e social forte. Um 

Estado liberal assegura os direitos civis, como a vida e a liberdade. Um Estado 

democrático forte garante o direito político a todos os seus cidadãos. Já um 

Estado social forte assegura aos cidadãos os direitos sociais, combatendo o 

desemprego e a desigualdade econômica. 

Contudo, de acordo com o autor, para ser forte com relação aos três 

direitos humanos clássicos, o Estado precisa assegurar os direitos republicanos e 
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contar com cidadãos que participem ativamente dos assuntos políticos. Ou seja, o 

Estado precisa ser republicano. 

Na definição de Bresser Pereira (2004, p. 131), 

O Estado republicano é um Estado suficientemente forte para se 
proteger da captura privada, defendendo o patrimônio público 
contra a busca de rendas (rent-seeking); é um Estado 
participativo, onde os cidadãos, organizados em sociedade civil, 
participam da definição de novas políticas e instituições e do 
exercício da responsabilidade social; é um Estado que depende 
de funcionários governamentais que, embora motivados por 
interesse próprio, estão também comprometidos com o interesse 
público; [...] Resumindo, o Estado republicano é um sistema de 
governo que conta com cidadãos engajados, participando do 
governo juntamente com os políticos e os servidores públicos. 

    

Nogueira (2004) ressalta o papel do Estado como construtor de cidadania 

e seu principal fiador, sendo um agente que regula, direciona e pode limitar os 

seus espaços. Neste sentido, o Estado precisa ser ativo e, ao mesmo tempo, 

“passivo”, ou seja, estar socialmente fundamentado e controlado.       

Bresser Pereira (2004) assevera que estamos nos encaminhando para 

Estados republicanos, após a recente onda ultra-liberal que fracassou em seu 

objetivo principal de enfraquecer o Estado. O Estado saiu, portanto, fortalecido, 

sem no entanto haver um retorno ao modelo social-democrata, que havia sido 

uma reação exagerada ao Estado liberal clássico. 

A importância da participação do cidadão no processo político é 

destacada por Nogueira (2004, p. 72), para quem os cidadãos “devem se 

encarregar do governo, por intermédio de seus representantes livremente eleitos 

e mediante a criação de formas organizadas de participação e pressão”. 

Segundo este autor, cidadãos ativos, detentores de direitos e deveres, 

construtores de “bons governos” e da “boa sociedade”, dependem de instituições 

políticas, de marcos jurídicos adequados e de condições adequadas de 

participação na esfera pública.       

Ainda que a preocupação com a proteção da res publica e a participação 

cívica sejam fenômenos antigos, eles só se disseminaram efetivamente, como 



47 

 

preocupação do povo, nos últimos vinte e cinco anos do século XX (BRESSER 

PEREIRA, 2004).     

Miguel (2005) destaca a relevância da inclusão de novos grupos no 

processo de participação democrática, como mulheres, trabalhadores e 

analfabetos, enfatizando que tal fato leva a uma ruptura com o individualismo 

abstrato que marca o pensamento liberal que permeia o ordenamento 

constitucional das democracias ocidentais. 

 

2.5. Democracia, Representatividade e Participação 
 

Não obstante a inclusão de novos atores no processo político, Bobbio 

(2004) aponta a existência de uma crise de participação popular nos Estados 

democráticos, decorrente de três razões principais: 

a) a participação culmina, na melhor das hipóteses, na formação da 

vontade da maioria parlamentar; mas o parlamento não é mais o 

centro do poder real, mas apenas uma câmara de ressonância de 

decisões tomadas em outro lugar; 

b) ainda que o parlamento fosse o órgão do poder real, a participação 

popular limita-se a legitimar, a intervalos de tempo longos, uma classe 

política restrita que busca a autoconservação, cada vez menos 

representativa; 

c) em uma eleição, a participação é distorcida, manipulada, pela 

propaganda de poderosas organizações religiosas, partidárias, 

sindicais etc.        
 

A participação popular deveria ser eficiente, direta e livre e, segundo o 

autor, não possui nenhuma destas características mesmo nas democracias mais 

evoluídas. Da soma destes três deficits de participação popular nasce o fenômeno 

mais grave da crise – a apatia política – caracterizada pela despolitização das 

massas nos Estados dominados pelos grandes aparelhos partidários. 
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A combinação de diversos fatores constitutivos do processo de 

globalização – acumulação flexível, crise de soberania, império do mercado, 

radicalização da cultura individualista, informacionalização – produziu uma 

espécie de “falência” dos institutos clássicos da política e conseqüente queda da 

participação cidadã (NOGUEIRA, 2004).          

Santos (2007) ressalta a perspectiva histórica como fator explicador do 

deficit de participação política no caso brasileiro, com poucos momentos de 

efetiva participação popular na história do país, rejeitando uma análise que atribui 

os problemas à cultura do recolhimento individualista e ao apoliticismo, comuns 

em democracias ricas.  

Segundo Santos (2007, p. 31), 

A apressada identificação da cultura política brasileira 
contemporânea à cultura do recolhimento individualista, ao 
apoliticismo, à recusa das instituições democráticas e, enfim, à 
alienação existente nas democracias ricas alija de modo 
irrecuperável a perspectiva histórica em que os problemas 
adquirem clareza. 

    

De fato, as formas e os canais de participação política “variam conforme o 

contexto histórico, as tradições da cultura política de um país ou região, e também 

conforme a situação social dos que participam” (AVELAR, 2004, p. 223).  

Para Santos (2007), a democracia brasileira vai mal, considerando-se o 

ínfimo grau de participação reivindicatória existente frente à magnitude das 

carências que assolam a população, sobretudo sua camadas mais carentes. Dos 

mais de cem milhões de eleitores, nada se ouve no interstício entre duas eleições. 

Na visão de Avelar (2004), a maioria da população é pouco ativa 

politicamente, conformista e, no geral, desencantada com a política. Em alguns 

casos, porque não se sente qualificada para participar; em outros, porque não 

acredita que a política possa melhorar sua vida. 

Nogueira (2004) corrobora esta visão, asseverando que os cidadãos 

deixaram de acreditar no Estado, nos parlamentares e nos partidos, que 

terminaram por lhes parecer como forças hostis e pouco compreensíveis.     
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Não obstante as elevadas taxas de comparecimento nas eleições, o 

eleitorado brasileiro não costuma relacionar-se freqüentemente com seus 

representantes, sendo diminuto o número de contatos entre mandantes e 

mandatários de postos legislativos (SANTOS, 2007). 

Para Campos (2005), a falta de base popular torna a democracia 

brasileira uma democracia formal, onde os cidadãos aceitam passivamente o 

domínio do Estado. Aceita-se naturalmente, segundo a autora, que direitos sejam 

negados aos cidadãos. A luta pelos próprios direitos pode até ser encarada como 

algo indelicado em nossa cultura. 

Em contrapartida, nos Estados Unidos, tal como em muitas sociedades 

amadurecidas, existem diversos espaços em que os cidadãos podem manifestar 

suas opiniões e descontentamentos, organizando idéias e demandas que são 

canalizadas e conduzidas aos órgãos públicos, o que favorece uma cultura de 

participação e cidadania ativa (CAMPOS, 2005).                     

Bobbio (2004) enumera propostas de remédios que vêm sendo sugeridos 

para reavivar a participação, tornando-a mais efetiva, como a instituição de 

órgãos de decisão popular fora dos institutos clássicos de governo parlamentar 

(democracia de conselhos), democracia direta ou assembleísta e participação 

popular nos meios de controle e propaganda. No caso desta última, o autor 

aponta o risco de propostas mais radicais porem em xeque a própria democracia 

representativa. 

Segundo Nogueira (2004, p. 101), a plena ativação do processo 

democrático depende de uma movimentação que seja capaz de reinventar a 

política como projeto e prática, de algo “que vá além da política dos políticos e 

que se cole à vida das pessoas, de modo a ajudá-las a responder às 

necessidades e aos valores socialmente instituídos”. 

A valorização da cidadania e efetivação do projeto democrático passam, 

segundo o autor, pela valorização da sociedade civil. Nas palavras de Nogueira 

(2004, p. 102), 
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Isso quer dizer que precisamos de uma perspectiva que não só 
valorize a sociedade civil e celebre seu crescente protagonismo, 
mas também colabore para politizá-la, libertando-a das amarras 
reducionistas e repressivas dos interesses particulares, 
aproximando-a do universo mais rico e generoso dos interesses 
gerais, da hegemonia, em uma palavra, do Estado.          

 

Na ótica de Bresser Pereira (2004, p. 134), “ao Estado republicano 

moderno corresponde uma forma mais avançada de democracia representativa, a 

saber, a democracia participativa ou deliberativa”.   

Habermas (2003a) assevera que o direito define e assegura mecanismos 

institucionais de participação pública e deliberação. O direito serve ainda, 

segundo o autor, como elo de ligação entre a esfera pública e o sistema político, 

por meio de procedimentos e garantias, para que demandas oriundas de atores 

da sociedade civil possam ser apresentadas e discutidas no âmbito da 

administração pública. 

Neste sentido, o autor destaca a importância da garantia constitucional da 

liberdade de associação, liberdade de obtenção de informações e garantia de 

mecanismos institucionalizados de participação para que esta ligação ocorra de 

forma efetiva. Faz-se mister, ainda, segundo o autor, que haja um grau suficiente 

de atividade dos atores relevantes da sociedade, afastando a hipótese de 

dominação dos procedimentos e garantias existentes por representantes de 

empresas, para influenciar a opinião pública. 

Para Habermas (2003a), os grupos de interesse voltados para uma lógica 

de mercado atuam segundo uma racionalidade instrumental, sob uma ótica 

utilitarista, com vistas ao atingimento de objetivos predefinidos, ao passo que as 

demandas que emergem da sociedade surgem de uma racionalidade 

comunicativa, com base dialógica, por meio de amplo debate público. 

A hegemonia do mercado, falhas políticas e erros dos partidos políticos 

levam a um quadro de despolitização e de individualismo aquisitivo, 

mercantilizando a vida e difundindo uma ideologia de não pertencimento a 

comunidades maiores, de auto-suficiência e “solidão” (NOGUEIRA, 2004).      
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Em oposição, a racionalidade comunicativa, oriunda da teoria da ação 

comunicativa de Habermas (2003b), se fundamenta na razão e no diálogo entre 

sujeitos comunicativos competentes, em busca do consenso, do entendimento 

entre os indivíduos. A tendência ao diálogo e ao consenso por meio da linguagem 

seria, segundo o autor, imanente à própria humanidade.      

No modelo habermasiano de democracia, a participação implica 

deliberação e transposição do poder político para além do lócus tradicional dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Este modelo destaca a importância de 

mecanismos deliberativos de controle social sobre a burocracia estatal mediante 

participação direta, não restrita apenas à escolha de representantes no processo 

eleitoral (HABERMAS, 2003a). 

Para que efetivamente ocorram participação e debate, faz-se necessário, 

segundo Santos (2007), uma alta concentração de capital social, conceito 

entendido como algo que compreende, subjetivamente, sensibilidade para o 

interesse público, extensa e intensa convivialidade e disponibilidade para ações 

coletivas. O autor assevera que, quanto mais densa a cadeia de conexões dos 

membros de uma comunidade, maior a quantidade de capital social acumulado. 

Habermas (2003a, p. 219) adverte que a sociedade civil precisa 

amortecer e neutralizar a divisão desigual de posições sociais de poder, a fim de 

que o poder social possa impor-se, possibilitando e não restringindo o exercício 

da autonomia dos cidadãos. O autor emprega a expressão “poder social” como 

“medida para a possibilidade de um ator impor interesses próprios em relações 

sociais, mesmo contra as resistências de outros”.  Neste sentido, afirma que o 

poder social pode tanto possibilitar quanto restringir a formação do poder 

comunicativo. Neste último caso, determinados atores podem influenciar no 

processo político, conseguindo precedência para interesses próprios em 

detrimento do interesse público.     

A participação e amplo debate presentes no modelo habermasiano de 

democracia conferem um alto grau de legitimidade às decisões emanadas da 

sociedade, assegurando que processos coletivos de tomada de decisão sejam 
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pautados no interesse público e que as políticas públicas sejam voltadas para as 

reais necessidades da população (HABERMAS, 2003a). 

Segundo Tenório e Saravia (2006), a gestão pública deve ser praticada 

como originalmente foi tencionada, voltada para a res publica, por meio da gestão 

social. A gestão social se aproxima de um processo “onde a hegemonia das 

ações possui caráter intersubjetivo. Isto é, onde os interessados na decisão, na 

ação de interesse público, são participantes do processo decisório” 

(TENÓRIO;SARAVIA, 2006, p. 128). 

Não obstante o aumento da participação da sociedade civil, cujo ápice 

pôde ser observado na época da Constituinte de 1988, estes autores reconhecem 

que ainda é tênue a relação entre Estado e sociedade no Brasil. Nas palavras de 

Tenório e Saravia (2006, p. 126): 

Em um Estado democrático, esta relação deveria inverter as 
palavras: sociedade e Estado. A inversão não significa “diminuir” o 
Estado ou privilegiar o “Estado-mínimo”. O que queremos dizer é 
que o sujeito do processo democrático, e portanto decisório das 
questões nacionais, não deve ser só o Estado, o mercado ou a 
interação entre Estado e capital, mas sim a sociedade civil 
exercendo uma soberania popular que controle o Estado e o 
capital. 

 

Corroborando o argumento do distanciamento entre a sociedade e o 

Estado no Brasil, Nogueira (2004) aponta uma dicotomia, comparando-os a dois 

mundos que só se comunicam com dificuldade e que quase sempre concorrem 

entre si.      

A gestão social atenua este distanciamento, na ótica de Tenório e Saravia 

(2006), agregando valores democráticos à gestão pública, na medida em que 

considera que o seu processo de tomada de decisão deve levar em conta a 

soberania popular, por meio de ações concertadas com a cidadania de modo 

dialógico. Deve, portanto, ser uma prática gerencial que incorpore a participação 

de atores societais no processo de planejamento e implementação de políticas 

públicas. 
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Nogueira (2004) sugere, nesta esteira, o surgimento de uma nova 

modalidade de participação que se orienta pela “troca” entre governantes e 

governados: quanto mais interações cooperativas existirem, melhor para ambos, 

por haver legitimação dos governantes e maior atendimento às postulações da 

sociedade. A este conjunto de práticas e ações, o autor denomina participação 

gerencial.  

Experiências importantes no sentido de materializar mecanismos de 

participação da sociedade na decisão e implementação de políticas públicas têm 

sido concretizadas na administração pública brasileira, notadamente na esfera 

municipal, como conselhos gestores de políticas públicas e o orçamento 

participativo (MENDES, 2007).   

No entanto, a autora aponta a existência de uma crise nos mecanismos 

de representação política tradicional, não só no Brasil, mas nas democracias 

modernas em geral, que afeta a legitimidade e eficácia da própria democracia. 

A crise apontada torna-se mais grave quando “os institutos de 

participação popular, antes mencionados, estruturam-se em consonância com o 

sistema representativo, e não em substituição a ele” (MENDES, 2007, p. 144). 

De fato, o modelo de controle social implementado na administração 

pública brasileira tem se baseado na eleição de representantes da sociedade, 

sendo, portanto, baseado em modelo similar ao constitutivo da democracia 

representativa. 

Miguel (2005) salienta a existência de dois tipos de representação 

política, a saber, a representação imperativa, em que cabe ao representante nos 

fóruns decisórios apenas expressar a vontade dos representados, e a 

representação por “mandato livre”, onde o representante tem liberdade e 

discernimento para agir e buscar a melhor resolução para os problemas da 

sociedade. 

O autor considera o mandato imperativo uma visão ingênua da 

representação política, posto que reduz o representante à posição de um 

emissário, delegado de seus constituintes. 
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Em oposição ao modelo de mandato imperativo, a representação por 

“mandato livre”, que triunfou nas democracias modernas, teve seu conceito 

formulado por Edmund Burke, na segunda metade do século XVIII, que utilizou 

dois principais argumentos em sua defesa (MIGUEL, 2006). 

Segundo Burke (1942; apud MIGUEL, 2006), o deputado representa a 

nação e não apenas o seu distrito de origem ou àqueles que sufragaram seu 

nome, sendo o parlamento a assembléia da nação com um interesse comum: o 

da totalidade. 

O segundo argumento se refere à competência: os representantes são 

escolhidos por suas características, suas qualidades distintivas, tendo uma 

posição que lhes permite uma melhor compreensão das questões públicas, pelo 

acesso à informação de que dispõem, pelas discussões dessas questões no 

parlamento e pela especialização na tarefa legislativa. 

Mendes (2007) corrobora a defesa da representação por mandato livre, 

asseverando que os representantes devem ser dotados de capacidade de 

julgamento e certa liberdade de ação e deliberação, não podendo, no entanto, 

estar em oposição aos desejos dos representados. 

Para Manin et al. (2006), ocorre a representação por mandato se os 

partidos políticos verdadeiramente informarem os eleitores sobre suas intenções 

durante a campanha e se a realização destas intenções é, de fato, o melhor para 

a sociedade. 

Não obstante, o autor assevera que importantes atores societais, como 

acadêmicos, jornalistas e cidadãos ordinários, acreditam na concepção de 

representação por mandato como se esta fosse um axioma. Sob esta ótica, as 

ações realizadas pelos representantes têm legitimidade e são representativas da 

vontade do povo pelo simples fato de advirem de representantes escolhidos em 

eleições livres e democráticas.         

A representação política característica das democracias modernas não 

assegura que haja representatividade, ou seja, correspondência entre as ações 

dos representantes eleitos e a vontade dos representados (LAVALLE et al., 2006). 
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Segundo Lavalle et al. (2006), a democracia representativa encerra uma 

dualidade constitutiva entre representação e representatividade, entre 

representante e representado. Diversos desdobramentos desta dualidade têm 

dominado a história política e intelectual da representação no mundo moderno: a 

autonomia do representante versus o mandato dos representados, o aspecto 

legal-institucional da representação vis-à-vis seu aspecto substantivo ou de 

formação de vontade e o peso da delegação versus o peso da autorização ou 

consentimento. 

Para Miguel (2006), a própria expressão “democracia representativa” 

encerra uma contradição, uma vez que se trata de um governo do povo e o povo 

não estará presente no processo de tomada de decisão.   

Arato (2002, p.92) aponta para a problemática da desconexão entre a 

vontade de representantes e representados, asseverando que “representantes, de 

forma diversa de delegados e embaixadores, não têm instruções restritas e 

podem realmente violar as promessas e programas e ainda assim serem 

reeleitos”. 

Miguel (2006) ressalta as possíveis causas desta desconexão: o fato de 

que os governantes tendem a possuir características sociais distintas das dos 

governados e a formação de uma elite política distante da massa da população, 

em conseqüência da especialização funcional na atividade política.    

Na visão de Manin et al. (2006), é falsa a premissa de que na democracia 

os governos são representativos porque são eleitos. Segundo tal premissa, se as 

eleições são concorridas livremente, se a participação é ampla, e se os cidadãos 

desfrutam das liberdades políticas, então os governos agirão em favor do 

interesse da população. 

Os autores destacam que os políticos, para serem eleitos, podem ter que 

satisfazer certos interesses particulares, em detrimento do interesse público. E 

uma vez eleitos, podem querer dedicar-se aos seus objetivos pessoais ou a 

alguns interesses públicos que diferem dos interesses dos cidadãos. Neste caso, 

o representante eleito não age responsivamente, considerando responsividade 
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(responsiveness) como a sensibilidade dos representantes diante das demandas 

e necessidades dos representados (LAVALLE et al., 2006). 

Lavalle et al. (2006, p. 54) definem ainda representatividade como 

“correspondência com a vontade ou interesse dos representados”.    

Os autores ressaltam que, se a autonomia política do representante não 

pode ser atingida, a ponto de aprofundar ainda mais o hiato existente entre este e 

seus representados, o recrudescimento da representatividade tampouco pode ser 

perseguido, sob pena de anulação de tal autonomia.  

Em que pese o fato das decisões tomadas pelos representantes eleitos 

terem de se pautar pelo princípio da legalidade, quando podem fazer apenas 

aquilo que está expressamente previsto em lei, há grande margem de 

discricionariedade neste processo, como, por exemplo, no estabelecimento de 

prioridades na implementação de políticas públicas. 

Na ótica de Arato (2002), há um hiato entre representantes e 

representados nas democracias modernas, minimizado pelos direitos atribuídos 

aos cidadãos, sem os quais haveria risco de transformação da democracia em 

uma nova forma de autocracia. No entanto, a inclusão de novos atores econômica 

e socialmente frágeis no processo político, como mulheres, jovens e grupos 

étnicos excluídos, abre novas formas de hiato entre eleitores e o corpo de 

representantes, por aumentar a diferença entre os dois grupos.     

O constitucionalismo e seus principais mecanismos, como a existência de 

uma constituição escrita, limitam o poder dos governantes e reservam certos 

direitos aos cidadãos, legitimando a democracia representativa e diminuindo a 

distância entre os cidadãos e os governantes eleitos (ARATO, 2002). 

No Brasil, na ótica de Benevides (2003, p. 129), há uma democracia 

semidireta, princípio expresso no primeiro artigo da Carta Magna de 1988, que 

enseja o exercício do poder pelo povo, através de representantes eleitos, ou 

diretamente. A autora assevera que “a combinação de representação com formas 

de democracia direta configura um regime de democracia semidireta”. 



57 

 

A autora aponta ainda três institutos que foram aprovados para assegurar 

a participação popular direta e diminuir o distanciamento entre cidadãos e 

gestores eleitos: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular legislativa13.    

Segundo Lavalle et al. (2006), faz-se necessário averiguar quão efetivas 

são as instituições e os processos da representação política para evitar a total 

desconexão entre representantes e representados ou para se estabelecer novas 

formas possíveis de conexão. 

Araujo (2006) aponta a complementaridade e tensão entre representantes 

e representados, para quem, 

O representado é a face social do instituto da representação, 
enquanto o representante/ator é sua face política, sua expressão 
através de uma forma que busca transformar a percepção social 
do conflito. Uma não é nem deve ser o espelho da outra, e sim 
suas faces complementares, ao mesmo tempo em comunicação e 
tensão recíprocas (ARAUJO, 2006, p. 249).    

 

À questão da desconexão entre representantes eleitos e eleitores na 

democracia representativa, Manin et al. (2006) acrescenta a problemática da 

grande assimetria de informações verificada entre representantes e 

representados.  

Representação é um tema de discussão porque os políticos têm 
objetivos, interesses e valores próprios, e eles sabem coisas e 
tomam decisões que os cidadãos não conseguem observar ou só 
podem monitorar com certo custo (MANIN et al., 2006, p. 106).           

 

Torres (2007) corrobora a assimetria das informações entre 

representantes e representados, acrescentando o caráter assimétrico da 

informação também entre membros da burocracia estatal e o cidadão. Gestores 

públicos estão em posição estrategicamente privilegiada se comparada à 

população em geral, que tem uma grande dificuldade em compreender a 

organização e funcionamento da administração pública.        

Os eleitores não possuem todas as informações que deveriam possuir, 

tanto para decidirem antecipadamente o que os políticos devem fazer, quanto 

                                                           
13 Dispositivos insculpidos no artigo 14 da Constituição da República de 1988. 
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para julgarem, após o exercício do mandato, se eles tomaram as melhores 

decisões e executaram ações que realmente visavam ao interesse público 

(MANIN, 2006). 

Bandeira (2005b) destaca a importância da disponibilização de 

informações à sociedade por parte dos gestores públicos, no sentido de prestar 

contas de suas ações e de conferir maior transparência à gestão. 

A autora destaca que,  

No cenário digital as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) se apresentam como instrumentos hábeis para que os 
atores sociais possam exigir dos representantes da administração 
pública que gerenciem os órgãos estatais de forma transparente 
(BANDEIRA, 2005b, p. 3).     

 

Para Sacramento (2005), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

representou um grande avanço em relação à previsão de mecanismos de 

disponibilização de informações à sociedade acerca da gestão pública com vistas 

à transparência dos atos. A LRF veio, portanto, estimular a instituição de 

mecanismos de interação sociedade-governo. 

Tais mecanismos estão previstos, notadamente, nos artigos 48 e 49 deste 

diploma legal. 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também 
mediante incentivo à participação popular e realização de 
audiências públicas, durante os processos de elaboração e de 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos. 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 
ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade (BRASIL, 2000).     
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Quanto à LRF, Torres (2007, p. 51) afirma que, “de maneira contundente, 

esse arcabouço legal estimula e propicia o controle social, com inegáveis ganhos 

quanto à qualidade dos gastos públicos”. 

Ressaltando a importância da informação para o exercício da democracia, 

Manin et al. (2006) asseveram que “precisamos de instituições que forneçam 

informações independentes sobre o governo aos cidadãos – agências de 

prestação de contas”. 

Figueiredo (2002) corrobora esta visão, salientando a grande dificuldade 

da sociedade em avaliar as ações dos gestores públicos em função da ausência 

de informações tempestivas, suficientes e confiáveis, destacando a necessidade 

de que órgãos da administração pública supervisionem, controlem, apliquem 

sanções e, sobretudo, municiem a sociedade com informações acerca da conduta 

de seus representantes.      

Na ótica de Miguel (2005), os custos das informações para os eleitores 

são altos, sobretudo, porque eles podem dedicar às questões públicas apenas 

uma pequena parcela de seu tempo e de sua atenção e pela diversidade de 

questões envolvidas no exercício dos mandatos por representantes do executivo 

e do legislativo. 

O autor destaca que o pluralismo dos meios de informação é limitado, 

seja por constrangimentos profissionais, por pressão uniformizadora da 

concorrência mercantil ou devido aos interesses comuns dos proprietários dos 

meios de comunicação de massa, que formam um mercado cada vez mais 

concentrado. 

Não obstante, a tecnologia da informação tem desempenhado papel 

fundamental no amplo processo de transparência, aumento da responsabilização 

política e accountability governamental em curso (TORRES, 2007). 

Segundo Torres (2007, p. 41), 

valendo-se, principalmente, da tecnologia da informação, a 
administração pública também tem feito um esforço enorme no 
sentido de se tornar mais transparente e menos fechada, criando 
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condições favoráveis para que se aumente o chamado controle 
social sobre os atos dos gestores governamentais e agentes 
políticos. 

             

O autor assevera que, nos últimos anos, tem sido realizado um grande 

esforço no sentido de conferir publicidade e transparência aos atos da 

administração pública no Brasil, notadamente nas esferas federal e municipal. 

Para Torres (2007), as administrações estaduais têm, em geral, sido mais 

atrasadas em disponibilizar informações ao cidadão, comparativamente às outras 

esferas de governo. Isto se deve, para o autor, a uma relação menos intensa e 

direta dos governos estaduais com os cidadãos, com uma menor visibilidade de 

suas ações em relação aos governos municipais e federal. 

Para Ruediger (2003), em sociedades contemporâneas, a informação 

pode ser inserida no rol dos bens públicos e sua disponibilização, por meio da 

tecnologia da informação, leva a uma diminuição de seu custo de obtenção, 

permitindo um aumento na possibilidade de implementação de estratégias 

cooperativas. Promove ainda, segundo o autor, o incremento da capacidade 

cívica e de capital social e relações mais democráticas e transparentes entre o 

Estado e a sociedade civil, numa perspectiva republicana. 

Nas palavras de Ruediger (2003, p. 1260), 

[...] tratar-se-ia de estender o acesso ao governo, e no governo, 
para além dos serviços comuns, alcançando uma outra esfera 
qualitativa em termos de interação republicana, onde houvesse 
uma efetiva capacidade de accountability e interlocução entre 
decisores e cidadãos, bem como de provimento de informações 
com real valor agregado para discussão da agenda pública. 

Dessa forma, considerando atores racionais, o provimento amplo 
de informações, componente fundamental na construção de um 
Estado virtual, poderia possibilitar a agregação de preferências 
coletivas que viabilizasse uma escolha social mais eficiente. 

            

Habermas (2003a) evidencia a importância do pluralismo político e a 

necessidade de complementação da formação da opinião e da vontade 

parlamentar, bem como da atuação dos partidos políticos, por meio da 

participação popular. Neste sentido, o autor ressalta também a relevância da 
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informação e do princípio da publicidade no exercício do controle da 

administração pública pela sociedade. 

De acordo com Habermas (2003a), outros autores, como Kant, John 

Stuart Mill e John Dewey, analisaram o princípio da publicidade, constatando o 

importante papel que uma opinião pública informada deve desempenhar no 

controle do parlamento. 

A despeito da importância da disponibilização de informações à 

sociedade, Torres (2007, p. 43) aponta a problemática que envolve o 

processamento destas informações pelos cidadãos. Na maioria das vezes, na 

visão do autor, “as informações disponíveis são excessivamente técnicas para 

serem entendidas e processadas pelo eleitor padrão”. 

Esta questão, segundo o autor, é de difícil equacionamento e tem 

importantes reflexos, uma vez que dificulta e, no limite, inviabiliza o controle 

social, objetivo principal do esforço de transparência empreendido pela 

administração pública brasileira. 

Esta problemática é corroborada por Figueiredo (2002), para quem o 

conceito de transparência abrange não somente a disponibilização de 

informações à sociedade, mas a compreensão dos dados divulgados por parte do 

cidadão mediano. Para o autor, a informação disponibilizada em quantidade e 

qualidade adequadas aos cidadãos gera aumento de confiança da sociedade em 

seus governantes.    

Outra importante questão levantada por Mendes (2007), na esteira do 

hiato entre representantes e representados apontado por Arato (2002), é a 

incipiência do processo eleitoral como mecanismo de controle da sociedade sobre 

os governantes eleitos. 

Na ótica de Mendes (2007, p. 149), 

as eleições não são um mecanismo suficiente para assegurar a 
realização da vontade popular. Os mandatos, legislativo ou 
executivo, são períodos longos durante os quais os cidadãos 
ficam desprovidos de meios de avaliação, controle e sanção das 
ações de seus representantes. 
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A conexão entre governantes e governados deve ser interpretada, na 

visão de Mendes (2007), como um ato contínuo, renovado em períodos mais 

curtos ou a cada debate, e não apenas no julgamento final de uma série de ações 

realizadas pelos representantes eleitos ao longo de todo o mandato. 

Esta visão é corroborada por Campos (2005), para quem o processo 

eleitoral por si só não é ágil o suficiente para salvaguardar o interesse público.    

Segundo Miguel (2006), a resposta que as instituições democráticas 

tendem a dar para o problema da desconexão entre a vontade de representantes 

e representados é a accountability. 

Para Arato (2002, p. 91), “a única conexão que a lei positiva [...] pode 

oferecer é accountability baseada na capacidade dos eleitores, individuais ou 

grupais, de exigir que os representantes expliquem o que fazem”. 

Miguel (2006) ressalta a necessidade de criação de mecanismos e 

instituições que permitam selecionar publicamente os debates e decisões mais 

importantes, que exijam o acompanhamento e controle dos atos dos governantes 

por parte dos representados. É preciso, segundo o autor, construir instituições 

que facilitem aos cidadãos recompensar ou punir seus representantes eleitos. 

 

2.6. Accountability 
 

 

A ameaça aos direitos republicanos, advinda, segundo Bresser Pereira 

(1997), de uma perspectiva patrimonialista do Estado, que confunde o patrimônio 

público com o do indivíduo ou de sua família, ou, ainda, de uma visão 

corporativista, que confunde o patrimônio do Estado com o dos grupos de 

interesse corporativamente organizados, faz emergir o conceito de accountability, 

necessário ao efetivo controle da res publica. 

A accountability pode ser empregada para expressar a transparência 

governamental e a prestação de contas por parte dos gestores da administração 

pública, ou ainda para denotar a manifestação de cidadãos ou setores da 
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sociedade civil por insatisfação quanto às ações desempenhadas por estes 

gestores (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Segundo Campos (2005), o termo accountability, embora não possua 

uma tradução precisa para o português, designa a responsabilidade de gestores 

governamentais e dos servidores públicos perante a sociedade e os órgãos de 

controle integrantes da própria burocracia, caracterizada pela obrigação de 

prestação de contas dos resultados de suas ações. 

Na definição do Banco Mundial, accountability, de uma forma simples, 

significa tornar os gestores públicos responsáveis por suas ações (WORLD 

BANK, 1992). 

Political leaders are ultimately responsible to their populations for 
government actions, and this means that there has to be 
accountability within government. How this happens varies widely 
in different countries, depending upon cultural characteristics, 
history, political institutions, administrative capacities, and the 
public's access to and use of information (WORLD BANK, 1992, p. 
13).  

  

Já Miguel (2006, p. 167) define accountability como algo que se refere à 

“capacidade que os constituintes têm de impor sanções aos governantes, 

notadamente reconduzindo ao cargo aqueles que se desincumbem bem de sua 

missão e destituindo os que possuem desempenho insatisfatório”. Segundo o 

autor, o conceito também abrange a prestação de contas dos representantes 

eleitos e o veredicto popular acerca desta prestação de contas. 

Portanto, a accountability tem, como um de seus objetivos, a 

transparência da gestão no setor público, no que se refere à veiculação de 

informação para a sociedade com vistas à efetivação na prática dos preceitos 

relativos à cidadania, conforme aponta Bandeira: 

A noção de accountability não se perfaz como algo isolado e sim 
inserida em um contexto de cidadania participativa. O Estado 
representa um mecanismo para resguardar as estruturas de um 
país. Os atores sociais, por sua vez, informados das políticas 
públicas, se organizam em sua conjuntura sócio-econômica para 
criticá-las e avaliá-las, exigindo o cumprimento dos seus direitos e 
a obediência dos gestores públicos aos ditames legais e morais 
(BANDEIRA, 2005a, p. 6). 
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Na visão de Campos (2005), a accountability é uma questão de 

democracia. Há, segundo a autora, uma relação direta entre o estágio 

democrático de uma sociedade e o grau de interesse pela accountability. Nesse 

sentido, a accountability tende a acompanhar valores democráticos como a 

igualdade, dignidade humana, participação e representatividade. 

Esta visão é corroborada pelo Banco Mundial, para quem a forma como a 

accountability ocorre varia de sociedade para sociedade, de país para país, de 

acordo com características culturais, históricas, institucionais e níveis de acesso à 

informação pela sociedade (WORLD BANK, 1992).  

Na literatura, a accountability é dividida em accountability vertical e 

accountability horizontal. Segundo O´Donnell (1998), accountability horizontal é a 

existência no âmbito do aparelho estatal de uma rede de agências dispostas e 

capacitadas para empreender ações que vão desde o controle permanente até 

sanções legais em relação a atos e omissões de outros agentes ou agências da 

administração que, a princípio, sejam classificados como ilícitos. 

Os Tribunais de Contas14 integram esta rede de organismos estatais 

citada por O´Donnell, sendo parte importante dos mecanismos de accountability 

horizontal, que passam a ser instrumentos imprescindíveis de fomento à ética e à 

transparência na gestão pública (FIGUEIREDO, 2002).  

Torres (2007, p. 60) enfatiza a importância dos Tribunais de Contas na 

fiscalização e controle da res publica, identificando-os como “instituições 

propriamente encarregadas de zelar pela correta utilização dos recursos 

públicos”.  

Neste sentido, assevera Figueiredo:  

Dentro dessa perspectiva, os Tribunais de Contas possuem os 
atributos necessários para serem os provedores de informações 
para os cidadãos, capazes de lastrear as suas decisões na hora 
da escolha dos governantes e conseqüente avaliação de sua 
gestão. 

                                                           
14 As atribuições constitucionais e prerrogativas dos Tribunais de Contas foram descritas no tópico 
3.3 – O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
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(...) 

Não basta só divulgar os dados, não basta só publicar, não se 
trata do amesquinhamento do princípio constitucional da 
publicidade. Trata-se da possibilidade de que os dados divulgados 
sejam compreensíveis e tenham um objetivo bastante nobre, que 
é permitir controle e, sobretudo, o controle social, a mais eficaz 
das formas de controle da Administração Pública (FIGUEIREDO, 
2002, p. 4). 

 

A rede de organismos estatais que têm por atribuição o exercício da 

accountability horizontal é composta, além dos Tribunais de Contas da União e 

equivalentes subnacionais, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ambos 

dentro do sistema de freios e contrapesos, e do Ministério Público, órgão que 

deve realizar ações de fiscalização e tomar iniciativas visando ao interesse da 

sociedade (SACRAMENTO, 2005). 

A atribuição constitucional do Poder Legislativo de exercício do controle 

externo sobre os atos do Poder Executivo é corroborada, segundo Sacramento 

(2005), pelo que estabelece o artigo 59 da LRF, que confere àquele poder a 

fiscalização das normas contidas neste diploma legal, diretamente ou com auxílio 

dos Tribunais de Contas, reforçando ainda a dimensão da accountability 

horizontal apontada por O´Donnell. 

Na visão de Torres (2007), a fiscalização exercida pelo Poder Legislativo 

sobre o Executivo experimentou um grande avanço com a implantação do 

Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), instrumento que permite 

um completo e confiável acesso aos gastos de qualquer órgão da administração 

direta federal. Atualmente, todos os deputados federais e senadores têm direito 

ao perfil de acesso mais elevado desse sistema, o que possibilita um estrito 

acompanhamento da execução financeira e orçamentária da administração. 

Quanto aos avanços institucionais que contribuem para o incremento da 

accountability, o autor destaca a mudança no papel do Ministério Público com o 

advento da Constituição de 1988, quando o órgão incorporou inúmeras e 

importantes atribuições, previstas no artigo 127 da Carta Magna, tornando-se uma 

instituição de vital importância para a democracia brasileira (TORRES, 2007). 
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Segundo Torres (2007), a população tem recorrido aos promotores e 

procuradores integrantes do parquet para reprimir ações nefastas dos gestores 

púbicos, notadamente por meio da ação popular, prevista no inciso LXXIII do 

artigo 5º da Constituição, que possibilita o questionamento judicial das ações dos 

administradores públicos. 

Na ótica do autor, houve significativo progresso no caso da accountability 

horizontal, entre os poderes constituídos, motivado por ações da sociedade civil 

organizada, como no caso do processo de impedimento do Presidente Fernando 

Collor de Mello, ocorrido em 1992 (TORRES, 2007).   

No que se refere à accountability vertical, O´Donnell (1998) a define como 

o conjunto de iniciativas que são levadas a cabo pela sociedade, de forma 

individual ou coletiva, com vistas ao controle daqueles que ocupam cargos 

estatais, quer tenham sido eleitos ou não. 

Campos (2005) ressalta a importância da accountability vertical, 

asseverando que a simples criação de mecanismos de controle burocráticos não 

se mostra suficiente para assegurar a efetividade da responsabilidade dos 

gestores públicos. 

Neste sentido, a autora afirma que o verdadeiro controle do governo só 

vai ocorrer efetivamente se suas ações forem fiscalizadas pelos cidadãos.           

Na medida em que exercem ativamente o controle horizontal sobre outros 

órgãos da administração pública, os Tribunais de Contas podem também 

fomentar a accountability vertical, por meio de divulgação de informações acerca 

da gestão dos recursos públicos dos órgãos sob sua jurisdição (FIGUEIREDO, 

2002). 

Na visão de Figueiredo (2002, p. 4-5), as Cortes de Contas possuem um 

importante papel neste sentido:  

O trabalho dos Tribunais de Contas pode contribuir para trazer 
estes cidadãos para o debate, constituindo-se em garantidores de 
uma participação popular efetiva, notadamente na gestão fiscal. 

(...) 
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Na realidade, a atuação dos Tribunais na promoção da ética e na 
garantia do exercício pleno da cidadania constrói uma via de mão 
dupla. Não só os Tribunais servem como provedores de 
informações e garantidores de que esses mecanismos de 
participação popular estejam sendo respeitados, como também os 
Tribunais se legitimam junto à sociedade, maximizando suas 
ações. 

 

Nazareth e Conceição (2003) corroboram esta visão, asseverando que os 

Tribunais de Contas são importantes instrumentos na promoção e estímulo à 

dimensão horizontal da accountability e que as perspectivas de atuação das 

Cortes de Contas nesse sentido ainda não estão inteiramente exploradas. 

Os autores destacam ainda, em consonância com a ótica de Figueiredo 

(2002), o importante papel dos Tribunais de Contas em “disponibilizar aos 

cidadãos informações sobre as contas públicas e sobre os resultados dos 

trabalhos de fiscalização e auditoria que desenvolvem” (NAZARETH; 

CONCEIÇÃO, 2003, p. 1).    

Anastasia e Melo (2002; apud SACRAMENTO, 2005) afirmam que os 

desempenhos dos mecanismos de accountability horizontal e vertical influenciam-

se mutuamente. Dito de outra forma, o bom ou mau desempenho dos 

mecanismos de uma dimensão impacta positiva ou negativamente sobre a outra, 

e vice-versa. 

Torres (2007, p. 66) também apresenta esta ótica de complementaridade 

entre controle social e aquele exercido por agências governamentais, entre as 

dimensões horizontal e vertical da accountability: 

Uma visão realista e inteligente não pode pretender suplantar o 
controle externo pelo controle social. Ao contrário, uma situação 
ideal aponta para uma ação conjunta e articulada entre as 
instituições responsáveis pela transparência e accountability na 
gestão pública.  

     

Bandeira (2005b) aponta a Internet como uma importante ferramenta 

capaz de proporcionar meios para que os cidadãos exerçam a accountability 

vertical, por meio de acesso a informações divulgadas pelos governos e por 

agências de controle horizontal. 
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Nesta esteira, Torres (2007) ressalta a utilização da Grande Rede como 

canal de exercício do controle social, acrescentando ainda a importância das 

transmissões realizadas pelos canais institucionais de televisão da Justiça, da 

Câmara, do Senado, de várias assembléias legislativas, entre outros, com 

ressalva apenas para o fato de que tais transmissões estão disponíveis apenas 

para assinantes de TV por assinatura, restringindo o público-alvo das 

transmissões. 

Este autor cita ainda o amadurecimento da imprensa nacional, 

notadamente após a volta da democracia em 1985, que tem ocupado um lugar 

privilegiado na tarefa de informar e democratizar a informação. Na visão do autor, 

importantes veículos da imprensa nacional têm atuado de forma independente e 

investigativa, contribuindo para uma maior transparência da administração pública 

e fomento ao controle social (TORRES, 2007).                      

Em sociedades como a brasileira, de democracia recentemente 

implantada e ainda em processo de amadurecimento das principais instituições, a 

efetividade do controle vertical da administração pública tende a diminuir, 

conforme aponta O´Donnell, fato que faz emergir a necessidade de um fomento a 

este importante componente da democracia (O´DONNELL, 1998). 

En todo caso, parece claro que en las condiciones que prevalecen 
en muchas de las nuevas poliarquías (sistemas de partidos poco 
estructurados, alta volatilidad de los votantes y los partidos, pobre 
definición de los temas de la agenda pública y cambios abruptos 
en las orientaciones de las políticas públicas) la efectividad de la 
accountability electoral tiende a disminuir (O´DONNEL, 1998, p. 
3). 

 

Campos (2005) aponta a existência de um deficit de accountability no 

caso da democracia brasileira, decorrente de fatores históricos e culturais, onde a 

população se comporta como tutelada pelo Estado, de falta de organização da 

sociedade civil e da debilidade de algumas instituições, como a imprensa e os 

partidos políticos. 

A problemática apontada é recorrente, pois, segundo a autora, o deficit de 

accountability e a sensação de que a burocracia está sujeita apenas a seus 
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próprios controles a torna insensível às demandas e direitos da sociedade, 

havendo tendência ao aumento do autoritarismo no relacionamento Estado-

sociedade.           

Em que pesem tais obstáculos, Torres (2007) aponta importantes 

avanços no exercício do controle social sobre os gestores públicos, como as 

experiências positivas obtidas por meio do orçamento participativo, implantado em 

várias capitais e importantes cidades brasileiras nas últimas décadas. 

Neste modelo, parte dos recursos de investimento das prefeituras é 

colocada em discussão junto à população interessada, que decide, de forma 

organizada, sobre as prioridades de aplicação de tais recursos. O orçamento 

participativo transfere o lócus tradicional desta decisão dos Poderes Legislativo e 

Executivo para a sociedade, estimulando o exercício da accountability (TORRES, 

2007).  

Na ótica de Azevedo e Anastasia (2002), outra importante inovação 

institucional que possibilita o exercício do controle social é a criação, a partir da 

Constituição de 1988, de conselhos temáticos de políticas setoriais nas 

administrações estaduais e municipais, órgãos compostos, em sua maioria, de 

cidadãos oriundos da sociedade civil, eleitos por seus pares, com atribuição de 

acompanhar e fiscalizar a execução de políticas públicas nas áreas de saúde, 

educação, habitação, assistência social, entre outras. 

Não obstante o avanço representado pela criação de conselhos temáticos 

nos âmbitos estadual e municipal, Torres (2007) destaca a questão da 

interferência política de prefeitos, vereadores e deputados sobre esses órgãos de 

controle social, fator limitador da atuação dos conselhos no combate ao 

clientelismo e patrimonialismo que persistem na administração pública. 

Torres (2007) enumera ainda inúmeros exemplos de canais existentes no 

ordenamento jurídico que possibilitam o exercício do controle vertical da 

administração pela sociedade, como o artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, que 

prevê a impugnação de editais de licitação por qualquer cidadão, em processos 
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de compras e contratações de serviços pela administração pública em todas as 

esferas de governo. 

Malgrado a existência de diversos canais pelos quais a sociedade pode 

exercer o controle social, Campos (2005), na mesma linha apontada por 

Figueiredo (2002), Habermas (2003a) e Torres (2007), enfatiza a importância da 

informação e da organização da sociedade civil para o efetivo controle da 

administração pública. Segundo a autora, uma sociedade desmobilizada não é 

capaz de assegurar a accountability, não havendo condições para que o controle 

social ocorra enquanto os cidadãos se definirem como tutelados e o Estado como 

tutor.     

   

2.7. A Voz do Cliente 
 

As organizações vêm cada vez mais buscando a satisfação de seus 

clientes, o que é considerado fator determinante de sobrevivência no mundo 

capitalista. O modelo de produção flexível em massa não se caracteriza apenas 

pela concessão da “palavra” aos trabalhadores, mas também pela 

disponibilização ao cliente de canais de acesso para a emissão de sua opinião 

acerca da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. Passa a ser de vital 

importância, portanto, que as organizações observem o seu ambiente externo e 

implementem rapidamente as mudanças necessárias. 

Abreu (1997, p. 49), ao tecer comentários acerca da ferramenta gerencial 

QFD (Desdobramento da Função Qualidade), desenvolvida no Japão no âmbito 

do sistema pós-fordista de produção, afirma que “para atingir novos requisitos 

competitivos ou escolher qual seguir, a empresa deve saber ouvir o que seus 

clientes dizem e rapidamente assimilar, sistematizar e transformar em produtos, 

serviços ou processos adequados os requisitos solicitados”. Assevera Abreu: 

Em outras palavras, QFD é um método para desenvolvimento de 
qualidade que visa à satisfação do cliente mediante a tradução de 
suas necessidades mais importantes, (por isso a representação 
da priorização através de um funil) em características técnicas e 
estas em parâmetros a serem utilizados em todo o processo de 
produção e distribuição (ABREU, 1997, p. 50). 
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Conforme observa Abreu (1997), a “voz do cliente” deve ser respeitada 

em todas as fases de elaboração do produto final, visando à qualidade em sua 

forma mais ampla – a satisfação do cliente. 

Realizando uma transposição destes conceitos para a esfera pública, 

notadamente para o TCE-RJ, o cliente seria a sociedade fluminense, composta do 

conjunto dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Já o principal produto 

oferecido aos “clientes” seria o exercício do controle externo sobre as 

administrações municipais e estadual sob sua jurisdição, realizado por meio de 

inspeções em tais órgãos e apreciação de atos administrativos mediante a análise 

de processos. 

Borges (2003) destaca a necessidade de valorização e empowerment da 

sociedade civil no sentido do incremento da capacidade de controle sobre os 

gestores públicos, fator que, aliado à descentralização administrativa, confere 

maior governança e conseqüente incremento na capacidade estatal de 

implementar políticas públicas. 

Campos (2005) aponta uma relação de causalidade entre o 

desenvolvimento político da sociedade e o efetivo exercício do controle social da 

administração pública. Quanto menos amadurecida uma sociedade, menos 

provável que se preocupe com a accountability dos gestores públicos.  

Este capítulo tratou do referencial teórico, que se constituiu dos seguintes 

temas: Reforma do Estado e New Public Management, conceitos de controle, 

cidadania, republicanismo, patrimonialismo, democracia, representatividade, 

participação popular, accountability e atuação dos Tribunais de Contas como 

órgãos capazes de contribuir para o incremento do controle vertical exercido pela 

sociedade sobre os gestores públicos.  Por fim, foram apresentadas modernas 

tendências ao reconhecimento da importância da valorização do cidadão e do 

empowerment da sociedade civil, que levam ao conseqüente incremento da 

accountability.      
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas considerações de natureza 

metodológica acerca da pesquisa realizada. Será dado destaque ao tipo de 

pesquisa, ao universo do estudo, à amostra utilizada e aos instrumentos de coleta 

de dados, bem como às formas de tratamento de dados empregadas. Serão 

elencadas ainda as limitações inerentes à metodologia proposta. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 
 

Tratou o presente trabalho de pesquisa do tipo exploratória, uma vez que 

buscou em outros organismos de controle mecanismos aplicáveis ao TCE-RJ 

pelos quais este possa fomentar o controle social sobre os gestores dos órgãos 

públicos sob sua jurisdição. 

Para definir o tipo de pesquisa, utilizar-se-á a taxonomia proposta por 

Vergara (2006), que classifica as pesquisas com base em dois critérios: quanto 

aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é: 

b. Pesquisa aplicada: é, segundo a autora, motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos. Neste caso, 

possuiu finalidade prática e aplicável na realidade observada, pois 

buscou apontar ações concretas pelas quais o TCE-RJ pode 

estimular o controle social sobre os gestores públicos. 

 Quanto aos meios, a pesquisa é: 

a. Pesquisa de campo: uma vez que foi necessária a investigação 

empírica, no local onde ocorre o fenômeno, de ações levadas a 

efeito pelo TCU e pelo TCM-RJ que possam ser aplicadas no 

TCE-RJ com vistas ao fomento do controle social exercido pela 

sociedade fluminense;  
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b. Pesquisa documental: pois envolveu a consulta a documentos de 

Entidades de Fiscalização, notadamente Cortes de Contas, em 

busca de possíveis ações executadas em estímulo à participação 

cidadã e à accountability vertical; 

c. Pesquisa bibliográfica: pois foi desenvolvida com base em 

material publicado em revistas, jornais, redes eletrônicas e, até 

mesmo, em documentos de Cortes de Contas que são de 

domínio público, isto é, material acessível ao público em geral. 

 

3.2. Universo e Amostra 
 

 

Tendo por objetivo colher opiniões de técnicos dos Tribunais de Contas 

acerca dos possíveis mecanismos por meio dos quais o TCE-RJ possa contribuir 

para o incremento do controle social, ou accountability vertical, definiu-se como 

universo deste estudo o conjunto de todos os técnicos que trabalham na atividade 

de controle externo destes órgãos. 

Neste universo, foram definidas duas amostras com vistas a viabilizar a 

pesquisa, sendo cada uma delas utilizada em uma fase distinta da pesquisa de 

campo, que se deu em duas fases. 

A primeira amostra foi constituída de 08 Analistas de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e 08 Técnicos de Controle Externo15 do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), num total de 16 

profissionais com mais de cinco anos de experiência na função, selecionados por 

critério de acessibilidade, ou seja, maior facilidade de acesso pelo pesquisador 

aos entrevistados. 

A constituição desta amostra teve por objetivo a coleta de informações 

acerca das experiências do TCU e do TCM-RJ em sua aproximação com a 

sociedade, bem como a identificação de possíveis estratégias que podem ser 

utilizadas com este propósito no TCE-RJ.         

                                                           
15 No TCM-RJ, o cargo Técnico de Controle externo é ocupado por profissionais de 3º grau, sendo 
equivalente ao cargo Analista de Controle Externo do TCU.   
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A segunda amostra foi composta de 20 (vinte) técnicos da atividade de 

controle externo do TCE-RJ, com experiência profissional de mais de cinco anos 

na função, selecionados também por critério de acessibilidade. Esta amostra 

visou à verificação da percepção dos técnicos do TCE-RJ quanto às estratégias 

identificadas na fase anterior, tendo em vista as idiossincrasias do órgão 

pesquisado.    

 

3.3. Coleta de Dados  
 

A coleta de dados teve início com a pesquisa bibliográfica, por meio da 

análise da literatura selecionada, relacionada aos temas abordados na pesquisa, 

notadamente artigos publicados em revistas científicas, teses, dissertações e 

livros. Esta fase da pesquisa teve por objetivo fornecer subsídios à pesquisa de 

campo, por meio da verificação na literatura das estratégias utilizadas pelas 

Cortes de Contas no fomento ao controle social, abordadas no capítulo 4. 

No trabalho de campo, a coleta de dados se deu em duas fases, a 

primeira no TCU e no TCM-RJ e a segunda no TCE-RJ. Na primeira fase, foram 

realizadas consultas a documentos do TCU e do TCM-RJ, com vistas a identificar 

as experiências daqueles órgãos na aproximação com os cidadãos e os canais de 

acesso criados para que estes possam participar ativamente do controle da res 

publica. 

Foram analisados documentos internos que tratam da criação do serviço 

de Ouvidoria e relatórios de inspeções realizadas com base em questões 

motivadas pela ação deste novo componente organizacional, além de outros 

documentos que tratam de ações daquelas Cortes no sentido de estimular o 

controle social da administração pública.  

Ainda nesta fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os 

técnicos da atividade de controle externo do TCU e do TCM-RJ, objetivando 

identificar os mecanismos de estímulo à accountability vertical existentes 

naqueles órgãos e suas virtudes e limitações. A preparação das entrevistas foi 
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realizada por meio de apresentação a especialistas, com o objetivo de validar as 

questões integrantes de sua pauta. 

A segunda fase da pesquisa de campo foi realizada com a aplicação de 

um questionário estruturado a técnicos do TCE-RJ, documento que foi validado 

por meio de teste piloto, com aplicação prévia do instrumento em três técnicos 

com vistas à incorporação de sugestões e validação das questões propostas. 

 

3.4. Tratamento dos Dados 
 

 

Os dados colhidos no trabalho de campo foram tratados de duas formas 

distintas. Os dados obtidos por intermédio das entrevistas foram submetidos a 

análise de conteúdo, numa abordagem qualitativa. Foram criadas categorias com 

base em frases e parágrafos como unidades de análise, tendo sido selecionadas 

as mais freqüentemente citadas e as mais relevantes para o tema da pesquisa. 

As categorias obtidas foram submetidas ao arbitramento de dois juízes, 

doutores com conhecimento da área pesquisada – controle da administração 

pública –, com vistas a sua validação.   

Foi realizado ainda, nas entrevistas, um destaque dos trechos 

considerados relevantes, que foram analisados à luz do referencial teórico 

pesquisado.  

Quanto aos dados obtidos com a aplicação dos questionários 

estruturados, foram tratados por meio de estatística descritiva, com a obtenção de 

médias e percentuais relativos às percepções dos respondentes. 

 

3.5. Limitações da Metodologia 
 

O estudo realizado possui diversas limitações, algumas inerentes ao 

próprio investigador. A escolha das categorias de palavras na análise de conteúdo 
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possui aspectos subjetivos relativos à relevância das palavras para o tema 

investigado. 

Considerando-se a inviabilidade de se trabalhar com toda a população 

que constitui o universo, a escolha das amostras pode não ter abrangido os 

elementos mais significativos, risco inerente a qualquer estudo por amostragem.   

A utilização de um questionário estruturado pode induzir os respondentes 

a fornecerem respostas politicamente corretas, distorcendo os resultados 

alcançados. Desta forma, o questionário foi totalmente confidencial e anônimo, 

com o objetivo de mitigar esta limitação. 

Um outro obstáculo que pode ser relacionado se refere à dificuldade de 

acesso aos técnicos da atividade de controle externo do TCU e do TCM-RJ, o que 

ocorreu com menos intensidade no órgão do Rio de Janeiro, TCE-RJ, uma vez 

que este é o ambiente de trabalho do pesquisador.  

Este fato pode também ser um fator limitante à analise dos dados, posto 

que a história de vida do pesquisador interfere em sua interpretação. No entanto, 

busca-se um distanciamento com relação ao objeto investigado, admitindo-se a 

inexistência de neutralidade científica.   

Por fim, cabe ressaltar as limitações inerentes à própria metodologia 

utilizada que, embora se mostre a mais adequada ao presente estudo, certamente 

as possui.   

Neste capítulo foram apresentadas algumas considerações acerca da 

metodologia proposta para o presente trabalho. Foram definidos o tipo de 

pesquisa proposto, sua população e amostra e a forma de coleta e tratamento de 

dados. Ao final, foram apresentadas as limitações inerentes à metodologia 

escolhida para esta investigação. 
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4. MECANISMOS DE FOMENTO À ACCOUNTABILITY  

 

Este capítulo abordará possíveis ações e mecanismos pesquisados na 

literatura que sejam ou possam ser desenvolvidos pelo TCE-RJ com vistas ao 

incremento da accountability vertical e disponibilização de canais pelos quais a 

sociedade fluminense possa efetivamente exercê-la. 

Em face do exposto anteriormente no capítulo 2, quanto à necessidade de 

valorização e empowerment da sociedade, emerge a necessidade de que o TCE-

RJ ouça a “voz do cliente”, permitindo ao cidadão o pleno exercício da cidadania e 

proporcionando um incremento da accountability. Quais seriam os canais 

atualmente existentes para tal fim? 

O TCE-RJ já conta com um valioso instrumento por meio do qual qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato pode comunicar irregularidades 

na gestão de recursos públicos, a denúncia, prevista no art. 69 do Regimento 

Interno do TCE-RJ aprovado pela Deliberação 167, de 10.12.1992 (TCE-RJ, 

1992). 

No entanto, o art. 70 daquele dispositivo legal prevê a exigência de que o 

denunciante se identifique, fornecendo sua qualificação e endereço, o que pode 

vir a inibir determinadas iniciativas, principalmente quando o potencial 

denunciante trabalha no órgão alvo da denúncia e possui subordinação 

hierárquica ao gestor denunciado16. 

Outra figura existente que pode ser considerada um canal de 

comunicação entre a sociedade e o TCE-RJ é a representação, preconizada no 

art. 58 do Regimento Interno do TCE-RJ e ainda no art. 49 da Lei Complementar 

n.º 63/90, Lei Orgânica  do TCE-RJ (ERJ, 1990). 

Este segundo instrumento de que os cidadãos dispõem para representar 

ao Tribunal contra irregularidades na aplicação da legislação é mais específico, 

                                                           
16 Ibidem. 
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aplicável a casos de atos administrativos relativos a procedimentos licitatórios e 

contratação de produtos e serviços.      

Siqueira Cunha (2000) aponta uma outra direção possível no sentido da 

ampliação dos canais de comunicação existentes entre órgãos públicos e a 

sociedade: a criação de um serviço de Ouvidoria . 

Diante deste quadro, a atuação das Ouvidorias, enquanto 
instituições concebidas com o objetivo de, produzindo informações 
e estatísticas, tornar transparentes as atividades do Estado, surge 
como uma questão importante para a institucionalização e o 
aperfeiçoamento da democracia brasileira. Através do direito de 
petição, da produção de informações e estatísticas acerca do 
desempenho das atividades do governo e de suas instituições, e 
de recomendações quanto às políticas a serem adotadas, as 
Ouvidorias podem ser capazes de criar subsídios para que, tanto 
o controle externo, exercido diretamente pela população através 
das eleições, quanto o controle feito internamente entre as 
instituições do governo, tornem-se efetivos, orientados pela 
vontade geral e pelos princípios do Estado de direito. Neste 
sentido, a Ouvidoria, versão brasileira do Ombudsman sueco, 
parece contribuir para a institucionalização e consolidação da 
justiça e da democracia brasileira (SIQUEIRA CUNHA, 2000, p. 2-
3). 

 

Segundo Siqueira Cunha (2000), os Tribunais de Contas e o Ministério 

Público desempenham importante papel de mecanismos da accountability 

horizontal, este último, principalmente, a partir da Constituição da República de 

1988, que redefiniu o conjunto de suas atribuições. 

Na visão da autora, estes órgãos da administração pública podem exercer 

este papel por meio da aplicação de sanções administrativas, instauração de 

inquéritos e ações penais contra ações ilegais ou ilegítimas de agentes ou demais 

agências do Estado. Ademais, ao produzirem informações acerca da conduta dos 

agentes e das instituições públicas, contribuem também para o fortalecimento da 

accountability vertical e para a avaliação dos políticos e da execução de políticas 

públicas17.  

Siqueira Cunha (2000) assevera que a figura do Ombudsman surgiu na 

Suécia, no século XVI, “identificada com os interesses da burguesia e com a 

                                                           
17 Consoante apontado no tópico 2.6 – Accountability. 
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necessidade de proteção dos direitos individuais que vinham se consolidando 

frente ao absolutismo monárquico”, tendo, a partir da promulgação da 

Constituição da Suécia de 1809, ganhado poderes de controle da administração. 

Esta mesma Constituição instituiu também o direito à petição, pelo qual qualquer 

cidadão poderia reclamar contra atos de funcionários do rei, da administração 

pública e dos Tribunais.                          

No Brasil, observa Siqueira Cunha (2000), diversos órgãos em todas as 

esferas têm criado o instituto da Ouvidoria, com vistas a uma maior transparência 

da gestão pública e maior participação dos cidadãos. Nas palavras da autora: 

Assim, apesar de não haver a figura específica do Ombudsman, 
passados mais de dez anos da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, com a incrementação dos serviços públicos e 
com as novas exigências que os movimentos pela cidadania 
impuseram, surgiu a necessidade de dar maior transparência das 
atividades públicas, além de criar novos canais de acesso da 
população às instituições do Estado.  

Na falta de dispositivos constitucionais, a partir do final de 1993, 
foram sendo criados por leis complementares, os institutos de 
Ombudsman junto aos órgãos da administração pública e ao 
poder executivo nos níveis municipal, estadual e federal.  

Esta figura de controle recebeu o nome de Ouvidoria, sendo que a 
primeira experiência ocorreu no município de Curitiba, Paraná, 
onde ela foi criada com o objetivo de receber queixas da 
população em relação aos serviços públicos municipais 
(SIQUEIRA CUNHA, 2000, p. 8). 

 

Na mesma linha, recomendando a criação de canais pelos quais os 

cidadãos possam participar, o Banco Mundial ressalta a importância da 

participação e envolvimento direto da população alvo de políticas públicas e 

usuária de serviços, por meio da criação de conselhos compostos de cidadãos e 

prestadores de serviços, criação de ouvidorias, instalação de centrais de 

atendimento para registrar reclamações e do emprego de mecanismos de 

consulta para avaliação do nível do serviço prestado à população (WORLD 

BANK, 1992). 

Na ótica de Delmondes (2005), a criação de Ouvidorias no âmbito dos 

Tribunais de Contas fortalece a interação com a sociedade, pois aprimora a 

comunicação, estabelecendo um processo sistêmico e interativo entre as Cortes 
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de Contas e a sociedade, levando a uma maior eficiência e efetividade nas 

atividades de controle exercida por estes Tribunais. 

Nazareth e Conceição (2003) apontam a criação de Ouvidorias nos 

Tribunais de Contas como importante medida no sentido de impulsionar e 

estimular o controle social exercido sobre os gestores públicos.   

Figueiredo (2002) aponta diversas experiências exitosas do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE no sentido de se aproximar da 

sociedade, dentre elas a criação de uma Ouvidoria no exercício de 2000. 

O TCE-PE percebendo a necessidade de estabelecer canais de 
comunicação, mais eficazes, com a sociedade criou em 2000, a 
primeira ouvidoria em tribunais de contas brasileiros. A ouvidoria 
tem por missão servir como espaço dedicado a receber críticas, 
sugestões, pedidos de informações e elogios relativos à atuação 
do TCE-PE e seus servidores, assim como prestar e receber 
informações relevantes acerca da gestão dos recursos públicos no 
Estado e seus municípios. Constituindo-se em instrumento valioso 
para correção de desvios a partir da avaliação da sociedade 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 8). 

 

Naquele caso, o acesso do cidadão ao serviço é facilitado, podendo ser 

realizado por meio eletrônico (Internet), por ligação telefônica gratuita, por 

correspondência ou, até mesmo, por atendimento presencial realizado por 

técnicos do TCE-PE especialmente treinados para tal fim18. 

Diversas outras Cortes de Contas criaram serviços de Ouvidoria, como o 

TCU e o TCM-RJ19, visando ao incremento do controle social exercido pela 

sociedade e, também, à obtenção de insumos para a realização de suas 

auditorias, em um claro processo de interação entre as dimensões horizontal e 

vertical da accountability, consoante o apontado por Anastasia e Melo (2002; 

apud SACRAMENTO, 2005) e Torres (2007). 

Delmondes (2005) assevera que as Ouvidorias dos Tribunais de Contas 

não devem ser confundidas com as Ouvidorias de empresas privadas, Ouvidorias 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Pesquisa realizada nos sites do TCU e do TCM-RJ, disponíveis respectivamente em 
www.tcu.gov.br e www.tcm.rj.gov.br.  
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da imprensa e com as demais Ouvidorias públicas, uma vez que estes 

organismos, nas Cortes de Contas, visam ao controle externo, tendo o papel de 

provedores de informações, tanto para os Tribunais quanto para a sociedade, ao 

passo que, em empresas privadas, possuem a função de atendimento a queixas 

dos clientes e, no setor público, de reclamações advindas dos cidadãos quanto à 

qualidade dos serviços públicos prestados, com caráter de controle interno. 

Outra ação de fomento ao controle social exercido sobre os gestores 

públicos que pode ser desempenhada pelas Cortes de Contas é a realização de  

auditorias de natureza operacional , avaliando políticas públicas e programas de 

governo, e posterior divulgação dos resultados para a sociedade, auxiliando os 

cidadãos no processo de escolha de seus representantes no processo eleitoral 

(SILVA, E. 2006). 

Neste sentido, Figueiredo (2002) ressalta que os Tribunais de Contas são 

os órgãos que possuem os atributos necessários para serem os provedores de 

informação para a população, possibilitando a escolha dos governantes e uma 

conseqüente avaliação de suas ações. 

Algumas Cortes de Contas vêm desenvolvendo ações diretas que 

resultam na conscientização da população, como o exemplo do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que criou, nos anos de 2001 e 2002, 

campanha publicitária com vistas à divulgação, em diversos canais de 

comunicação, de informações acerca do exercício do controle social, do papel do 

Tribunal de Contas e dos instrumentos que possibilitam ao cidadão controlar seus 

governantes (MANASSES;GUIMARÃES, 2003). 

Manasses e Guimarães (2003) enumeram os materiais produzidos pelo 

TCE-PR e utilizados naquela campanha visando ao incremento do controle social: 

• 5.000 encartes contendo as principais informações e características da 

participação do cidadão no controle da administração pública, com o 

objetivo de incentivar esta atuação; 
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• 3.000 encartes apresentando, em linguagem simples, a Corte de 

Contas e suas funções à sociedade; 

• 45.000 encartes acerca da formulação, pelo cidadão, de denúncias ao 

Tribunal de Contas, por meio de formulário de fácil identificação e 

preenchimento, para postagem em qualquer agência dos Correios, 

com taxas pagas pelo órgão de controle; 

• 300 cartazes e 500 suportes colocados em agências dos Correios de 

todo o estado e locais públicos da capital; 

• Criação de clip e vídeo de apresentação do TCE-PR, banners e faixas 

publicitárias para eventos; 

• Confecção de dois milhões de gibis “Benê, o fiscal do TC”, para 

disseminar nos jovens e crianças a cultura do controle do poder 

público e apresentar a função institucional do Tribunal; 

• Diplomas para visitas das crianças à sede do TCE-PR; 

• Reformulação da página do TCE-PR na Internet, com enfoque na 

disponibilização de informações à população.       

Foram realizadas ações de esclarecimento à população em geral, à 

sociedade civil organizada, como entidades de classe, associações de 

moradores, e aos alunos de 1o grau da rede pública de ensino, com distribuição 

de gibis explicativos a todos os alunos matriculados, num total de 1.772.286 

alunos em 6.307 escolas (MANASSES;GUIMARÃES, 2003). 

Dentre as ações desenvolvidas pelo TCE-PR no estímulo ao controle 

social, Manasses e Guimarães (2003) também destacam a parceria com 

universidades e câmaras legislativas municipais, bem como a realização de 

palestras por membros do TCE-PR enfocando a importância do controle social e 

da atuação das Cortes de Contas no controle dos governantes. 
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Por sua vez, Teixeira e Lima (2003) enumeram iniciativas tomadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) com o objetivo de induzir 

cidadania e estimular o exercício do controle social pela sociedade civil a partir da 

criação do programa “Democratizando o conhecimento sobre as Contas 

Públicas”, executado pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto 

Guimarães, órgão integrante da estrutura daquele Tribunal. 

Neste sentido, os autores destacam a importância de um instrumento 

pedagógico  dirigido à população em geral (inclusive gestores e membros da 

sociedade civil): as cartilhas populares temáticas. Exemplos práticos da utilização 

deste instrumento são a cartilha “Tudo às claras”, contendo informações sobre a 

LRF, sua aplicação, e instruções sobre como fazer denúncias ao Tribunal, e sua 

versão em forma de cordel, dirigida às comunidades rurais, onde são baixos os 

índices de escolaridade. 

Outro exemplo de conscientização e disponibilização de informações aos 

cidadãos do estado de Pernambuco descrito por Teixeira e Lima (2003) é a 

cartilha popular “Tomando Conta da Escola”, que esclarece sobre a origem dos 

recursos para a educação, informa quanto aos percentuais mínimos de 

investimento nesta área e alerta para a preservação do patrimônio escolar. 

Teixeira e Lima (2003) ressaltam a aproximação do TCE-PE com a 

sociedade civil organizada , notadamente com organizações não-

governamentais (ONG) que atuam em diversas áreas de atuação social, visando 

à capacitação de tais organismos para o acompanhamento da despesa pública 

em suas respectivas áreas, com conseqüente cobrança de maior eficiência 

governamental. 

Ademais, os autores asseveram que as ONG têm sido um espaço 

privilegiado de divulgação das cartilhas populares, disseminando pelas 

comunidades o conteúdo desses livretos. 

Como produto de diversos encontros entre a Escola de Contas do TCE-

PE e as ONG, foi criado o Fórum de Transparência Sobre a Gestão Pública 

Estadual e Municipal, com o objetivo de implantar uma rede de combate à 
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corrupção no estado, por meio da capacitação das ONG, que realizarão o 

acompanhamento da despesa pública, avaliação dos investimentos nas duas 

esferas de governo e produção de relatórios a partir de informações 

disponibilizadas pelo TCE-PE (TEIXEIRA; LIMA, 2003). 

Nesta linha, em outro exemplo de cooperação entre ONG e Cortes de 

Contas, a Transparência Brasil publica em sua página na Internet, disponível em 

www.transparenciabrasil.org.br, informações acerca dos gastos realizados em 

processos licitatórios de aquisição de produtos e serviços contratados por todos 

os municípios do estado de Santa Catarina, em parceria com o Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), que disponibiliza tais informações 

oriundas de seus sistemas de informação20. 

 

Figura 2: Parceria com a ONG Transparência Brasil no site do TCE-SC 

 
  Fonte: Página do TCE-SC. Disponível em www.tce.sc.gov.br. 

          

No que tange a ações de fomento ao controle social desenvolvidas pelo 

TCE-PE, Figueiredo (2002, p. 11) enfatiza a realização, entre julho e dezembro de 

                                                           
20 Consoante informação constante do site do TCE-SC, disponível em www.tce.sc.gov.br. Acesso em 22 de 
maio de 2008, 



85 

 

2000, de um programa intensivo e especial de fiscalização denominado Operação 

Eleições, com o objetivo de “verificar a legalidade e a economicidade da aplicação 

dos recursos públicos, com ênfase nos dispositivos da LRF, evitando-se a 

utilização indevida da máquina pública em benefício de qualquer candidato”. 

As ações do programa foram posteriormente divulgadas à sociedade, 

tendo sido planejado e implementado em conjunto com o Ministério Público 

estadual, sendo esta integração fundamental para imprimir a celeridade 

processual necessária e assegurar o efetivo ingresso das ações no Poder 

Judiciário. O sucesso da operação suscitou sua reedição nas eleições estaduais 

de 2002, desta vez com a participação também do Tribunal Regional Eleitoral 

(FIGUEIREDO, 2002). 

Figueiredo (2002) aponta mais uma iniciativa do TCE-PE no sentido de 

estimular o controle social da administração pública: a disponibilização à 

sociedade  de versão simplificada do parecer prévio sobre as contas do governo, 

em linguagem popular e acessível ao cidadão, inclusive na Internet. A emissão do 

parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder 

Executivo constitui uma das principais atribuições das Cortes de Contas, 

resultando em relatório conclusivo enviado ao Poder Legislativo, em linguagem 

técnica, recomendando a aprovação ou não no julgamento realizado pelas casas 

legislativas. 

Em pesquisa na Internet21, verifica-se que o TCE-SC também vem 

disponibilizando à sociedade versão simplificada, em linguagem acessível ao 

cidadão, do parecer prévio sobre as contas do governo estadual, documento 

intitulado “Para onde vai o seu dinheiro”, consoante a figura a seguir. 

 

                                                           
21 Consulta ao site do TCE-SC, disponível em www.tce.sc.gov.br. Acesso em 22 de maio de 2008.  
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Figura 3: Parecer prévio simplificado disponibilizado pelo TCE-SC 

  
Fonte: Página do TCE-SC. Disponível em www.tce.sc.gov.br.  

 

Este capítulo abordou um conjunto de iniciativas pesquisadas na literatura 

que objetivam o estímulo à cidadania e ao exercício da accountability vertical 

exercida pela sociedade sobre a burocracia estatal e governantes eleitos, 

apontando possíveis caminhos a serem trilhados pelo TCE-RJ no reforço deste 

importante componente na defesa da res publica.              
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5. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

 

 

Este capítulo abordará a análise dos dados coletados na pesquisa de 

campo acerca de possíveis ações que as Cortes de Contas possam implementar 

com vistas ao estímulo e incremento do controle social e sua aplicabilidade no 

TCE-RJ, informações que norteiam a presente pesquisa e fundamentam sua 

conclusão. 

Com o objetivo de responder ao problema de pesquisa formulado, que 

visa à propositura de mecanismos pelos quais o TCE-RJ possa induzir cidadania 

e fomentar o controle social sobre os gestores das administrações públicas 

municipais e estadual sob sua jurisdição, formularam-se os roteiros das 

entrevistas a serem realizadas com técnicos da atividade de controle externo do 

TCU e do TCM-RJ, constantes dos apêndices A e B. 

Neste sentido, procedeu-se à realização das entrevistas com 16 

(dezesseis) técnicos de nível superior daquelas instituições, com mais de cinco 

anos de experiência no exercício do controle externo, selecionados por critério de 

acessibilidade.  

As entrevistas realizadas integraram a primeira fase da pesquisa de 

campo, objetivando a coleta de informações acerca das experiências do TCU e do 

TCM-RJ em sua aproximação com a sociedade, bem como a identificação de 

possíveis estratégias que possam ser utilizadas com este propósito no TCE-RJ.         

A segunda fase da pesquisa consistiu na aplicação de questionário 

respondido por técnicos da atividade de controle externo do TCE-RJ, visando à 

verificação da percepção destes técnicos quanto às estratégias identificadas na 

fase anterior.  
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Para tratamento dos dados obtidos por meio das entrevistas, utilizou-se a 

análise de conteúdo, assim definida por Bardin (1977; apud VERGARA, 2005, p. 

15):  

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Preliminarmente, procedeu-se à análise das entrevistas realizadas com os 

técnicos das duas Cortes de Contas, por meio da audição do conteúdo gravado e 

posterior transcrição de trechos considerados relevantes. 

Definiram-se como unidades de análise frases e parágrafos, onde se 

buscou a ocorrência de citações relevantes. 

Da análise das entrevistas realizadas nessa primeira fase, extraiu-se, 

após a submissão dos resultados ao arbitramento de dois juízes com doutorado e 

conhecimento da área de controle externo, um total de 14 (quatorze) categorias, 

que correspondem a possíveis ações que os Tribunais de Contas podem 

implementar com vistas ao incremento do controle social sobre os gestores 

públicos, a serem avaliadas pelos técnicos do TCE-RJ na próxima fase da 

pesquisa. 

Em uma combinação das abordagens quantitativa e qualitativa, utilizadas 

de forma complementar, conforme sugere Vergara (2005), as categorias foram 

selecionadas em função da freqüência das citações e da relevância da ação 

proposta para o fomento ao controle social. As categorias obtidas são 

apresentadas na tabela a seguir. 
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Tabela 1: Categorias de análise obtidas nas entrevistas 

 
Fonte: Elaboração própria. 



90 

 

A tabela 2 evidencia as referências a ações de estímulo ao controle social 

no discurso de cada entrevistado e as freqüências observadas em cada uma das 

categorias de análise, às quais foram atribuídas letras de “A” a “N”, como se 

observou na tabela 1. 

Tabela 2: Freqüências com que as categorias de análise foram mencionadas 

Categoria E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 Fre qüencia

A
1        1         1         1        1        1        1        -        1        1        -         1       -        -         1        -          11              

B
1        1         -          1        -         1        1        1       1        -         -         1       1       -         1        -          10              

C
-         1         -          -         1        1        -         1       1        -         1        1       1       1        1        1         11              

D
-         1         1         -         1        -         -         -        -         -         -         -        -        -         -         -          3                

E
-         -          1         -         -         -         -         -        -         -         -         -        -        -         -         -          1                

F
-         -          1         1        -         -         -         -        -         -         1        -        -        -         1        -          4                

G
-         -          1         -         -         1        -         1       -         -         -         -        1       1        -         -          5                

H
-         -          1         -         1        -         -         1       1        -         1        1       1       1        -         1         9                

I
-         -          -          1        1        1        -         -        -         -         -         -        -        -         -         -          3                

J
-         -          -          1        -         -         -         -        -         -         -         -        -        -         -         -          1                

K
-         -          -          -         1        -         -         -        1        -         -         -        -        -         -         1         3                

L
-         -          -          -         1        1        -         -        -         -         -         -        -        -         -         -          2                

M
-         -          -          -         -         1        1        -        -         -         1        -        -        -         -         1         4                

N
-         -          -          -         -         1        -         -        1        -         -         -        -        1        -         -          3                

Fonte: Elaboração própria. 

Com base nas categorias construídas a partir das entrevistas realizadas 

no TCU e no TCM-RJ, elaborou-se o questionário estruturado constante do 

apêndice C, que contém uma questão acerca da efetividade das ações das 

Cortes de Contas no estímulo ao controle social e questões atinentes à 

aplicabilidade e efetividade de cada uma das ações subjacentes às categorias. 

A verificação da aplicabilidade das medidas no TCE-RJ e da percepção 

relativa à efetividade de cada uma delas se faz necessária em razão das 

especificidades inerentes à sua realidade organizacional, distinta do contexto 

organizacional das instituições em que foram realizadas as entrevistas.   
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O instrumento aplicado contém ainda a previsão de notas a serem 

atribuídas a cada uma das categorias, em função da relevância de cada uma 

delas no estímulo ao controle social, em uma escala que varia de 1 a 4, com o 

objetivo de se verificar quais são as categorias mais relevantes na percepção dos 

técnicos do TCE-RJ. Foram consideradas muito relevantes as iniciativas que 

obtiveram notas médias iguais ou superiores a 2,5.   

Evitou-se no questionário o uso de escala com número ímpar de níveis, 

embora seu uso seja mais comum, em razão de uma possível tendência dos 

respondentes em atribuírem como resposta a nota central da escala.      

Como já mencionado, o questionário em tela foi aplicado em 20 (vinte) 

técnicos que atuam na atividade de controle externo do TCE-RJ, com mais de 

cinco anos de experiência na função, selecionados por critério de acessibilidade. 

Os dados oriundos da aplicação deste questionário foram tratados por 

meio de estatística descritiva, tendo sido definidos percentuais relativos à 

efetividade de cada uma das ações e médias subjacentes à relevância de cada 

uma delas. 

Quanto à resposta à primeira questão formulada, que dizia respeito à 

efetividade da atuação do TCE-RJ como agente de fomento ao controle social 

exercido pela sociedade sobre os gestores públicos, verificou-se que 100% dos 

respondentes acreditam que aquele Tribunal possa atuar com sucesso nesse 

sentido. 

Esta visão corrobora o que fora apontado por Silva, E. (2006), Manasses 

e Guimarães (2003) e Figueiredo (2002), este último descrevendo os Tribunais de 

Contas como órgãos cuja atuação se pauta por uma perspectiva republicana, 

classificando-os como “verdadeiras agências de accountability”. 

No que tange às questões decorrentes das categorias de análise, 

observou-se que, no cômputo geral, as possíveis medidas a serem adotadas pelo 

TCE-RJ foram consideradas efetivas no estímulo ao controle social, com média 

total de aprovação de 90,4%, consoante a tabela 3. 
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Tabela 3: Percentuais de aprovação quanto à percepção da efetividade das ações 

(1=considera a ação efetiva; 0=não considera a ação efetiva)   

Item R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 (%)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

2A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2D 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 75,0
2E 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 75,0
2F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2H 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90,0
2I 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 80,0
2J 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 80,0
2K 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90,0
2L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 75,0
2M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0
2N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

90,4Total

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário aplicado nos técnicos do TCE-RJ (apêndice C). 

A tabela 3 evidencia ainda os percentuais de aprovação das iniciativas 

representadas pelas categorias enumeradas de “A” a “N”, representadas pelos 

itens “2A” a “2N”, bem como a aprovação quanto à efetividade de cada uma das 

medidas individualmente, por cada um dos respondentes ao questionário 

aplicado. O item “1” da tabela representa a questão anteriormente citada, quanto 

ao sucesso da atuação do TCE-RJ no estímulo ao controle social.   

As notas por categoria obtidas na aplicação do questionário nos técnicos 

do TCE-RJ, relativas à percepção da relevância da ação correspondente, 

encontram-se evidenciadas na tabela 4.  

Tabela 4: Médias (variando de 1 a 4) obtidas por categoria quanto à percepção da 

relevância da ação correspondente 

Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Média
A 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3,65
B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 3 4 4 3 4 3,50
C 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3,10
D 3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 4 3 4 1 4 1 4 2 2 2,30
E 4 4 1 4 1 4 3 1 1 4 4 1 2 4 1 3 4 2 4 4 2,80
F 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 3 2 1 4 4 2 3,20
G 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 3 3 1 3 3 4 2 4 3,25
H 4 2 2 4 2 3 4 1 3 4 3 2 2 2 4 2 4 3 3 4 2,90
I 4 4 3 4 2 4 1 1 2 3 1 3 2 4 1 4 1 1 3 3 2,55
J 2 3 4 4 3 1 1 4 4 4 1 4 3 1 1 3 2 4 2 4 2,75
K 2 3 2 4 2 4 4 1 2 4 3 1 3 3 1 2 3 3 3 4 2,70
L 3 2 4 4 1 1 1 4 3 4 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2,10
M 4 4 1 4 3 4 3 4 1 3 4 2 4 4 1 1 3 4 2 4 3,00
N 4 4 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3,45

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário aplicado nos técnicos do TCE-RJ (apêndice C). 
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Considerando uma possível priorização pelo TCE-RJ das ações de 

estímulo à accountability vertical, procedeu-se à ordenação das ações em grau 

decrescente de relevância, segundo a percepção dos técnicos daquela Corte de 

Contas. 

Tabela 5: Médias obtidas por categoria em ordem decrescente de relevância 

Categoria Média

A 3,65

B 3,50

N 3,45

G 3,25

F 3,20

C 3,10

M 3,00

H 2,90

E 2,80

J 2,75

K 2,70

I 2,55

D 2,30

L 2,10  
                                                           Fonte: Elaboração própria, com base na tabela 4. 

As ações representadas pelas categorias “A”, “B” e “N” foram 

consideradas as mais relevantes pelos técnicos do TCE-RJ, com médias de 3,65, 

3,50 e 3,45, respectivamente. 

No que se refere à categoria “A”, que designa a realização de auditorias 

de natureza operacional e posterior divulgação para a sociedade em linguagem 

de fácil compreensão para o cidadão comum, verificou-se percentual de 

aprovação de 100% pelos técnicos do TCE-RJ. A medida foi considerada a mais 

relevante, com nota média de 3,65, conforme citado anteriormente.  

O resultado obtido neste item do questionário corrobora a visão de Silva, 

E. (2006), para quem a divulgação de informações à sociedade acerca de 

políticas públicas e programas de governo auxilia o cidadão no processo de 

escolha dos governantes. Neste sentido, Figueiredo (2002, p. 4) assevera que as 

Cortes de Contas são os órgãos mais aparelhados para serem os provedores de 
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informações aos cidadãos “capazes de lastrear as suas decisões na hora da 

escolha dos governantes e conseqüente avaliação de sua gestão”. 

A disponibilização de informações gerenciais à sociedade acerca de 

políticas públicas, programas de governo e funcionamento de órgãos da 

administração pública contribui para a diminuição da assimetria de informações 

existente entre cidadãos e gestores públicos, problemática apontada por Manin et 

al. (2006) e Torres (2007). 

Ainda no que tange ao provimento de informações à sociedade, a 

categoria “I”, que representa a realização de visitas técnicas aos órgãos 

jurisdicionados, com relatórios e trâmite simplificados e sua posterior divulgação, 

apresentou-se efetiva no estímulo ao controle social para 80% dos respondentes. 

A medida obteve média de 2,55 quanto a sua relevância, na percepção dos 

técnicos do TCE-RJ.  

Outra medida nesse sentido com ampla aprovação pelos respondentes, 

referente à categoria “M”, é a reformulação da página do TCE-RJ na Internet com 

a inclusão de informações sobre controle social e dados que permitam ao cidadão 

o efetivo acompanhamento de políticas públicas e ações dos gestores, bem como 

informações da execução orçamentária dos jurisdicionados, com um percentual 

de 100%. A ação proposta obteve média de 3,0 quanto a sua relevância no 

estímulo ao controle social. 

Bandeira (2005b), corroborada por Torres (2007), aponta a Internet como 

importante veículo de disponibilização de informações à sociedade por órgãos de 

controle, para que os cidadãos possam melhor exercer a accountability vertical. 

Não obstante, um dos entrevistados aponta a restrição de acesso à 

Internet na disponibilização do serviço de Ouvidoria à sociedade, uma vez que 

grande parte da população não possui meios de utilizar esta poderosa ferramenta. 

Nós temos um canal aberto vinte e quatro horas, full time, que é a 
Ouvidoria. Mesmo assim, ela chega muito pela Internet. Então o 
cidadão que não tem acesso à Internet, ele fica um pouco 
impossibilitado de se manifestar [...] mas, de qualquer maneira, já 
houve um avanço muito grande (informação verbal). 
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Outra medida proposta com a finalidade de disponibilizar informações à 

sociedade, relativa à categoria “E”, refere-se à orientação para que nos trabalhos 

de auditoria, sempre que possível, seja determinado aos gestores que divulguem 

indicadores e informações gerenciais do andamento de políticas públicas, a fim de 

permitir seu acompanhamento pelos cidadãos. Esta iniciativa contou com um 

percentual de aprovação de 75% no questionário aplicado no TCE-RJ e nota 

média de 2,80 quanto à relevância da ação no estímulo ao controle social, na 

percepção dos respondentes. 

A categoria “C” revela uma necessidade de maior divulgação das 

decisões do Plenário dos Tribunais de Contas, em linguagem acessível ao 

cidadão comum, e divulgação dos Tribunais e de suas atribuições, por meio de 

marketing institucional. Esta ação de fomento ao controle social teve 100% de 

aprovação quanto a sua efetividade para tal fim e obteve nota média de 3,10 

quanto à percepção de sua relevância. 

Um dos entrevistados aponta o desconhecimento que a população possui 

acerca dos Tribunais de Contas: 

Eu estava vendo [...] uma pesquisa aí [...] que disse que sessenta 
por cento da população não sabe o que o TCU faz. Então quer 
dizer [...] eu acredito que o mesmo deva ser com relação à gente 
[TCM-RJ] (informação verbal). 

           

Outro entrevistado chega a sugerir a criação de um canal de TV pelas 

Cortes de Contas, a exemplo de canais existentes nos Poderes Legislativo e 

Judiciário: 

Eu acho, em minha opinião, que deveria abrir um canal de 
aproximação entre o TCU e a sociedade [...] e uma das sugestões 
que faço seria um canal de TV [...] a exemplo da TV do Senado, 
da Justiça. O Tribunal não tem isso [canal de TV] e acho que 
deveria (informação verbal). 

   

Cabe destacar a possibilidade do uso dos canais institucionais de TV das 

assembléias legislativas e do Senado Federal pelos Tribunais de Contas 
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subnacionais e pelo TCU, respectivamente, em função da ligação constitucional 

entre estes últimos e o Poder Legislativo.       

A importância de canais institucionais de televisão é abordada por Torres 

(2007), que cita o canal da Justiça, da Câmara, do Senado, de várias assembléias 

legislativas, entre outros, ressalvando o fato do público-alvo das transmissões ser 

restrito, tendo em vista que os canais são da TV por assinatura, como observado 

no item 2.6. 

Um dos entrevistados salienta a necessidade do uso de linguagem 

simples e acessível e da divulgação dos Tribunais de Contas para a sociedade, 

por meio de marketing institucional, alertando para o necessário aparelhamento 

para atendimento à nova demanda decorrente desta ação: 

Algo ligado a tornar informações mais acessíveis [...] quer dizer, 
não torná-las apenas acessíveis, mas tornar de fato algo que seja 
fácil de chegar e que as pessoas tivessem acesso muito rápido e 
segundo seria um tipo de marketing estimulando mesmo, uma 
campanha publicitária. Teria de ser algo nesse sentido. Agora o 
Tribunal teria de estar aparelhado [para a demanda]. Seria algo 
tipo entre no nosso site e veja se os gestores do seu município 
estão gastando bem o dinheiro (informação verbal). 

      

A categoria “K”, que se refere à produção de material didático, como 

cartilhas temáticas, com linguagem fácil e acessível ao cidadão comum, contendo 

informações sobre temas específicos, como saúde, meio ambiente ou política 

habitacional, recebeu aprovação de 90% quanto a sua efetividade como medida 

de estímulo ao controle social sobre os gestores públicos. A ação em tela atingiu 

média de 2,70 quanto à relevância, na percepção dos respondentes ao 

questionário. 

Manasses e Guimarães (2003) e Teixeira e Lima (2003) relacionam 

medidas tomadas por Cortes de Contas subnacionais no sentido de disponibilizar 

informações acerca da administração pública por meio de instrumentos que fazem 

uso de linguagem fácil e acessível ao cidadão, como cartilhas e gibis. 

A criação de uma Ouvidoria no TCE-RJ para recebimento de denúncias, 

reclamações e sugestões, medida relativa à categoria “B”, é vista como um 
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mecanismo capaz de estimular o cidadão a participar do controle da res publica 

pela totalidade dos respondentes, ou seja, é considerada efetiva por 100% dos 

técnicos que responderam ao questionário. Esta medida de estímulo ao controle 

social foi considerada muito relevante pelos respondentes, tendo obtido nota 

média de 3,50, a segunda maior nota média dentre as quatorze categorias 

integrantes do questionário.  

Neste sentido, diversos autores, como Siqueira Cunha (2000), Delmondes 

(2005), Figueiredo (2002) e Nazareth e Conceição (2003) destacam a Ouvidoria 

como importante canal entre os órgãos públicos e a sociedade. Segundo os 

autores, no caso das Cortes de Contas, este canal permite e estimula a 

participação cidadã no controle e aperfeiçoamento da gestão pública. 

A despeito da grande relevância da criação de uma Ouvidoria no TCE-RJ, 

verificou-se, com o surgimento da categoria “G”, a necessidade de maior 

divulgação dos canais existentes para a realização de denúncias pelos cidadãos e 

do próprio mecanismo da denúncia. 

Esta medida, complementar à anterior, também é apontada como efetiva 

no estímulo à participação do cidadão no controle da administração pública por 

100% dos respondentes, tendo obtido média de 3,25 quanto à relevância da ação. 

Tal medida se faz necessária em função do desconhecimento de detalhes da 

administração pública pelo cidadão comum, evidenciado por Torres (2007). 

O desconhecimento da população acerca do mecanismo da denúncia às 

Cortes de Contas é ressaltado por um dos entrevistados: 

Os canais são até bons, mas eu acho que você tem que informar 
que existe esse canal. [...] Não existe culturalmente uma 
consciência da população em reclamar. Quando vão reclamar, 
não reclamam com o Tribunal diretamente. Existe a denúncia, 
mas ainda é um canal desconhecido (informação verbal).        

 

Outra necessidade evidenciada nas entrevistas, representada na 

categoria “J”, foi a diminuição do formalismo para a aceitação e trâmite de 

denúncias, consultas e pedidos de informação, iniciativa que foi considerada 
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efetiva por 80% dos respondentes ao questionário e obteve nota média de 2,75 

quanto à percepção de relevância.  

Figueiredo (2003) descreveu a experiência do TCE-PE nesse sentido, 

destacando o aumento de denúncias e recebimento de informações após a 

diminuição do formalismo neste processo, inclusive com a aceitação de 

informações sem a necessidade de identificação do informante. 

Havia uma grande dificuldade para os cidadãos apresentarem 
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: a obrigatoriedade 
de identificação do denunciante. O temor de represálias terminava 
por desestimular estas iniciativas. 

A criação da ouvidoria eliminou, em parte, este empecilho, uma 
vez que o interessado não precisa se identificar. Caso deseje o 
anonimato, o interessado poderá apresentar sua informação 
relevante, que será devidamente registrada e encaminhada aos 
setores do TCE-PE responsáveis pela fiscalização, que ficarão 
obrigados a verificar a procedência das alegações nas futuras 
inspeções in loco a serem realizadas (FIGUEIREDO, 2003, p.7). 

 

Um obstáculo regimental nesta direção foi apontado por um dos 

entrevistados no TCU, onde as informações relevantes são acolhidas como 

reclamações, uma vez que o Regimento Interno daquela Corte veda a 

admissibilidade de denúncia sem a qualificação do denunciante. 

Nós recebemos diariamente pela Ouvidoria várias denúncias de 
ocorrências [...] da mais variada gama de coisas [...] quando a 
gente vê pelo tipo da redação da reclamação, que a gente chama 
de reclamação, não denúncia, porque anônima, regimentalmente, 
a gente não pode atender a uma denúncia anônima. [...] E quando 
ela realmente tem indícios de que é verídica a ocorrência, aí a 
gente faz o planejamento de uma fiscalização, alguma forma da 
gente atuar (informação verbal). 

  

Ainda no que tange a mecanismos pelos quais o TCE-RJ pode receber 

informações relevantes, insumos para seus trabalhos, consoante o apontado por 

Figueiredo (2003), emerge a necessidade de criação e disponibilização de meios 

adicionais de coleta de sugestões, reclamações e denúncias, como caixas de 

sugestões em órgãos e espaços públicos. 
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Esta medida, relativa à categoria “L” obtida nas entrevistas, visa à 

democratização do exercício do controle social, considerando-se as restrições de 

acesso a outros meios, como a Internet, tendo sido aprovada quanto a sua 

efetividade por 75% dos técnicos do TCE-RJ que responderam ao questionário. 

No entanto, a medida em tela obteve, no que se refere a sua relevância 

no fomento ao controle social, nota média de 2,10, que representou a menor nota 

média dentre as quatorze iniciativas constantes do questionário aplicado.   

Outra ação que objetiva a coleta de informações relevantes pelo TCE-RJ, 

representada na categoria “D”, é a realização de pesquisas nas comunidades 

locais para verificação de necessidades na implementação de políticas públicas e 

eventuais carências, com o objetivo de orientar a ação do Tribunal e subsidiar a 

seleção de seus trabalhos de auditoria. 

Um dos entrevistados assevera que esta forma de trabalhar inverte o ciclo 

da atuação dos Tribunais de Contas, posto que as auditorias são selecionadas 

em função das impropriedades, consoante o trecho da entrevista transcrito a 

seguir. 

Tem que fazer visita de campo, ir às comunidades, fazer esse 
trabalho de pesquisa, ver qual é a carência da comunidade, ver 
que programa que em tese deveria estar atendendo àquela 
carência, e aí focar nosso programa de trabalho, nossos 
planejamentos de inspeções nisso [...] eu acho que aí a gente 
teria um controle mais eficiente [...] fazer um questionário e da 
carência da população fazer auditoria no programa [...] aí seria o 
inverso (informação verbal). 

             

A ação em tela obteve percentual de aprovação de 75% no que tange à 

efetividade no estímulo ao controle social. No entanto, de forma semelhante à 

ação anterior, a presente medida obteve nota média de 2,30 quanto à relevância 

na percepção dos respondentes, sendo uma das duas ações a obter média 

inferior a 2,50. 

Provavelmente, este fato reflete uma visão dos técnicos do TCE-RJ de 

que este tipo de aproximação prévia com a sociedade não cabe ao órgão, que 

deve, nessa ótica, se pautar apenas nos critérios técnicos já utilizados para 
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seleção e planejamento dos trabalhos de auditoria, como o montante dos 

recursos envolvidos nas políticas públicas, por exemplo.          

Quanto à categoria “H”, que trata de ações diretas do TCE-RJ junto à 

sociedade civil fluminense, como audiências, palestras, debates sociais, em locais 

como escolas e associações de moradores, houve, quanto a sua efetividade, 

aprovação de 90% dos respondentes. No que tange à relevância, esta medida 

obteve nota média de 2,90, sendo considerada bastante relevante pelos técnicos 

do TCE-RJ que responderam ao questionário.  

Esta visão vai ao encontro do que fora apontado por Manasses e 

Guimarães (2003) e Teixeira e Lima (2003), que descrevem diversas ações 

desenvolvidas pelos Tribunais de Contas do Paraná e de Pernambuco no 

estímulo direto à accountability vertical. 

Um dos entrevistados ressalta a importância da realização de ações 

diretas de estímulo ao controle social junto às comunidades e à sociedade civil 

organizada: 

E também [...] procurar dar umas palestras em algum lugar. Você 
vai à associação dos moradores da Glória [...] até na escolas 
mesmo, não só para fiscalizar, mas para conversar com os 
alunos, tanto de primeiro quanto de segundo grau, para saberem 
o que é um Tribunal de Contas [...] até fazer um esquema de 
visitas, trazendo o pessoal aqui para ver o que é o Tribunal de 
Contas, o que fazemos (informação verbal). 
 
 

Outra forma de fomento ao controle social que pode ser utilizada pelo 

TCE-RJ, representada pela categoria “N”, é a realização de palestras e 

capacitação para membros de conselhos temáticos que exerçam o controle social 

de políticas públicas, com percentual de aprovação de 100% dos respondentes ao 

questionário e nota média de 3,45, tendo sido considerada uma das três ações 

mais relevantes neste sentido. 

Esta forma de estímulo ao controle social pelo TCE-RJ se dá por meio do 

fortalecimento de instituições que o exercem de forma direta, como os conselhos 

temáticos de políticas públicas, cuja importância foi ressaltada por Azevedo e 

Anastasia (2002).  
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Nesta esteira, a ação representada pela categoria “F” também possui 

efeitos indiretos sobre a sociedade, envolvendo um maior grau de integração do 

Tribunal de Contas com outros atores importantes, como o Poder Legislativo, o 

Ministério Público e a imprensa. Esta necessidade, identificada pelos técnicos 

entrevistados no TCM-RJ e no TCU, teve a aprovação do total dos respondentes, 

ou seja, 100% dos técnicos que responderam ao instrumento aplicado e obteve 

nota média de 3,20 quanto à relevância da ação no estímulo ao controle social. 

Um dos entrevistados cita a importância da integração entre os Tribunais 

de Contas, o Ministério Público e o Poder Legislativo, em trecho reproduzido a 

seguir: 

São atividades complementares. É meu sonho [...] o dia que o 
Tribunal conseguir trabalhar, formar uma equipe multidisciplinar 
entre Polícia Federal, Tribunal e Ministério Público, nossa! [...] 
porque eles têm o poder de polícia, nós o conhecimento técnico e 
o outro [Ministério Público] com a parte da justiça para você já 
pegar, analisar, prender e julgar [...] eu acho que é o melhor dos 
mundos (informação verbal). 
 
 

A relevância dos atores citados nas entrevistas é enfatizada também por 

Maldonado (2003), Figueiredo (2002) e Torres (2007), para quem o advento da 

Carta Magna de 1988 trouxe mudanças significativas no papel do Ministério 

Público, que se tornou uma instituição de vital importância para a democracia 

brasileira. 

Torres (2007) destaca ainda o papel da imprensa como ator que tem 

democratizado a informação, contribuindo para uma maior conscientização e 

incremento do controle social. 

Campos (2005), no entanto, analisando a realidade do cenário brasileiro, 

aponta debilidades na imprensa nacional e em outros atores societários como, por 

exemplo, os partidos políticos. 

Este capítulo tratou da análise dos resultados da pesquisa de campo, 

tendo sido efetuado um cotejamento entre o que foi observado e a literatura 

estudada, com o objetivo de fornecer subsídios às conclusões da presente 

pesquisa.                      
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6. CONCLUSÃO 

 

Em oposição à rigidez, racionalidade e auto-referenciamento do modelo 

burocrático de administração pública, buscou-se implantar na administração 

pública brasileira, na reforma administrativa ocorrida em meados da década de 

1990, o modelo gerencial, com o objetivo de conferir maior flexibilidade ao 

aparelho estatal, por meio de estratégias de ampla delegação de autoridade aos 

gestores públicos, descentralização e cobrança de resultados a posteriori. 

No entanto, a reforma administrativa não logrou o êxito esperado na 

implantação do modelo gerencialista na administração pública brasileira, onde 

convivem atualmente características do gerencialismo, da administração 

burocrática e resquícios do patrimonialismo e práticas clientelistas. 

A persistência de traços do patrimonialismo e do clientelismo na 

administração pública faz emergir ainda mais a necessidade de um maior controle 

da res pública; inclusive de um importante componente do controle com forte 

potencial inibidor de tais práticas: o controle social exercido pela sociedade sobre 

os gestores públicos. 

Esta dimensão de controle, classificada por O´Donnell (1998) como 

accountability vertical, soma-se ao controle exercido por organismos da própria 

estrutura estatal, como Tribunais de Contas e Ministério Público, na dimensão 

horizontal da accountability descrita pelo autor, além do controle inerente ao 

sistema de freios e contrapesos decorrente da tripartição do poder, onde os 

Poderes Legislativo e Judiciário são atores importantes. 

A literatura pesquisada revelou um deficit de accountability na sociedade 

brasileira, decorrente de fatores de ordem estrutural e cultural associados a uma 

forte presença do Estado, que induz a uma “subcidadania”, em que os cidadãos 

aguardam a resolução de questões coletivas por meio da ação estatal, consoante 

o apontado por Campos (2005). 
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Esta debilidade, somada à fragilidade verificada em importantes atores da 

democracia, como os partidos políticos e integrantes da sociedade civil 

organizada, levam, em muitos casos, a desvios dos gestores públicos no sentido 

de perseguirem o interesse público ou, ainda, ao insulamento burocrático, com a 

formação na administração pública de ilhas de burocracia imunes ao controle da 

sociedade. 

O mecanismo de eleições periódicas como forma de accountability e 

garantia de responsividade dos gestores revela-se insuficiente, tendo em vista as 

fragilidades do processo de representação, o longo interstício de tempo entre as 

eleições e o fato de que sua efetividade é menor sobre a burocracia estatal, 

havendo maior influência sobre os representantes eleitos. 

Neste contexto, emerge a necessidade de que formas complementares 

de accountability sejam fortalecidas e estimuladas, e até mesmo de que o 

processo eleitoral como instância de accountability seja aprimorado, com o 

provimento de informações à sociedade para que esta possa realizar melhor a 

sua escolha nos certames eleitorais. 

Verificou-se na literatura compulsada a percepção de que os Tribunais de 

Contas são instituições capazes de fomentar o controle social sobre os gestores 

públicos, numa perspectiva republicana, sendo classificados por Figueiredo 

(2002) como “verdadeiras agências de accountability”.  

Esta atuação pode se dar por meio da divulgação de informações 

gerenciais à sociedade acerca das políticas públicas, órgãos e programas 

governamentais, ou ainda por intermédio da ação direta das Cortes de Contas, 

realizando ações de estímulo à dimensão vertical da accountability. A parceria 

dos Tribunais de Contas com a sociedade civil, numa perspectiva complementar 

de atuação, auxilia estes órgãos de controle no atingimento de seus objetivos 

precípuos: o controle da res publica e a busca do interesse público. 

Resgatando o problema de pesquisa, o presente estudo exploratório 

objetivou a propositura de ações concretas pelas quais o TCE-RJ, Corte de 
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Contas das administrações municipais e estadual do estado do Rio de Janeiro22, 

pode induzir cidadania e fomentar o controle social exercido sobre os gestores 

públicos sob sua jurisdição. 

Com base na literatura pesquisada e nos resultados da pesquisa empírica 

realizada com técnicos do TCE-RJ, conclui-se que o órgão pode ter uma ação 

efetiva no estímulo à participação da sociedade fluminense com vistas ao 

incremento do controle, no sentido amplo, das ações e políticas implementadas 

pelos gestores públicos. 

Nesse sentido, o presente estudo sugere um conjunto de quatorze 

medidas que podem ser tomadas pelo TCE-RJ no sentido de recrudescer a 

dimensão vertical da accountability, atingindo um novo patamar em sua missão 

constitucional, uma vez que as dimensões da accountability tendem a reforçar-se 

mutuamente, de acordo com autores estudados, como Torres (2007) e Anastasia 

e Melo (2002; apud SACRAMENTO, 2005). 

Dentre as ações propostas consideradas relevantes pelos entrevistados, 

destacam-se a criação de uma Ouvidoria no TCE-RJ, para o recebimento de 

denúncias, reclamações e sugestões sobre as administrações públicas e sobre a 

atuação do próprio órgão; a realização de auditorias operacionais sobre órgãos e 

programas governamentais e posterior divulgação dos resultados à sociedade, 

em linguagem simples e acessível ao cidadão comum; e, ainda, uma maior 

divulgação da Corte de Contas, suas decisões e da própria instituição, por meio 

de marketing institucional, também em linguagem simples. 

A redução do formalismo de procedimentos como consultas e denúncias 

à Corte de Contas também foi apontada como ação importante no sentido de 

estimular o cidadão e os gestores a interagirem com o TCE-RJ, sendo 

importantes componentes neste processo a aceitação de informações relevantes 

de fontes anônimas e a maior disponibilização de canais para tal fim. 

Surge, ainda, como possível medida de estímulo ao controle social, a 

realização de ações diretas pelo TCE-RJ junto à sociedade, notadamente a 

                                                           
22 À exceção da administração do município do Rio de Janeiro, jurisdicionada do TCM-RJ.  
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sociedade civil organizada, em palestras, debates e audiências em instituições 

como escolas, ONG e associações de moradores. 

As ações diretas do TCE-RJ nesse sentido podem fazer uso de materiais 

de cunho didático e informativo, como cartilhas temáticas, com linguagem fácil e 

acessível ao cidadão comum, contendo informações sobre temas específicos, 

como saúde, educação, meio ambiente ou controle social. 

O estímulo à participação cidadã no controle da res publica passa 

também pela reformulação de um importante canal de comunicação entre o TCE-

RJ e a sociedade – seu site na Internet, com informações sobre controle social e 

dados que permitam aos cidadãos o acompanhamento das ações dos gestores, 

bem como informações da execução orçamentária dos órgãos jurisdicionados. 

Este canal pode ser utilizado, por outro lado, também para a obtenção de 

informações, por meio da Ouvidoria, informações estas que podem ser utilizadas 

como insumos nos trabalhos de auditoria do TCE-RJ. Nesta esteira, formas 

adicionais de coleta de informações também podem ser consideradas, como 

caixas de coletas de sugestões e denúncias em órgãos e espaços públicos, 

considerando a limitação de acesso à Internet por grande parte da população, 

embora esta medida tenha obtida nota média mais baixa em relação às demais. 

A busca de informações na sociedade pode ainda auxiliar o TCE-RJ na 

fase de seleção e planejamento de auditorias, a partir do conhecimento acerca da 

satisfação dos usuários das políticas e serviços públicos e da carência das 

comunidades locais em determinada área da ação estatal. 

Verificou-se que o efetivo controle da administração pública depende 

ainda de uma maior integração entre o TCE-RJ e outros atores relevantes da 

democracia brasileira, como os Poderes Legislativos, o Ministério Público e a 

imprensa. 

É de fundamental importância destacar também a necessária integração 

entre o TCE-RJ e as demais Cortes de Contas do país, com conseqüente 

fortalecimento do Sistema Tribunais de Contas, responsável pela salvaguarda do 
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patrimônio público e aperfeiçoamento das administrações públicas 

jurisdicionadas.   

A atuação específica voltada para os conselhos temáticos de políticas 

públicas, notadamente na esfera municipal, por meio de sua capacitação, 

conscientização dos membros e fiscalização direta de sua composição paritária e 

de seus aspectos operacionais também contribui para o aperfeiçoamento do 

controle social exercido por estes órgãos e das políticas públicas sob sua 

fiscalização. 

Por fim, ressalte-se que algumas importantes variáveis relativas ao efetivo 

exercício do controle social, constatadas neste estudo, situam-se fora do alcance 

do TCE-RJ, estando além da sua esfera de atuação, como o grande deficit 

educacional existente em nosso país e fatores de ordem estrutural e cultural em 

nossa sociedade que obstaculizam o crescimento da dimensão vertical da 

accountability. No entanto, o TCE-RJ vem dando sua contribuição nesse sentido 

com medidas como a criação de sua Escola de Contas e pode contribuir ainda 

mais por meio da conscientização para a cidadania e divulgação de informações 

diretamente à sociedade, conferindo ampla transparência à administração pública, 

numa perspectiva republicana. 

Como sugestão para futuros estudos sobre o tema, propõe-se a avaliação 

da percepção dos cidadãos acerca do controle social e a identificação de 

possíveis obstáculos à efetiva participação da sociedade no controle dos gestores 

públicos.                   

         

 

  

        

     

            



107 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Fábio de Souza. QFD – Desdobramento da função qualidade – 

estruturando a satisfação do cliente. Revista de Administração de Empresas . 

São Paulo: RAE, vol. 37, n.º 2, p. 47-55, 1997. 
 

ABRÚCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na 

administração pública: um breve estudo sobre a expe riência internacional 

recente . Brasília, Cadernos ENAP, n.º 10, p. 6- 49, 1997. 
 

ALBUQUERQUE, Frederico Freitas Tenório de. A auditoria operacional e 

seus desafios: um estudo a partir da experiência do  Tribunal de Contas 

da União . Dissertação (Mestrado em Administração). 2006. Escola de 

Administração da Universidade Federal da Bahia, Núcleo de Pós-Graduação 

em Administração. Salvador. 
 

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo . 13 ed. Rio 

de Janeiro: Impetus, 2007. 
 

ARATO, Andrew. Representação, soberania popular e accountability. Revista 

Lua Nova.  São Paulo. n.º 55, p. 85-103, 2002. 
 

ARAUJO, Cicero. Representação, retrato e drama. Revista Lua Nova.  São 

Paulo. n.º 67, p. 229-260, 2006. 
 

AVELAR, Lúcia. Participação política. In: Sistema político brasileiro: uma 

introdução . São Paulo: Fundação Unesp, 2004. 
 

AZEVEDO, Sérgio de; Anastasia, Fátima. Governança, accountability e 

responsividade. Revista de Economia Política.  São Paulo. vol. 22. n.º 1, p. 

79-97, 2002.     
  

BANDEIRA, Aline A. O controle da informação no Estado brasileiro 

e a accountability. 2005a. Disponível em <http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/

pdf/AlineBandeira.pdf>. Acesso em 06 de julho de 2006. 



108 

 

 

__________. 2005b. Informação e exercício da accountability. Disponível 

em <http://www.cinform.ufba.br/vi_anais/docs/AlineAlvesBandeira.pdf> Acesso 

em 06 de julho de 2006. 
 

 

 

 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa. 3 ed. São Paulo: 

Ática, 2003. 
 

 

 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.  4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

 

 

 

 

 

BORGES, André. Governança e política educacional: a agenda recente do 

Banco Mundial. Revista Brasileira de Ciências Sociais.  São Paulo. vol. 18. 

n.º 52, p. 125-217, 2003.  
 

 

 

BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do 

Brasil . Disponível em <www.planalto.gov.br/legislacao/Constituicao/Constituiça

o.htm>. Acesso em 01 de agosto de 2006. 
 

__________. Lei Complementar n.º 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Disponível em: http://www.federativo.bndes.gov.br. Acesso em 13 de abril de 

2008. 
 

 

 

 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Crise econômica e reforma do Estado no 

Brasil . 1 ed. São Paulo: Editora 34, 1996a. 
 

___________. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do 

Serviço Público . Brasília. n.º 47(1), p. 01-28, 1996b. 
  

___________. Cidadania e res publica: a emergência do direito republicano. 

Revista de Filosofia Política – Nova Série . Porto Alegre: UFRGS, vol. 1, p. 

99-144, 1997. 
 

___________. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 

controle. Revista Lua Nova.  São Paulo. n.º 45, p. 49-95, 1998.  
 

___________. O surgimento do Estado republicano. Revista Lua Nova.  São 

Paulo. n.º 62, p. 131-150, 2004. 
 



109 

 

___________. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo 

Estado. In: Reforma do Estado e administração pública gerencial . 7 ed. Rio 

de Janeiro: FGV, p. 21-38, 2005. 
 

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o 

português? Revista Gestão Pública e Controle Externo . Salvador. vol. 1,  n.º 

1, p. 381-421, 2005. 
 

CARDOSO JUNIOR, Walter Felix. A inteligência competitiva aplicada nas 

organizações do conhecimento como modelo de intelig ência empresarial 

estratégica para implementação e gestão de novos ne gócios.  Tese de 

Doutorado. 2003. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 
  

CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: 

uma discussão conceitual . 1997. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_arttext&pid=S0011258199700200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 

em 03 de agosto de  2006. 
 

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura . 

Vol. 1 – A sociedade em rede. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: do que estamos 

falando? In: Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos  de 

globalización . Caracas: Faces, Universidad Central de Venezuela, p. 95-110, 

2004. 

D´ARAUJO, Maria Celina. Governo Lula: contornos sociais e políticos da 

elite do poder. 2007. Disponível em <http://www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em 08 

de julho de 2008. 
 

DELMONDES, Edna. Por que criar Ouvidorias nos Tribunais de Contas?  

2005. Disponível em < http://www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br/index.php?optio

n=com_docman&task=doc_view&gid=47>. Acesso em 13 de maio de 2008. 
 



110 

 

DINIZ, Eli. Globalização, reforma do Estado e teoria democrática 

contemporânea. Revista São Paulo em Perspectiva . São Paulo: Fundação 

Seade. n.º 15(4), p. 13-22, 2001. 
 

ERJ – Estado do Rio de Janeiro. Lei Complementar n.º 63/1990.  Disponível 

em <http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 13 de maio de 2008.  

FLEURY, Sonia. Democracia, descentralização e desenvolvimento. In: 

Democracia, descentralização e desenvolvimento: Bra sil e Espanha . Rio 

de Janeiro: FGV, p. 23-75, 2006. 
   

FIGUEIREDO, Carlos Maurício C. Ética na gestão pública e exercício da 

cidadania: o papel dos tribunais de contas brasilei ros como agências de 

accountability. O caso do Tribunal de Contas de Pernambuco.  2002. 

Disponível em <http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/docs_bd/pub%20otras%20entid

ades/clad/ clad%20vii/documentos/figueire.pdf>. Acesso em 10 de julho de 

2006. 
 

_____________. A experiência do Tribunal de Contas de Pernambuco n o 

estímulo à participação cidadã. 2003. Disponível em < 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047719.pdf>

. Aceso em 27 de abril de 2008. 
 

FONSECA, Francisco C. P. Mídia e democracia: falsas confluências. Revista 

de Sociologia e Política . Curitiba: Universidade Federal do Paraná, n.º 22, p. 

13-24, 2004. 
 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade.  2 

ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, vols. I e II, 2003a. 
 

_____________. Consciência moral e agir comunicativo.  2 ed. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003b. 
  

HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, a matéria, forma e poder de um estado 

eclesiástico e civil . São Paulo: Ícone, 2000. 
 



111 

 

KANT, Immanuel. Primeiros princípios metafísicos da doutrina do direito. In: Os 

clássicos da política . 10 ed. São Paulo: Ática, vol. 2, p. 72-85, 2005. 

LAVALLE, Adrian Gurza et al. Democracia, pluralização da representação e 

sociedade civil. Revista Lua Nova.  São Paulo. n.º 67, p. 49-103, 2006. 
 

   LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo .  2 ed. São Paulo: Martin 

Claret, 2006.  
 

MADISON, James. Freios e Contrapesos. In: Os clássicos da política . 14 ed. 

São Paulo: Ática, vol. 1, p. 272-274, 2006. 
   

MALDONADO, Maurílio. Separação dos poderes e sistema de freios e 

contrapesos: desenvolvimento no Estado brasileiro . 2003. Disponível em 

<http://www.al.sp.gov.br/staticfile/ilp/separacao_de_poderes.pdf>. Acesso em 

06 de fevereiro de 2008. 

MANASSES Simone; GUIMARÃES Fernando Augusto Mello. A experiência 

do Tribunal de Contas do Paraná no estímulo ao cont role social. 2003. 

Disponível em <http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/docs_bd/pub%20otras%20entid

ades/CLAD/CLAD%20VIII/documentos/manaspor.pdf.>. Acesso em 15 de 

dezembro de 2007. 
 

MANIN, Bernard et al. Eleições e representação. Revista Lua Nova.  São 

Paulo. n.º 67, p. 105-138, 2006. 
 

MARTINS, Carlos Estevam. Governabilidade e controles. Revista de 

Administração Pública.  Rio de Janeiro: FGV, vol. 23, n.º 1, p. 5-20, 1989. 
 

MENDES, Denise Cristina Vitale. Representação política e participação: 

reflexões sobre o deficit democrático. Revista Katalysis.  Florianópolis: UFSC, 

vol. 10, n.º 2, p. 143-153, 2007. 
 

MIGUEL, Luis Felipe. A democracia e a crise da representação política: a  

accountability e seus impasses. 2005.  Disponível em 

<http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/LuisFelipeMiguel.pdf>. Acesso em 28 de 

janeiro de 2008. 



112 

 

 

____________. Impasses da accountability: dilemas e alternativas da 

representação política. Revista de Sociologia Política.  Curitiba: UFPR, vol. 

25, p. 165-175, 2006. 
  

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do espírito das leis.   São 

Paulo: Martin Claret, 2007. 
 

NAZARETH, Paula A. C. de Paiva; CONCEIÇÃO, Jorge Henrique Muniz da. A 

experiência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do 

Instituto Ruy Barbosa no controle social dos recurs os públicos.  2003. 

Disponível em < http://www.clad.org.ve/siare/biblo/biblo_a.html>. Acesso em 23 

de maio de 2008.  
 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos 

e políticos da gestão democrática. São Paulo: Cortez, 2004.   
 

NUNES, Edson. A gramática política do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2003. 
  

O´DONNELL, Guilhermo. Accountability horizontal . 1998. Disponível em 

<http://www.siembrademocracia.org.pe/biblio/odonnell.pdf>. Acesso em 03 de 

agosto de 2006. 

PECI, Alketa; COSTA, Frederico Lustosa da. Desestatização como estratégia 

de reforma do Estado: análise preliminar da privatização no Brasil de Nova 

República. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, n.º 33(3), 

191-207, 1999. 
 

PECI, Alketa; PIERANTI, Octavio Penna; RODRIGUES, Silvia. Governança e 

New Public Management: convergências e contradições no contexto 

brasileiro.  2007. Disponível em <http://www.anpad.org.br>. Acesso em 09 de 

julho de 2008.      
 

RUEDIGER, Marco Aurélio. Governança democrática na era da informação. 

Revista de Administração Pública.  Rio de Janeiro: FGV, n.º 37(6), p. 1257-

1280, 2003. 



113 

 

SACRAMENTO, Ana Rita da Silva. Lei de Responsabilidade Fiscal, 

accountability e cultura política do patrimonialismo: um estudo 

exploratório em seis municípios da região metropoli tana de Salvador.  

Dissertação (Mestrado em Administração). 2005. Universidade Federal da 

Bahia. Salvador. 
   

SANTOS, Luis Alberto dos et. al. Perspectivas para o controle social e a 

transparência da administração pública. In: Prêmio Serzedello Corrêa 2001 – 

monografias vencedoras . Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa, p. 211-

308, 2002. 
 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. O paradoxo de Rousseau: uma 

interpretação democrática da vontade geral. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 
 

SILVA, Eliane de Souza. Auditoria operacional: um instrumento de controle 

social . 2006. Disponível em <http://www.tce.ba.gov.br/Publicacoes/conteudo/ar

tigo1.pdf>. Acesso em 02 de maio de 2008. 
 

SILVA, Danielle Souza de Andrade. Atividade administrativa discricionária e a 

determinação do conceito de interesse público. Revista ESMAFE.  

Pernambuco: Barreto, n.º 6, p. 199-214, 2004. 
 

SILVA, Francisco Carlos da Cruz. Controle Social: reformando a administração 

para a sociedade. Revista Organizações e Sociedade . Salvador, vol. 9, n.º 

24, p. 115-137, 2002. 
 

SIQUEIRA CUNHA, Luciana Gross. Ouvidoria: mecanismo de controle 

democrático . 2000. Disponível em <http://www.clacso.edu.ar/~libros/anpocs00

/gt12/00gt1234.doc>. Acesso em 11 de julho de 2006. 
 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto 

brasileiro.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

TEIXEIRA, Marco Antônio; LIMA, Fernanda Teles de. Programa 

democratizando a gestão pública. 2003. Disponível em <http://inovando.fgvs

p.br/conteudo/documentos/20experiencias2003/PERNAMBUCO.pdf>. Acesso 

em 02 de maio de 2008.   



114 

 

 

TENÓRIO, Fernando G.; SARAVIA, Enrique J. Escorços sobre gestão pública e 

gestão social. In: Estado e gestão pública.  2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 

TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Deliberação n.º 

167/1992. Disponível em <http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 13 de maio de 

2008. 
  

TCU – Tribunal de Contas da União. Sociedade democrática, direito público 

e controle externo. Brasília: TCU, Setor de Administração Federal Sul, 2006. 

534 p. 
 

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e 

administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 
 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração.  São 

Paulo: Atlas, 2005.   
 

____________. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.  7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 
 

WORLD BANK. Governance and development. 1992. Disponível em 

<http://www.worldbank.org>. Acesso em 29 de abril de 2008.     



115 

 

 

APÊNDICE A 

Roteiro de entrevista com Analistas de Controle Ext erno do TCU 

 

1. Que ações o Tribunal de Contas da União vem realizando no 

sentido de fomentar o controle social sobre os gestores da 

administração pública?  

2. Em sua opinião, que ações o TCU poderia implementar com 

vistas ao incremento do controle social exercido pela sociedade 

brasileira? 

3. A mudança para um paradigma mais voltado para a auditoria 

de natureza operacional pode transformar o TCU em órgão 

provedor de informações gerenciais à sociedade, contribuindo 

para o aumento do controle social? 

4. Em sua opinião, as ações do TCU são bem divulgadas à 

sociedade? 

5. Tomando uma escala de um a cinco, que nota atribuiria aos 

canais de comunicação que o TCU disponibiliza à sociedade 

para consultas e denúncias? 

6. Que canais adicionais poderia o TCU disponibilizar para tais 

fins? 

7. Tomando uma escala de um a cinco, que nota atribuiria ao grau 

de integração atualmente existente entre o TCU e o Congresso 

Nacional e o Ministério Público Federal? 

8. Em sua opinião, há no TCU uma cultura de que o órgão deve 

se voltar para a população ou o Tribunal ainda está distante da 

efetiva aproximação com a sociedade?   
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APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista com Técnicos de Controle Exte rno do TCM-RJ 

 

1. Que ações o Tribunal de Contas do Município vem realizando 

no sentido de fomentar o controle social sobre os gestores 

públicos da administração municipal?  

2. Em sua opinião, que ações o TCM poderia implementar com 

vistas ao incremento do controle social exercido pela sociedade 

carioca? 

3. A mudança para um paradigma mais voltado para a auditoria 

de natureza operacional pode transformar o TCM em órgão 

provedor de informações gerenciais à sociedade, contribuindo 

para o aumento do controle social? 

4. Em sua opinião, as ações do TCM são bem divulgadas à 

sociedade? 

5. Tomando uma escala de um a cinco, que nota atribuiria aos 

canais de comunicação que o TCM disponibiliza à sociedade 

para consultas e denúncias? 

6. Que canais adicionais poderia o TCM disponibilizar para tais 

fins? 

7. Tomando uma escala de um a cinco, que nota atribuiria ao grau 

de integração atualmente existente entre o TCM e a Câmara de 

Vereadores e o Ministério Público? 

8. Em sua opinião, há no TCM uma cultura de que o órgão deve 

se voltar para a população ou o Tribunal ainda está distante da 

efetiva aproximação com a sociedade?   
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APÊNDICE C 

Questionário aplicado em técnicos do TCE-RJ 

 

1. Em sua opinião, o TCE-RJ pode atuar com sucesso junto à sociedade 

fluminense no sentido de estimular o controle social sobre os gestores 

públicos das administrações municipais e estadual sob sua jurisdição? 
 

SIM NÃO 

    
 

2. Considerando as ações de fomento ao controle social propostas a 

seguir, marque SIM se considerar que a ação possa efetivamente 

fomentar o controle social, NÃO em caso negativo ou se considerar 

que a medida não é aplicável à realidade do TCE-RJ. Atribua ainda, 

em uma escala de 1 a 4, uma nota para o grau de relevância da 

medida proposta, sendo a nota 1 atribuída ao menor grau de 

relevância. 

 

Categoria  Descrição Sim Não Relevância  

A 
Realização de auditorias de natureza operacional e 
posterior divulgação para a sociedade, em linguagem de 
fácil compreensão para o cidadão comum.         

B 
Criação de Ouvidoria para receber denúncias, 
reclamações e sugestões.        

C 
Maior divulgação das decisões do Plenário do Tribunal de 
Contas, em linguagem acessível ao cidadão, e divulgação 
do próprio Tribunal, por meio de marketing institucional.         

D 
Pesquisas nas comunidades locais para verificação de 
necessidades, com o objetivo de orientar a seleção de 
trabalhos pelo Tribunal.        

E 

Determinações aos gestores, sempre que possível, para 
que divulguem indicadores e informações gerenciais do 
andamento de políticas públicas, permitindo o 
acompanhamento pela sociedade.       
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Categoria  Descrição Sim Não Relevância  

F 
Maior integração do Tribunal de Contas com outros atores 
importantes, como o Poder Legislativo, o Ministério Público 
e a imprensa.         

G 
Maior divulgação dos canais existentes para a realização 
de denúncias e do próprio mecanismo da denúncia.       

H 

Ações diretas do Tribunal de Contas junto à sociedade 
civil, como audiências, palestras, debates sociais, em 
locais como escolas, associações de moradores, dentre 
outros.          

I 
Visitas técnicas, com relatórios e trâmite simplificados, e 
posterior divulgação para a sociedade sobre o 
funcionamento de um órgão ou política pública.       

J 
Diminuição do formalismo para a aceitação e trâmite de 
denúncias, consultas e pedidos de informação.        

K 

Produção de material didático, como cartilhas temáticas, 
com linguagem fácil e acessível ao cidadão comum, 
contendo informações sobre temas específicos, como 
saúde, meio ambiente, FUNDEB ou política habitacional.       

L 
Disponibilização de meios adicionais de coleta de 
sugestões, reclamações e denúncias, como caixas de 
sugestões em órgãos e espaços públicos.         

M 

Reformulação do site na Internet com informações sobre 
controle social e dados que permitam ao cidadão o efetivo 
acompanhamento de políticas públicas e ações dos 
gestores, bem como informações da execução 
orçamentária dos jurisdicionados.       

N 
Palestras e capacitação para membros de conselhos 
temáticos que exerçam o controle social de políticas 
públicas, como conselhos municipais de saúde.          

   

 

 

 


