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RESUMO 

 

O presente estudo analisa as ações implementadas na Câmara dos Deputados, quanto ao 

acesso das informações disponibilizadas ao cidadão, no sentido de aumentar a transparência 

da gestão e que viabilizem o fortalecimento do controle social na verificação dos seus gastos 

públicos. Evidenciam-se os mecanismos e as maneiras eficazes de se garantir a transparência 

na instituição, como forma de aperfeiçoar o papel do Poder Legislativo de representar a 

sociedade, elaborar o arcabouço legal e fiscalizar as ações do governo, além de resgatar a 

credibilidade da instituição Câmara dos Deputados junto ao povo que representa. A 

Constituição Federal de 1988, no que tange ao fortalecimento social, elenca diversos 

dispositivos de aperfeiçoamento da participação da sociedade nas ações do governo e das 

instituições, notadamente na função de controlá-las.  Conforme preceitua o seu artigo 5º, 

inciso XXXIII, dispondo ―todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

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

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado‖. A partir dessa nova perspectiva sobre o controle da Administração 

Pública, reafirma-se a necessidade de que o combate ao mau uso dos recursos públicos deve 

ser permanente. Portanto, há necessidade de se ter uma sociedade consciente dos seus direitos 

e dos seus deveres e, principalmente, de efetuar o controle social. Alinhado à fundamental 

importância de que se incentive o fortalecimento e a ampliação do controle social, seja por 

meio de mecanismos de transparência dos gastos de setores públicos, seja pelo fortalecimento 

das instituições de fomento responsável pela execução do controle, está o fato de que a gestão 

de políticas públicas tem observado, de forma sistemática e crescente, seu planejamento, sua 

execução e sua avaliação com efetiva participação da sociedade. Neste sentido, a Câmara dos 

Deputados, chamada de ―A Casa do Povo‖, instituiu variados mecanismos de divulgação de 

suas atividades, a fim de que as informações estejam acessíveis aos cidadãos e que estes 

possam, então, efetuar o controle social. Ao final, são analisados episódios em que as 

informações disponibilizadas pela Câmara dos Deputados foram efetivamente acessadas pelos 

cidadãos, os quais adotaram procedimentos que impactaram ações desenvolvidas, em 

conseqüência, pela Casa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de escândalos sobre corrupção que vêm abalando as estruturas da 

Administração Pública, instituições, representantes políticos e governamentais, é fundamental 

que se implementem mecanismos de controle no combate a má utilização de recursos 

públicos, seja pela sociedade civil organizada, por meio do controle vertical, ou seja pelo 

controle horizontal executado pelos órgãos próprios de controle externo e pelo controle 

interno das instituições, sempre com vistas a tornar mais eficientes e eficazes as formas de 

controle. 

O noticiário nacional estampa manchetes acerca de irregularidades na aplicação dos 

recursos relativos à gestão estatal, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, seja no 

Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. 

A corrupção e a má gestão pública encarecem o custo do Estado, em desfavor de toda 

a sociedade que o financia. Outros custos decorrentes da corrupção são relativos aos esforços 

públicos para o seu combate. Há alto custo do Legislativo na discussão e criação de um 

aparato legal para inibir a corrupção e punir seus agentes; do Executivo, na estruturação de 

todo um aparelho administrativo para combatê-los, e do Judiciário para penalizar seus autores. 

O projeto político inovador desenhado na Constituição Federal de 1988 exige, 

contudo, um esforço de reconstrução do Estado brasileiro, tanto no âmbito das instituições 

quanto nas práticas políticas, na relação entre Poderes e entre estes e a sociedade. Os anos que 

seguiram a CF/88 revelam os desafios que estão postos na consolidação desse projeto, onde se 

destacam os sucessivos escândalos envolvendo o uso ilícito de recursos públicos, com 

operações da polícia federal, condenações no TCU e instalação de Comissões Parlamentares 

de Inquérito com o objetivo de apurar as denúncias.   

A Câmara dos Deputados sendo uma instituição democrática de direito, tem um papel 

fundamental na consolidação e ampliação dos meios de transparência, que propiciem à 

sociedade o acesso fácil as informações públicas da Casa, de seus representantes, sejam eles 

políticos ou funcionários, como medida moralizante de resgate no âmbito político nacional. 

Este é o ponto de partida da discussão proposta neste estudo, verificar as ações 

implementadas e disponibilizadas pela Câmara dos Deputados à população, com transparência 

e acessibilidade, visando o resgate do seu papel institucional no aprimoramento de uma gestão 

mais eficaz e eficiente, restabelecendo credibilidade perante a sociedade. 
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Para responder a estes e outros questionamentos o trabalho parte da idéia de que o 

modelo precisa ser analisado, elencando os mecanismos que a Câmara dos Deputados vem 

implementando e que possam viabilizar o controle social, verificando, também, se a 

instituição está estimulando boas práticas de participação da sociedade no acompanhamento e 

controle da sua gestão. 

Sabe-se que a partir de episódios dos "anões do orçamento" e utilização da verba 

indenizatória mudanças significativas foram implementadas, porém, não suficientes para 

eliminar o mau uso dos recursos públicos, e para isso há necessidade de se adotar normas e 

procedimentos objetivando coibir as distorções que se identificam no formalismo da Casa.  

Indaga-se, a Câmara dos Deputados tem implementado ações que visem coibir essas 

situações, corriqueiramente presente nos noticiários televisivos e jornalísticos, e que práticas 

institucionais a Casa vem utilizando para que o cidadão tenha acesso as suas informações de 

forma transparente e que venham a fortalecer o controle social.  

Em linhas gerais, o objetivo desta monografia é demonstrar que um controle social 

mais efetivo e participativo é de fundamental importância em todos os processos, que vão 

desde o acompanhamento e fiscalização dos gastos nas esferas da administração pública, pois 

permite aos cidadãos melhor interagir com o Estado e com as instituições que executam o 

controle, primando sempre pelas boas práticas de gestão no trato com a coisa pública, 

possibilitando também espaço para que as políticas públicas sejam debatidas e discutidas com 

a sociedade e visem à correta aplicação dos gastos pelos governos e gestores públicos. 

Do ponto de vista do objetivo específico, cabe analisar os mecanismos implementados 

pela Câmara dos Deputados quanto os meios acessíveis ao cidadão na obtenção das suas 

informações, relatando casos que viabilizam e propiciam o controle social, como forma de 

consolidar e resgatar a imagem institucional diante da sociedade. 

Ao longo dos anos, o Legislativo vem sendo alvo de pressões cada vez maiores por 

parte da sociedade por transparência nas suas gestões, na utilização de recursos públicos e na 

conduta de seus agentes. A Câmara dos Deputados é uma instituição pública e os deputados 

que se utilizam desse espaço público são eleitos para representar o povo. A Casa também tem 

como função precípua legislar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, por isso é tão 

demandada pela sociedade e por seu corpo técnico-administrativo por medidas que primem 

pela ética e pela transparência no trato com res pública. 

A monografia se organiza em cinco capítulos: no primeiro, será apresentado o 
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entendimento do termo controle, apresentando conceitos de diversos autores, os tipos de 

controle, a sua classificação quanto aos atores que o exercem, e quanto ao âmbito da sua 

realização, que se dá por intermédio do controle externo ou interno. 

 No segundo, demonstrar-se-á a importância do Controle Social na Administração 

Pública Brasileira, evidenciando conceitos, a evolução no Brasil, fazendo-se uma abordagem 

a partir da Constituição de 1988 e da Reforma do Estado, e por fim dispondo sobre as 

perspectivas do Controle Social em nosso país. 

No terceiro, discorrer-se-á sobre conceitos de política pública e os cenários no Brasil 

após a reforma do aparelho estatal, ratificando que, diante do fato de as políticas públicas 

voltarem, em todas as suas conceituações, para o atendimento ao interesse público, à 

coletividade, à sociedade, infere-se sua inexorável e íntima relação com o controle social. 

No quarto capítulo, evidenciam-se as relações entre controle social e políticas 

públicas, o princípio da publicidade e a transparência na gestão pública, ratificando que a 

transparência dos atos praticados pelos agentes públicos, em todos os níveis da administração 

pública, é de grande auxílio para o exercício do controle social, uma vez que a troca de 

informações entre governo e sociedade deve ser um processo contínuo. 

E por último, no quinto capítulo, apresentam-se os mecanismos de transparência e 

fortalecimento ao controle social implementados pela Casa, tendo como foco, o acesso das 

informações disponibilizadas ao cidadão, abordando-se os canais de interação e participação 

e, por fim, relatando os casos de participação popular que permitem o controle social na 

instituição.   
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1 CONTROLE  

1.1 Conceitos  

O termo controle na Administração Pública tem sido abordado com ênfase nos últimos 

anos, principalmente pelos escândalos que remetem à má aplicação dos recursos públicos nas 

diversas esferas: federal, estadual ou municipal. A principal questão do controle diz respeito à 

possibilidade de aproximar a gestão governamental do controle social. Desta forma, o 

controle desempenha importante papel na relação entre Estado e sociedade. Neste contexto, 

torna-se necessário, em caráter preliminar, apresentar o entendimento sobre o termo controle. 

 Silva (2002), em monografia premiada pelo Tribunal de Contas da União, cita 

Meirelles (1995), o qual entende que o sentido da palavra controle assume diversas 

conotações dependendo da forma e do contexto em que é utilizada. A palavra controle é de 

origem francesa (controlê) e foi introduzida no Direito Brasileiro por Seabra Fagundes em sua 

monografia ―O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário em 1941‖. 

Siraque (2009) conceitua controle como o ato de vigiar, velar, examinar, fiscalizar, 

inquirir e colher informações a respeito de algo. O algo que se deseja controlar é a função 

administrativa do Estado, sendo o objeto de controle.  

Souza (2004, p. 559) informa que a palavra controle ―é de origem francesa e significa 

fiscalizar, verificar, examinar e supervisionar‖.  

Bugarin (2003, apud MOURA, 2007) afirma que o termo foi evoluindo a partir de 

traduções feitas para idiomas distintos, quando surgiram mais tarde significados como 

domínio, fiscalização, revisão e restrição. Uma interpretação recorrente está associada ao 

termo inglês controller, correspondente ao controle contábil, do indivíduo que controla as 

contas de uma instituição privada ou pública. 

Já Gualazzi (1992) diz que controle é uma atividade de reexame que um organismo 

exercita sobre a atividade precedentemente consumada por outro organismo. Esta definição 

deixa subentendido que o controle é uma atividade reativa, podendo ser questionada, pois a 

tendência tanto no setor público quanto no privado é que as instituições realizem a função 

controle antes ou durante as operações. Assim, o controle firma-se, sobretudo, como uma das 

funções clássicas da administração, sendo antecedidas, no seio das organizações, pelas 

funções de planejamento, organização e coordenação. 

Ruy Remyrech (2005) reporta-se à importância do controle para a administração com 

a seguinte afirmativa: 
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O CONTROLE constitui um dos princípios basilares da administração, de 

tal forma que a inexistência dessa função ou as deficiências que apresentar 

tem reflexos diretos e negativos com a mesma intensidade nas demais 

funções (organização, planejamento e comando), decretando 

invariavelmente a frustração parcial ou total dos seus objetivos. Os 

resultados medíocres ou desastrosos na administração pública ou privada 

têm sempre como responsáveis as falhas do controle, de igual forma como o 

sucesso repousa fundamentalmente na sua eficiência (2005, p. 2). 
 

O controle é uma função necessária dentro da Administração Pública. Sem controle, as 

metas não são corrigidas. Os objetivos fundamentais muitas vezes ficam colocados em 

segundo plano. Há desperdício e inadequação no uso dos recursos. Além disto, quando 

prevalece a má-fé, ocorrem também roubos e desmandos, traduzindo-se num maior esforço da 

sociedade para arcar com os custos destas impropriedades (SILVA, 2002). 

Di Pietro (2006, p. 694) define o controle da Administração pública como ―o poder de 

fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que 

lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.‖ 

Neste contexto, o controle da administração pública reveste-se de enorme importância 

para corrigir os desvios e abusos praticados por administradores. Assim, a finalidade do 

controle é garantir que a administração funcione atendendo aos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pois, o processo de 

fiscalização das contas públicas vinculado ao controle popular garante uma participação mais 

direta, assegurando que os recursos públicos sejam realmente utilizados em prol da sociedade. 

1.2 Tipos  

Alguns critérios são utilizados pela doutrina para classificar os tipos e as diversas 

formas de controle na Administração Pública, tendo como propósito dar maior transparência à 

gestão da res pública, permitindo a boa versação dos recursos, como será tratado a seguir. 

Gasparini (2008) apresenta a seguinte classificação: em relação ao órgão que o 

exercita, o controle pode ser: a) administrativo; b) legislativo; ou c) judiciário. Quanto ao 

objeto, o controle pode ser de: a) legalidade; ou b) mérito.  

O controle de legalidade é o que se preordena a verificar a conformação, ou não, da 

atuação administrativa com a ordem jurídica para confirmá-la ou desfazê-la. O controle de 

mérito é o que se preordena a verificar a conformação, ou não, da atuação administrativa com 

a conveniência, a oportunidade e a eficiência da própria atuação administrativa para mantê-la 

ou desfazê-la. 
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De acordo com o autor, quanto ao momento em que se realiza, o controle pode ser 

prévio ou a priori concomitante e posterior ou a posteriori: 

- Controle prévio pressupõe uma análise prévia do ato antes de o mesmo produzir os 

seus efeitos, evitando-se que se cometam erros e desmandos; 

- Controle concomitante é o que alguns autores o chamam de controle preventivo. É 

o controle que se implementa no acompanhamento da execução orçamentária e ainda na 

fiscalização dos programas de governo durante a sua execução; e 

- Controle posterior visa à análise posterior do ato, buscando-se confirmá-lo, corrigi-

lo ou desfazê-lo. 

Em notas de aula – Curso de Especialização Gestão Pública Legislativa, Teixeira 

(2009) cita a publicação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP -, a 

qual informa que o controle é vertical quando exercido diretamente pelo povo, pelos cidadãos, 

sendo horizontal quando exercido de forma indireta, ou seja, por outros poderes ou entidades 

que representam o povo. Neste sentido, uma das tipologias clássicas dos tipos de controle 

apresenta uma forma de controle vertical (social) e três formas de controle horizontal 

(administrativo, judiciário e político). 

Por fim, o controle, sobretudo o administrativo, pode ser classificado como externo, 

quando realizado por órgão diverso do controlado, ou interno, quando executado por órgão 

integrante da própria estrutura do órgão controlado. 

Tabela 1 - Tipos de controle 
 

Critério Classificação Características 

Forma 

de 

exercício 

Vertical Executado diretamente pela sociedade 

 

Horizontal 

Executado por órgãos representativos do povo, 

indiretamente 

Objeto principal 

do 

Controle 

de Mérito, 

 da Moralidade 

Análise de mérito moral (controle social) e (controle 

político) de conveniência 

da Legalidade Averiguar a adequação às normas constitucionais e legais 

 

Poder/ 

Órgão que exerce 

o controle 

Administrativo Órgãos criados com esta finalidade específica 

Judiciário Tribunais e Juízes (Poder Judiciário) 

Legislativo Poder Legislativo (Congresso Nacional, Câmara dos 

Deputados e Senado Federal) 

Momento 

do 

controle 

Prévio Realizado de forma preventiva 

Concomitante Realizado simultaneamente à execução 

Posterior Realizado depois de concluído o fato objeto do controle 

Âmbito do 

controle 

administrativo 

Externo Efetuado por órgãos externos ao controlado 

 

Interno 

 

Efetuado por órgãos do próprio órgão controlado 

Fonte: Teixeira (2009) 
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1.2.1 Classificação quanto ao Poder/Órgão de Controle 

1.2.1.1 Controle Legislativo 

Para Gasparini (2008), o conceito de controle legislativo, também chamado controle 

parlamentar, é desempenhado pelo Poder Legislativo em relação a determinados atos da 

Administração Pública. Guardadas as respectivas esferas de competência, é exercido pelo 

Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados Federais, Assembleia 

Legislativa, Câmara Distrital e Câmara de Vereadores.  

Os meios de controle legislativo são: Comissão Parlamentar de Inquérito; pedido de 

informação; convocação de autoridades; participação na função administrativa; função 

jurisdicional; fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 

Continuando Meirelles (2008) expõe: 

O controle legislativo ou parlamentar é aquele exercido pelos órgãos 

legislativos em suas respectivas instâncias (Congresso Nacional, 

Assembléias [sic] Legislativas e Câmaras de Vereadores) ou por comissões 

Parlamentares sobre determinados atos do Executivo ou na dupla linha da 

legalidade e da conveniência pública, pelo que se caracteriza como um 

controle eminentemente político, indiferente aos direitos individuais dos 

administrados, mas objetivando os superiores interesses do Estado. 

 

1.2.1.2 Controle Judiciário 

Pode ser conceituado como o controle de legalidade das atividades e atos 

administrativos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário por órgão dotado do poder de 

solucionar, em caráter definitivo, os conflitos de direito que lhe são submetidos. O controle 

jurisdicional é externo, provocado e direto. É externo porque se realiza por órgão que não 

integra a mesma estrutura organizacional da administração Pública. É provocado porquanto só 

excepcionalmente o Judiciário atua de ofício. É direto porque incide, precípua e 

imediatamente, sobre os atos de atividades administrativas. Além disso, é notadamente 

repressivo; dado incidir sobre medida que já produziu ou está produzindo efeitos. 

Extraordinariamente pode ser preventivo. É o que ocorre, por exemplo, com a ação 

declaratória, o habeas corpus e o mandado de segurança preventivo. ―Por essas medidas 

previne-se a atuação da Administração Pública havida por ilegal‖ (GASPARINI, 2008, p. 

967). 

A Carta Magna de 1988 prevê ações específicas de controle da Administração Pública, 

por meio dos chamados ―remédios jurídicos constitucionais‖: habeas corpus, habeas data, 
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mandando de segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. Além destes, Celso 

Antônio Bandeira de Melo (2005) acrescenta a ação direta de inconstitucionalidade, que 

está prevista nos artigos 102, a, I e 103 da CF/88. Dá-se, segundo o autor, por ação ou por 

omissão. Será por ação quando interposta para que seja apreciada em tese a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, objetivando sua fulminação. Será por omissão 

quando, a teor do §2º do artigo 103, objetive, com o reconhecimento judicial de que tal 

omissão em expedir providência normativa é inconstitucional, seja cientificado o Poder 

competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 

administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

No Brasil, o controle da Administração Pública se dá por meio do controle externo ou 

interno, que serão vistos a seguir. A Constituição Federal prevê o controle externo a cargo do 

Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas (artigo 71) e o controle interno que 

cada poder exercerá sobre seus próprios atos (artigos 70 e 74).  

1.2.1.3 Controle Administrativo 

Hely Lopes Meireles (2008) conceitua o Controle Administrativo como todo aquele 

que o Executivo e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre suas 

próprias atividades, objetivando mantê-las dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e 

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

de mérito. 

Para Gasparini (2008), o controle administrativo, também chamado de autocontrole, é 

o exercício pelo Executivo e por órgãos de administração do Legislativo e Judiciário sobre 

suas próprias atividades administrativas, com o fim de confirmá-las ou desfazê-las, conforme 

sejam, ou não, legais, convenientes, oportunas e eficientes. Realiza-se para avaliar a 

legalidade e o mérito destas atividades. É controle interno, porque o órgão controlador, bem 

como o controlado, integram a mesma organização. 

Já Di Pietro (2006) afirma que o controle administrativo - ou controle interno – é o 

poder de fiscalização que a administração Pública exerce sobre a sua própria atuação, 

considerando aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. 

É realizado sobre os órgãos da Administração Direta e pessoas jurídicas integrantes da 

Administração Indireta. 

Em consonância com os autores, se a Administração deve agir em observância aos 

princípios estabelecidos em lei, tendo em vista o interesse público, admitem-se os meios 
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internos de controle dos seus atos, que permitem revisão, revogação, anulação ou mesmo 

convalidação. 

Como assevera Batista Junior (2004), a possibilidade que é facultada a própria 

administração para rever seus atos, seja de ofício ou mediante provocação, visa, muitas vezes, 

à substituição de uma medida adotada por outra ―melhor‖, ou seja, eficiente. Nestes casos, a 

Administração Pública revisará seus atos e poderá reeditá-los, caso constate a conveniência e 

oportunidade de tal ação. E a seguir afirma Junior (2004): 

 

No controle administrativo, independente da existência de vícios, o agente 

administrativo pode, em decorrência da necessidade de prossecução do 

melhor interesse público possível, ter de substituir um ato conveniente por 

outro, originalmente ou em decorrência variações contextuais sucessivas. Da 

mesma forma, pode mesmo não revogar o ato, se o resultado for mais danoso 

para o bem comum (2004, p. 583). 

 

Observa-se assim, que o controle Administrativo consiste em poder-dever, no sentido 

de correção dos seus atos, passível de responsabilização de quem o omitiu. Neste sentido, o 

controle Administrativo busca prevenir e corrigir o desperdício e o desvio de recursos 

públicos, contribuindo para a transparência e o aperfeiçoamento da Administração Pública, a 

fim de que ela cumpra sua finalidade e atenda aos interesses da sociedade. 

1.2.2 Classificação quanto ao Âmbito do Controle 

1.2.2.1 Controle Externo  

No conceito de Hely Lopes Meirelles (2008, p. 675): Controle externo é 

o que se realiza por um Poder ou órgão constitucional independente 

funcionalmente sobre a atividade administrativa de outro Poder estranho à 

Administração responsável pelo ato controlado, como, p. ex., a apreciação 

das contas do Executivo e do Judiciário pelo Legislativo; a auditoria do 

Tribunal de Contas sobre a efetivação de determinada despesa do Executivo; 

a anulação de um ato do Executivo por decisão do Judiciário; a sustação de 

ato normativo do Executivo pelo Legislativo (CF, art. 49, V); a instauração 

de inquérito civil pelo Ministério Público sobre determinado ato ou contrato 

administrativo, ou a recomendação, por ele feita, visando à melhoria dos 

serviços públicos, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis. 

Diante da exposição do autor acima, insere-se neste sistema o controle externo que o 

Poder Legislativo exerce sobre os demais Poderes. Portanto, o Poder Legislativo pode 

necessitar de um órgão auxiliar, o Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 70 da 

Constituição Federal, ou ainda, exercê-lo diretamente sobre o Poder Executivo, nos termos do 

preceito constitucional: 
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Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

..................................................................................................... 

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os 

atos do 

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 
 

O controle externo é exercido pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da 

União, conforme preceitua o artigo 70 da Constituição Federal: 
 

Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998). 
 

Dentre as competências estabelecidas, incumbe ao TCU, criado em 1890, auxiliar o 

Congresso Nacional na fiscalização da Administração Pública Federal, por meio de 

determinações em questões relacionadas, recomendações à detecção de fraudes e 

desperdícios, recomendações de melhorias para a gestão pública, adoção de medidas 

preventivas e punição de responsáveis por má gestão, gestão ilegal ou fraudulenta. Assim, a 

ação do Tribunal contribui para a transparência e a melhoria do desempenho Administração 

Pública. 

Este acompanhamento pode ser direta e exclusivamente pelo Poder Legislativo ou 

mediante auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle externo da Câmara dos 

Deputados é exercido pelo Tribunal de Contas da União. 

1.2.2.2 Controle Interno 

De acordo com Hely Lopes Meirelles (2008, p. 674): 

Controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável 

pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Assim, 

qualquer controle efetivado pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes é 

considerado interno. Como interno será também o controle do Legislativo ou 

do Judiciário por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos 

administrativos que pratique. 
 

O artigo 74 da Constituição Federal dispõe que a atuação do sistema de controle 

interno deve ser integrada, entre os diversos poderes da República, conforme transcrito a 

seguir: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art12
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Artigo 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; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o controle interno e as ações de prevenção à 

corrupção são exercidos pela Controladoria-Geral da União - CGU -, criada em 2 de abril de 

2001 pela Medida Provisória n. 2.143-31. No que diz respeito à prevenção e à corrupção, a 

CGU tem atuado nas seguintes frentes: incremento da transparência pública (por meio da 

criação de portais da transparência); promoção da ética e da integridade no serviço público; 

mapeamento preventivo de riscos à corrupção; estímulo ao controle social; e fortalecimento 

da gestão em nível municipal. 

A Controladoria-Geral da União tem um papel central e de suma importância no 

controle interno brasileiro, fazendo parte da sua estrutura administrativo-funcional a 

Secretaria Federal de Controle Interno; a Ouvidoria-Geral da União; a Corregedoria-Geral da 

União; a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas e o Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção. 

Outros órgãos públicos também atuam no controle legal e institucionalizado da coisa 

pública: o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, os Tribunais de 

Contas dos Estados e Municípios, as Controladorias dos Estados, a Polícia Federal, as Polícias 

Estaduais, Câmara de Vereadores e Assembleias Legislativas.  

Ainda sobre controle interno, cabe mencionar a Secretaria de Controle Interno – 

SECIN – da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n. 69, de 1994, cumprindo assim o 

disposto no artigo 70 da Constituição Federal, que instituiu os sistemas de controle interno nas 

diferentes esferas de Poder. De acordo com a Resolução n. 69/1994, artigo 2˚, cabe à SECIN 

exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores públicos 

no âmbito da Câmara dos Deputados, fazendo parte da sua estrutura a Coordenação de 
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Auditoria de Assuntos Parlamentares, Coordenação de Auditoria Contábil e Operacional; 

Coordenação de Auditoria de Licitação, Contratos e Patrimônio; Coordenação de Auditoria de 

Pessoal; Serviço de Administração; e Assessoria. 

A atuação da Secretaria de Controle Interno – SECIN – da Câmara dos Deputados 

tem, em consonância com o entendimento firmado pelo órgão de controle externo, orientado 

no sentido do planejamento e de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, vem adotando 

nos últimos anos modelo que possibilita o acesso as informações constantes no seu site, 

refletindo desta forma, as mudanças institucionais e a primazia pela transparência e 

publicidade dos seus atos administrativos. 
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2 CONTROLE SOCIAL 

2.1 Conceitos  

Após discorrer sobre o termo controle e suas tipologias, é preciso compreender e 

conhecer os conceitos doutrinários sobre controle social que possam permitir a cada cidadão 

maior vigilância sobre a ação estatal e, consequentemente, entender que por meio deste 

mecanismo de cidadania seja possível reduzir os níveis de corrupção na Administração 

Pública, possibilitando transparência e seriedade no trato com os atos de gestão e com a res 

pública. 

Muitos autores conceituam o termo controle social, porém há destaque para a 

conceituação de Marcelo Quintiere (2010): 
 

O controle social representa a participação da sociedade diretamente no 

controle da atividade do Estado. Tem sua origem nas primeiras democracias 

do Mundo e tem seu alcance bastante ampliado com a crise de confiabilidade 

que tem se abatido sobre os Estados Nacionais e pelas possibilidades de 

controle que as novas tecnologias têm introduzido (2010, p. 8). 

 

Para Carvalho (1995, p. 8), ―controle social é expressão de uso recente e corresponde a 

uma moderna compreensão de relação Estado-sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas 

de vigilância e controle sobre aquele.‖ 

Siraque (2009, p. 103) assim o define:  

Controle social é o ato realizado individual ou coletivamente pelos membros 

da sociedade, por meio de entidades juridicamente organizadas ou não, 

através dos diversos instrumentos jurídicos colocados à disposição da 

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

informações a respeito de algo. 

 

E continua destacando que este algo a ser controlado é o resultado do exercício da 

função administrativa do Estado. O controle social da função administrativa do Estado tem 

a finalidade de submeter os agentes que exercem função administrativa junto aos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário ao controle da sociedade. 

Neto (2010) em texto jurídico conceitua: ―Controle Social é a descentralização do 

Estado motivando grupos de pessoas a solucionar problemas sociais, tendo este amparo legal 

e constitucional, ou seja, é a participação social na gestão pública‖.  

Ainda segundo Neto (2010), o controle social é um instrumento democrático no qual 
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há a participação dos cidadãos no exercício do poder, colocando a vontade social como fator 

de avaliação para a criação e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas 

públicas. 

Diante dos trechos conceituais, observa-se que a participação cidadã por meio do 

controle social interagindo com o Estado é uma força motora de grande importância que 

possibilita intervir positivamente em diversas áreas, inclusive nas políticas públicas, como 

forma democrática na definição sobre as prioridades governamentais para os diferentes 

setores da sociedade. 

No presente estudo, também interessa demonstrar que o termo controle social pode ser 

realizado não só por grupos sociais (sociedade civil organizada) e institutos de controle, mas 

por um particular, um cidadão que tenha interesse em atuar por qualquer via de participação 

no controle das ações públicas.  

Nassuno (1999), em seu artigo ―O Controle Social nas Organizações Sociais no 

Brasil‖, explica a importância da participação dos usuários no controle dos serviços públicos: 

A participação dos usuários na gestão e no controle das entidades representa 

uma fonte de informação sobre o desempenho dos burocratas e sobre a 

qualidade dos serviços. Assim, mecanismos que viabilizam a participação 

dos usuários na gestão e no controle podem ser vistos como instrumentos de 

gestão para garantir a eficiência e a qualidade na implementação das 

políticas públicas (1999, p. 344). 
 

Segundo Linhares (2007), o controle social se constitui em uma via de mão dupla: o 

Estado necessita que as comunidades locais atuem no controle das políticas públicas e a 

sociedade organizada precisa que o Estado institucionalize e reconheça estes grupos (atores 

sociais) como representativos da comunidade, para que eles possam oferecer contribuições 

formais ao Estado, visando à melhoria das políticas públicas. 

Continuando, o autor acima afirma que o fomento ao Controle Social ocorre por meio 

da utilização de estratégias integradas: mobilização da sociedade e capacitação técnica dos 

agentes, incluindo palestras e cursos – em especial aos conselheiros municipais de políticas 

públicas e líderes comunitários, alcançando também professores e estudantes, além do próprio 

cidadão, na busca de sensibilizá-los e orientá-los sobre a importância da fiscalização e 

acompanhamento dos programas governamentais, aliado à transparência da administração 

pública, visando à melhoria para todos. 

Neste sentido, Linhares (2007) conclui:  

Ao fim e ao cabo o controle social é um meio viável, com vistas a minimizar 
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um dos problemas mais graves do nosso país: a corrupção no setor público. 

Entretanto, no momento em que os Conselheiros de Políticas Públicas e 

membros da sociedade recebem a formação necessária para atuação em 

benefício de diversos programas, o nível de consciência cidadã dessas 

pessoas evolui e eles passam a inibir tais práticas (2007, p. 76). 
 

Controle Social é a descentralização do Estado, motivando grupos de pessoas a 

solucionar problemas sociais, tendo este amparo legal e constitucional, ou seja, é a 

participação social na gestão pública (SANTOS, 2008).  

Esta participação se torna mais eficiente e constante, porque a sociedade brasileira está 

mais participativa e mais preparada para reparar os conflitos sociais. Esta solução se torna 

mais rápida, pois a própria sociedade que sofre com os conflitos é a mesma que busca os 

mecanismos para reparar estas deficiências, afirma Neto (2010). 

Retomando Siraque (2009, p. 110), o qual discorre sobre Controle Social e Direitos 

Fundamentais, informa que ―o controle social é um direito humano fundamental da primeira 

desses direitos, expressando-se no exercício da cidadania e serve de meio para a proteção dos 

direitos individuais, coletivos e, mais recentemente, dos direitos difusos.‖ 

Ainda segundo o autor acima, direitos individuais são aqueles destinados à limitação 

do Estado; são direitos de resistência para obrigar o Estado a se abster em certos casos ou ter 

suas ações pautadas pela legalidade, cuja finalidade é a atribuição de direitos de liberdade aos 

indivíduos, fruíveis e reivindicáveis individualmente, como os direitos de petição, de 

informação, de certidão e as garantias do mandado de segurança, do habeas corpus e da ação 

popular. 

No mesmo raciocínio, aquele autor informa que os interesses coletivos consistem em 

interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável, reunido por 

uma relação jurídica básica comum, de forma que a lesão a tais interesses não advém da 

relação fática homogênea, mas da própria relação jurídica viciada ―em que os sujeitos estão 

ligados juridicamente de maneira indivisível‖ (LOPES, apud FARIA, 2002). Por exemplo, a 

pavimentação de determinada rua, cujos valores a serem pagos pelos contribuintes relativos 

ao tributo ‗contribuição de melhoria‘ não correspondam ao custo real da obra realizada pelo 

município. Os contribuintes terão acesso ao custo real desta obra por meio dos direitos de 

petição, de informação e de certidão. Direitos estes que garantem o exercício real do controle 

social e o consequente interesse coletivo, pois com a certidão em mãos os contribuintes 

poderão comprovar a ilegalidade da cobrança e exigir a anulação do ato viciado, inclusive 

pela via do Judiciário. 
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Siraque (2009), citando Brito (1992, p. 1160), afirma que ―o exercício da cidadania 

dá-se quando o indivíduo age para defender interesses que são também seus, mas que 

beneficiam o conjunto da sociedade em oposição ao poder público‖. Já os direitos individuais 

e coletivos têm por beneficiários somente o indivíduo ou um grupo de pessoas, embora 

também oponíveis ao poder político do Estado. 

Nesta mesma linha, Barros (1998) trata o controle social sobre a ação estatal dentro da 

perspectiva da democratização dos processos decisórios com vistas à construção da cidadania. 

Finalizando, Siraque (2009) diz que o controle social é essencialmente direito 

individual que pode ser reivindicado por meio de ação judicial por uma só pessoa física ou 

jurídica, ou por um grupo de pessoas físicas ou jurídicas. Neste sentido, o controle social é 

direito público subjetivo. 

Portanto, conforme entendimento de Correia (2003), o controle social envolve a 

capacidade que os movimentos sociais organizados na sociedade civil têm de interferir na 

gestão pública, orientando as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses da 

maioria da população. 

À vista do exposto, firma-se o entendimento de que controle social é força popular 

firmada no mandamento constitucional que possibilita ao cidadão legitimar a sua participação 

no controle da administração pública, primando sempre por boas práticas de gestão, tendo em 

vista que os direitos coletivos (sociais) se sobrepõem aos direitos individuais. 

2.2 Evolução do Controle Social no Brasil 

Para se entender a evolução do controle social no Brasil, convém mencionar os 

aspectos ocorridos na história recente, especialmente no processo de redemocratização do 

país, no período posterior ao regime militar. 

Conforme consta na publicação da Controladoria Geral da União – CGU, ―Olho Vivo 

- Controle Social‖ (BRASIL, 2008), a década de 80 é um marco importante, pois se 

caracterizou por um movimento intenso de luta pela ampliação dos mecanismos institucionais 

de diálogo entre Estado e os cidadãos. A Constituição de 1988, elaborada sob forte influência 

da sociedade civil por meio de emendas populares, definiu a descentralização e a participação 

popular como marcos no processo de elaboração das políticas públicas, especialmente nas 

áreas de políticas sociais e urbanas.  

Correia (2010) em texto sobre o Controle Social no Brasil, afirma: 
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Durante o período da ditadura militar, o controle social da classe dominante 

foi exercido através do Estado autoritário sobre o conjunto da sociedade, por 

meio de decretos secretos, atos institucionais e repressão. Nesse período, a 

ausência de interlocução com os setores organizados da sociedade, ou 

mesmo a proibição da organização ou expressão dos mesmos foi a forma que 

a classe dominante encontrou para exercer o seu domínio promovendo o 

fortalecimento do capitalismo na sua forma monopolista.  
 

Barros (1998, p. 31) destaca que ―ao longo de décadas, os governos submeteram os 

objetivos de suas ações aos interesses particulares de alguns grupos dominantes, sem qualquer 

compromisso com o interesse da coletividade.‖  

Ainda segundo os apontamentos de Correia (2010), com o processo de 

redemocratização e efervescência política e o ressurgimento dos movimentos sociais 

contrários aos governos autoritários criou-se um contraponto entre um Estado ditatorial e uma 

sociedade civil sedenta por mudanças. A partir do fim do governo militar na década de 80 a 

expressão ―controle social‖ passou a ser aclamada. 

No período de redemocratização do país, em uma conjuntura de mobilização política 

principalmente na segunda metade da década de 80, o debate sobre a participação social 

voltou à tona com uma dimensão de controle de setores organizados na sociedade civil sobre 

o Estado. 

A participação social nas políticas públicas foi concebida na perspectiva do ‗controle 

social‘ no sentido de os setores organizados da sociedade participarem desde as suas 

formulações – planos, programas e projetos –, acompanhamento de suas execuções até a 

definição da alocação de recursos para que estas atendessem aos interesses da coletividade, 

conclui Valéria (2010). Assim, o controle social deve ser entendido como uma conquista da 

sociedade civil, além de ser um instrumento de expressão e participação social na democracia 

brasileira que - após períodos turbulentos da história e de grandes lutas - consolidou-se na 

Carta Maior. 

2.2.1 Controle Social na Constituição Brasileira de 1988 

Os anos 80 foram marcados por um processo de abertura política depois de um longo 

período de ditadura. Foram momentos de grande participação popular e de organização da 

sociedade na luta por direitos. Durante o processo da Constituinte, assistiu-se a um fenômeno 

típico da democracia, quando vários grupos de pressão motivados por diversos interesses se 

organizaram para dar voz às suas reivindicações e garantir a inserção de suas demandas na 

Carta Magna. Estes movimentos estavam vinculados à democracia, exigindo uma gestão 
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democrática do Estado, participação. Enfim, foram movimentos de luta por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

A discussão sobre o controle social ganha ênfase que se expressa na Constituição de 

1988, ou seja, nos marcos estabelecido pós-ditadura, assenta-se na ideia de que quanto maior 

a participação da sociedade nas decisões sobre as políticas públicas mais elas responderão ao 

interesse do coletivo. Isto, por consequência, exige a superação da tradicional forma de 

exercício do poder governamental brasileiro que, atuando fortemente centralizado, esteve 

vinculado ao fortalecimento de práticas clientelistas e patrimonialistas, segundo o Relatório 

Crítico do I Seminário Nacional de Controle Social – CGU (BRASIL, 2009). 

De acordo com Dropa (2010), em 1988 o Brasil começava a deixar para trás um 

passado de vinte e um anos de repressão, censuras, prisões políticas, extradições, 

desaparecimentos e assassinatos dos seus cidadãos. E para implantar uma nova consciência 

política e social na ―Nova República‖, o Congresso Constituinte se reuniu para promulgar a 

mais ―cidadã‖ de todas as Cartas Magnas, a fim de celebrar os ideais de liberdade pelos quais 

o país tanto ansiava. Por uma consequência da própria repressão, trabalhou-se no sentido de 

colocar, no texto constitucional, princípios e institutos das mais diversas garantias. 

Continua o autor em seu artigo sobre a ―Reforma do Estado e a Efetivação do Controle 

Social e a Participação Ativa da Sociedade Brasileira nas Políticas Públicas,‖ que nascia 

assim, em 05 de outubro de 1988, a ―Constituição Cidadã‖, a qual inovava por procurar 

integrar direitos sociais e coletivos algo nunca visto em Cartas Magnas anteriores, pois estes 

interesses, apesar de aceitos, na prática não eram aplicados pela ausência de instrumentos 

processuais adequados à sua proteção, salvos os previstos na Lei n. 4.717/65, que 

introduziram a Ação Popular e fornece ao cidadão uma ferramenta jurídica para pleitear a 

anulação de atos lesivos ao patrimônio público. 

Dropa (2010) destaca também que outra lei, neste sentido, é a 7.347/85, que dispõe 

sobre a Ação Civil Pública, envolvendo os atos de responsabilidade por danos causados ao 

meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico. Esta lei teve sua feição ampliada pela Carta de 1988 e também pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), alcançando hoje todos os interesses 

difusos ou coletivos. 

Finalizando o seu artigo o autor discorre: ―com o advento da nova Carta Magna, 

iniciou-se um processo que se espera seja irreversível na vida do cidadão brasileiro: a 



29 

 

possibilidade de criação de instrumentos de fortalecimento da participação do cidadão em 

praticamente todas as áreas sob a tutela do Estado.‖ 

Portanto, a Constituição de 1988 estabeleceu as bases para a participação dos cidadãos 

na Administração Pública, ora como usuários, ora na condição de trabalhadores e também 

como participantes de conselhos gestores no acompanhamento e no controle social quanto à 

execução de programas governamentais e políticas públicas, conforme preceitua o § 3˚ do 

artigo 37 da Constituição Federal: 

§ 3˚ A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

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

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos do governo, observados o disposto no artigo 5˚, X e XXXIII. 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 

de cargo, emprego ou função pública. 
 

Verifica-se que o cidadão, como usuário do serviço público, está credenciado a 

interagir com a administração, apresentando reclamações quanto à prestação de serviços, 

podendo representar também contra atuação negligente ou abusiva de servidor público. 

Destaque ainda para a previsão do inciso II, que fundamenta o dever de transparência da 

administração e os direitos de informação e petição.  

Os dispositivos constitucionais que asseguram o controle social estão dispostos no 

Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos, especialmente, nos incisos XXXIII; XXXIV, a, b; XXXV; LXVIII; 

LXX; LXXI; LXXII E LXXIII do artigo 5˚: direito de receber informações dos órgãos 

públicos, direito à petição, direito à certidão, princípio da proteção judiciária, habeas corpus, 

mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, 

habeas data e ação popular, dentre os quais, alguns são transcritos. 

O Direito ao acesso às informações públicas - artigo 5º, XXXIII, da Constituição 

Federal de 1988 estabelece: 
 

Todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
 

A Carta Maior trata do controle como um dos elementos necessários à boa gestão 
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pública. No artigo 70 do texto constitucional, o seu parágrafo único dispõe sobre a 

obrigatoriedade da prestação de contas por parte dos administradores dos recursos públicos, a 

chamada accountability, fundamental na questão da transparência na esfera administrativa. 

O Direito de petição está expresso na atual Constituição, no Artigo 5º, inciso XXXIV: 

São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra a 

ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidão em repartição pública, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situação de interesse pessoal; 
 

O Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, ao examinar acerca do 

direito de petição na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.247-MC, concluiu: 

O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, 

qualifica-se como importante prerrogativa de caráter democrático. Trata-se 

de instrumento jurídico-constitucional posto à disposição de qualquer 

interessado — mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica —, 

com a explícita finalidade de viabilizar a defesa, perante as instituições 

estatais, de direitos ou valores revestidos tanto de natureza pessoal quanto de 

significação coletiva (BRASIL, 2010). 
 

O Direito de proteção judicial, Artigo 5º, inciso XXXV, informa: ―a lei não dá 

apreciação, nem excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito‖. Este 

preceito inovou sobremaneira a ordem jurídica, propiciando aos cidadãos o amparo judicial 

em observância as formalidades do devido processo legal. Assim, a Constituição de 1988 

consolidou o processo de descentralização das competências do Estado, em especial a 

execução das políticas públicas sociais, para os entes da federação (Estados e municípios) 

promovendo, ao mesmo tempo, uma redistribuição das receitas tributárias. Esta 

descentralização das políticas públicas, além de promover uma mudança na forma de atuação 

do controle institucional, revelou que seria insuficiente para garantir a efetividade das 

mesmas, gerando espaço para a consolidação do Controle Social. 

Assim, no que tange aos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição 

Federal de 1988 ordenou grandes avanços, inserindo vários dispositivos no seu texto que 

garantem o controle por parte dos cidadãos diante da máquina estatal, abrindo caminho para a 

democracia participativa e possibilitando a criação de vários mecanismos de controle, que se 

mostram como um dos grandes paradigmas no atual ordenamento jurídico e no processo 

democrático brasileiro. 
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2.2.2 Controle Social na Administração Pública Brasileira a partir da 

Constituição de 1988 e da Reforma do Estado  

A Reforma do Estado, ocorrida no Brasil a partir de 1995, no Governo do Ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, com a aprovação do Plano Diretor da Reforma do 

Estado, constituiu um avanço e, até certo ponto, um rompimento com os padrões antigos de 

gerir a máquina administrativa pública burocrática. Houve, neste processo, uma vasta 

estruturação nos órgãos públicos, passando pela fomentação de entidades com o fim precípuo 

de materializar a fiscalização e o controle, apresentando assim a real dimensão do que venha a 

se repensar o Estado, aproximando-o da sociedade. 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, estabeleceram-se as bases para a 

participação dos cidadãos na Administração Pública, o país saiu da condição de ―Estado 

provedor‖ para ―Estado mobilizador‖, os cidadãos passaram a atuar como fiscais da lei nas 

diversas esferas administrativas, nunca antes colocadas a público no que concerne à gestão 

pública participativa e democrática. Assim, a Constituição de 1988 significou um avanço na 

legislação do país, a qual se aliou à Reforma Administrativa de 1995, que conferiu um novo 

papel ao Estado no trato com a coisa pública. 

Guedes e Fonseca (2007, p. 117) afirmaram que ―o papel do controle social na 

literatura brasileira surge fortemente no contexto da Reforma do Estado na década de 90‖. E 

assim, citam as lições de um expoente da Reforma Administrativa Brasileira, Bresser Pereira, 

no sentido de que, após avaliar as razões que levaram à crise e à posterior reforma do Estado, 

seria importante analisar o papel da sociedade civil e suas organizações neste processo e a 

importância da democratização da sociedade civil para o seu fortalecimento e para o 

fortalecimento do Estado.  

A participação da sociedade civil na reforma do Estado busca fortalecê-lo e não 

reduzi-lo ao mínimo. Diante de um cenário de desafios e transformações sociais acentuados 

pelo progresso tecnológico, a sociedade civil assumiu um papel estratégico na reforma das 

instituições básicas e, para isso, foi necessário que se democratizasse a participação em um 

processo que continua em andamento nos dias de hoje. 

Os autores acima ainda discorrem: ―é importante notar como para Bresser Pereira o 

contexto de um Estado reformado possibilita que a sociedade civil deixe de ser passiva e 

dominada pelo Estado ou pelo mercado, passando a buscar ativamente reformas do Estado e 

do mercado‖. 
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Guedes e Fonseca (2007, p. 119-120) afirmam que ―a responsabilização por meio do 

controle social faz os cidadãos e as organizações por elas formadas serem os controladores 

dos governantes não apenas no processo eleitoral mas também durante o mandado‖ e atuarem 

por meio dos diversos mecanismos como a participação na definição de diretrizes 

orçamentárias, no chamado ―orçamento participativo‖, participando de conselhos municipais, 

estaduais e nacionais de políticas setoriais, na gestão de serviços sociais, na fiscalização de 

órgãos governamentais, utilização de referendos e plebiscitos, entre outros, implicando em 

colocar alguns limites sobre o comportamento dos agentes públicos.  

De todo o exposto, vale transcrever os ensinamentos de Bresser Pereira (1999): 

O objetivo da Reforma da Gestão Pública de 1995 é contribuir para a 

formação no Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. Ela 

compreende três dimensões: a) uma dimensão institucional-legal, voltada à 

descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado através 

da criação de novos formatos organizacionais, como as agências executivas, 

regulatórias, e as organizações sociais; b) uma dimensão gestão, definida 

pela maior autonomia e a introdução de três novas formas de 

responsabilização dos gestores – a administração por resultados, a 

competição administrada por excelência, e o controle social – em 

substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, 

que caracterizam a administração burocrática; e c) uma dimensão cultural, de 

mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que 

caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que 

limitada, própria da administração gerencial (grifo nosso). 

 

A partir desta perspectiva e da redefinição do seu papel, o Estado deixa de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social e também pela via de produção de bens e serviços, 

para se adequar a uma nova função de ―Estado Gerencial‖. Exige-se das instituições 

governamentais uma atuação comprometida com resultados, assumindo compromissos e 

responsabilidades perante os cidadãos, e estes, por sua vez, passam a acompanhar as ações 

públicas, fiscalizando, para que o dinheiro público seja melhor gerenciado. 

Ainda, segundo Pereira (1999) em artigo sobre a Reforma do Estado: 
 

Nas democracias, um Estado forte, com capacidade de controle social, exige 

uma sociedade civil forte, com igual capacidade de controle social. Uma 

sociedade civil forte não é uma sociedade oligárquica, resistente à lei do 

Estado; é uma sociedade civil integrada no Estado e atuante no processo de 

orientar a forma pela qual esse Estado é governado e reformado (1999, p. 84) 

Desta forma, observa-se que a Reforma Administrativa iniciada em 1995, trouxe a 

previsão do controle social como um dos instrumentos necessários ao acompanhamento e 
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fiscalização da ação governamental por parte da sociedade, pois, a administração pública deve 

atender de forma eficiente, rápida e satisfatória as demandas crescentes e diferenciadas vindas 

tanto da sociedade quanto dos órgãos de controle. Portanto, a sociedade civil tende a se organizar 

para defender interesses particulares, coorporativos, ou para agir em nome do interesse público. 
 

Complementando, Bresser (1999) diz que não considera os movimentos de Reforma 

do Estado e fortalecimento da sociedade civil como um processo de enfraquecimento do 

Estado: 

A sociedade civil não se fortalece a expensas do Estado. A sociedade civil 

tenderá a ser tanto mais forte quanto mais forte (mais dotado de governança 

e governabilidade democrática) for o Estado. A sociedade civil não substitui 

o Estado, mas cresce e se fortalece com ele (1999, p. 92). 

 

Diante da afirmação do autor, é oportuno ressaltar que a Reforma do Estado tinha 

como um dos pressupostos o controle do seu aparelho pela sociedade civil. Assim, a 

transparência do Estado, expressa a possibilidade de acesso do cidadão à informação 

governamental, configurada como um direito na garantia do bem público, que se somando as 

novas perspectivas de participação cidadã, tornou-se medida indispensável para garantir a 

moralidade e respeito aos princípios democráticos. 
 

Ainda citando Bresser Pereira (1999), a Reforma do Estado é colocada como um 

resgate da res pública, enaltecendo o potencial de produção de uma elevação do controle 

social na Administração Pública quando se descentraliza e busca maior participação da 

sociedade. Defende-se que o processo de descentralização ou o aumento do poder local leva, 

por consequência, a um aumento do processo democrático que está em evolução. A lógica do 

controle que orienta a reforma do Estado obedece aos princípios da maior democracia e 

difusão do poder, ao princípio da eficiência, da automaticidade dos controles e do princípio do 

espaço público.  

Medeiros (2006) enaltece o rompimento da tradição política que prevalecia na 

administração estatal brasileira. Dentre outras falhas, a exclusão da sociedade civil dos 

processos decisórios à ausência de controle e avaliação. O autor ressalta ainda que as novas 

diretrizes constitucionais e a Reforma Administrativa de 1995 impulsionaram 

significativamente o pleno exercício do controle social. 

Assegura novamente que, defendido pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, a Reforma Administrativa apresenta: 
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Componentes básicos para contemplar o aumento da governabilidade através 

de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de 

interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, 

aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaços para o controle 

social ou democracia direta (PEREIRA, 1997). 
 

Finalizando, Silva (2002, p. 32-33), em seu livro Controle Social: reformando a 

administração para a sociedade, aponta que é importante lembrar ―que controle social não é 

algo tão fácil de conseguir‖. O processo democrático depende de aprendizado. O simples 

estabelecimento de dispositivos legais e estruturais pode resultar num amontoado de regras e 

mecanismos inúteis, pois não correspondem às habilidades de cidadania desenvolvidas na 

sociedade brasileira. E finaliza o autor: ―por esses motivos o controle social deve ser 

justamente o fiel da balança, porém para que o controle social funcione é preciso uma 

sociedade preparada para exercer tal função‖. 

A informação constitui elemento fundamental para que a sociedade possa fiscalizar 

com eficiência a máquina estatal. Atentando-se que o controle social não se perfaz somente da 

abundância de informações, mas da sua disponibilidade e do seu entendimento para que a 

sociedade faça uso dela para viabilizar o controle. O desafio é despertar e estimular a 

sociedade ao desempenho do seu papel ativo na gestão pública, abrindo a possibilidade de um 

novo marco de relacionamento Estado-cidadão, pautado na democratização das informações, 

na difusão do poder e em princípios como o da eficiência e da moralidade no trato com a 

coisa pública. 

2.2.3 Perspectivas do Controle Social no Brasil 

Mesmo diante de tantos atropelos e uma difícil caminhada para se obter conquistas 

sociais de interesse de todos os cidadãos, a seguir serão abordadas as perspectivas do controle 

social no Brasil sob a ótica de outros autores e trabalhos já produzidos, para só então produzir 

a visão sobre o assunto.  

Oliveira (2001) trata da perspectiva para o controle social no Brasil, no seguinte 

sentido:  

Mesmo caminhando a passos lentos, e com ações em sua grande maioria 

centradas no Executivo Federal, a administração pública Brasil dá sinais de 

menor nebulosidade e começa a encarar com menos ferocidade o cidadão – 

que em geral ainda a procura mais pedir do que cobrar. A expectativa, 

porém, é de que essa situação se altere significativamente nos próximos anos 

(2001, p. 187). 
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Ainda segundo Oliveira (2001, p. 12), a Reforma do Estado, iniciada em 1995, teve 

entre suas metas, além da redução do tamanho da estrutura pública, o aparelhamento da 

burocracia para oferecer serviços de melhor qualidade à sociedade e viabilizar a ―integração 

dos cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação da ação pública‖. No 

espírito desta política de mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial - 

principal fundamento administrativo da reforma proposta -, o poder público entrega ao 

mercado as atividades tipicamente privadas, ao mesmo tempo em que sofistica sua natureza 

mediante a criação de um novo espaço público não estatal, ocupado por inovações jurídicas 

como as organizações sociais – ―entidades credenciadas pelo governo a prestar serviços não 

exclusivos como educação, saúde, cultura e proteção ambiental‖ (BRASIL, 1997, p. 13). 

Contar então com o auxílio da sociedade na fiscalização deste novo universo que se 

forma – de maior alcance e com relações internas muito mais complexas – é ao mesmo tempo 

a garantia de um reforço significativo aos controles oficiais e a possibilidade de um novo 

marco no relacionamento Estado-cidadão, fundado desta vez na democratização das 

informações como o da eficiência e da moralidade pública, afirma Arildo Oliveira (2001). 

Finalizando, Oliveira (2001) diz que ainda são muitos os degraus na escalada rumo à 

consolidação de uma democracia participativa no Brasil. A opacidade da administração 

pública começa a se dissipar em alguns pontos, mas ainda está longe de se descobrir 

totalmente aos olhos do cidadão. Desta guerra, diz o autor acima, entre os quais lutam para 

manter às escondidas a res pública e aqueles que se empenham em trazê-las à luz a vitória da 

transparência e do controle social deverá representar não somente um golpe nos resistentes 

esquemas de corrupção e corporativismo ali fortificados, significando acima de tudo a 

valorização do poder público – por meio da recuperação da credibilidade de suas instituições 

e a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática, com desenvolvimento 

econômico e mais justiça social.  

Neste sentido, Siraque (2009) diz que, embora as informações de interesse público 

sejam subjetivos de todos os cidadãos, há dificuldades para estes obterem junto aos órgãos 

públicos. E ele crê que tais dificuldades existem em decorrência da falta de cultura cívica 

tanto da sociedade quanto dos serviços públicos, os quais, no geral não gostam de dar 

informações, agindo como se todas as atividades da Administração Pública fossem segredos 

de Estado. 

Segundo Siraque (2009), a maioria das repartições públicas nem sequer tem protocolo 

para receber petições, requerimentos, representações ou reclamações dos cidadãos. Há ainda, 
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nas três esferas de governo e nos três Poderes, a desconfiança do servidor em relação ao 

cidadão, existindo a falta de espírito público de transparência e o despreparo da máquina 

administrativa, além da inexistência, em grande parte das repartições públicas, de mecanismos 

ou canais de participação popular. Os agentes da Administração acreditam que não devem 

satisfação à comunidade. Continua Siraque (2009) ao afirmar que não raras vezes observam-

se as famosas frases ameaçadoras: ofender funcionário público dá cadeia. E ofender o 

cidadão? É lógico que ninguém pode ser ofendido; nem o cidadão, nem o servidor público 

que também é cidadão. 

Para Finalizar seu raciocínio, Siraque (2009) afirma que os obstáculos para a obtenção 

de informações de interesse pessoal ou coletivo junto aos órgãos públicos limitam o direito ao 

controle social dos atos da função administrativa do Estado. 

Guedes e Fonseca (2007, p. 9) alegam ―ter uma visão positiva e otimista em relação 

aos controles sociais da Administração Pública‖. Para eles, eficiência, eficácia, efetividade e 

ética são quatro palavras e iniciadas com a quinta letra do alfabeto, que resumem bastante os 

desafios do ponto de vista de uma Administração Pública para a atualidade, na qual o controle 

social deverá ter um efeito cada vez mais determinante. Para eles, os cidadãos no contexto do 

século XXI não aceitam mais discursos de caráter formalista ou populista, ambos desgastados, 

pois, em plena era da informação, o salto a ser dado deverá ser em direção ao que poderia 

chamar de ―cidadania interativa‖. 

Corroborando com o pensamento de outros autores já citados, Guedes e Fonseca 

(2007) concluem que, mesmo com avanços e também com dificuldades, do ponto de vista da 

sociedade civil, o ―controle social‖ continua oscilando entre avanços e retrocessos. Há, de 

fato, amplo espectro de ―emoções‖ vividas nas relações entre a sociedade civil e o Estado ou, 

mais corretamente, entre cidadãos e governos. Relações que estão longe da homogeneidade, 

quando se observam as regiões do país, os ―controles‖ dependerão do período político, do 

perfil do governo, do Estado e do município em questão, do partido no poder e dos atores 

sociais. 

Silva (2002, p. 7) afirma que ―a sociedade brasileira, a classe política e a dirigente não 

se têm dado conta da grande necessidade de implementação de mudanças nos sistemas de 

controle sobre os recursos públicos, ampliando-se os meios de controle social‖. Este aumento 

de controle não pode, entretanto, significar a imobilização da ação do gestor público, mas a 

garantia de uma utilização mais racional, eficiente, transparente, regular e compatível com o 

esforço de submissão da sociedade à tributação imposta pelo Estado. 
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Ele salienta que o cenário atual de ampla disputa política, diante das transformações 

sociais do final do século XX e início do XXI, têm exposto as fragilidades dos modelos 

existentes. As mudanças necessárias no controle devem caminhar na direção de ampliação e 

consolidação da democracia no Brasil. O controle social, na aplicação dos recursos do Estado, 

é um tema extremamente importante. As transformações, decorrentes de reformas 

administrativas, têm caminhado na direção de ampliação do controle social, entretanto ainda 

são tímidos os meios disponíveis para a sociedade, além do despreparo do cidadão, finaliza 

Silva (2002). 

Diante do ponto de vista de vários autores e seus estudos, chega-se à conclusão de que 

realmente muitas são as dificuldades para se obter um controle social mais amplo, efetivo e 

que ofereça respostas rápidas no combate à corrupção nas diversas esferas governamentais, 

entretanto as perspectivas que preconizam os novos estilos de gestão pública, revertendo o 

isolamento das informações aos cidadãos, são um ponto extremamente positivo em se 

tratando de meios acessíveis que permitem o controle social. 

Na era da evolução tecnológica, muitos caminhos se abrem dando espaço à 

participação cidadã, por meio de vários mecanismos de acompanhamento dos gastos públicos. 

Esta nova era reforça a participação social, permitindo o controle, a fiscalização e até mesmo 

denúncias de irregularidades. Estes espaços de transparência, principalmente por meio da 

Internet, são novos rumos que se constituem como instrumentos que darão mais força à 

sociedade civil. 

Apesar de diversos questionamentos em torno da matéria, não se pode deixar de 

destacar os vários dispositivos oriundos pela atual Constituição que são de extrema relevância 

ao ordenamento social e ao controle das finanças governamentais. Existe uma democracia 

jovem, mas que avança na direção da sua consolidação, portanto é evidente que há muitas 

lacunas a serem preenchidas, passíveis de inovações e regulamentações, porém muitos 

avanços foram conquistados. 

 Os espaços de participação estão em processo de amadurecimento, pois o caminho 

para o seu pleno funcionamento passa pelo fortalecimento de condições operacionais para seu 

exercício, dependendo, também, de uma mudança de consciência e de cultura de participação 

da sociedade brasileira no sentido de fiscalizar a gestão de seus governantes. Assim, toda 

mudança requer um tempo, pois, para se romper com padrões, é necessário acima de tudo 

debate, o qual já está presente na agenda pública e no seio da sociedade. Isso já eleva boas 

perspectivas de avanço em termos de controle social no Brasil. 
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A sociedade contemporânea tem exigido do Estado maior transparência com o gasto 

público. Vários canais estão se abrindo para que as gestões, o orçamento e as políticas 

públicas sejam vistos, debatidos e implementados com a participação da sociedade. É a 

relação democrática que permeia, em muitos casos, o marco decisório do desenvolvimento. A 

iniciação a diversos mecanismos de interação e participação social, mesmo que tímidos para 

acesso a maioria da população, abre-se como uma oportunidade de um futuro promissor ao 

cidadão vigilante da coisa pública. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1 Conceitos 

Saraiva e Ferrarezi (2006), na obra Introdução à Teoria da Política Pública, 

conceituam política pública como: 

Uma perspectiva mais operacional, entendendo ser um sistema de decisões 

públicas, que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas 

a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por 

meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos 

recursos para atingir os objetivos estabelecidos (2006, p. 29). 
 

Conforme orientam Sampaio e Araújo Júnior (2006, p. 336) em estudo sobre análise 

das políticas públicas, elas são ―respostas a determinados problemas sociais, formadas a partir 

das demandas e tensões geradas na sociedade‖. Problemas que precisam ter magnitude e 

relevância social e tenham poder de barganha suficiente para serem postos na agenda de 

prioridades de um determinado órgão fomentador de políticas, que pode ser ou não estatal. 

Asseguram os autores acima que, na formulação e implementação de uma determinada 

política pública, entram em jogo questões tanto de ordem objetiva, relacionadas com 

equipamentos públicos, serviços, disputas políticas, locação de recursos, entre outros, quanto 

questões de ordem teórica, como concepções de sujeitos sociais, cidadania e inclusão social. 

Estas determinações encontram-se intimamente relacionadas e juntas refletem o perfil da 

administração pública. 

Concluem que uma política pública pode ser regida por diretrizes que, em princípio, 

visem à garantia dos direitos sociais, mas - durante seus processos de implementação, devido 

a diversos fatores -, suas ações podem findar por serem contrárias às diretrizes iniciais e 

reforçarem, por exemplo, as desigualdades sócio-culturais, o que repercute diretamente na 

garantia dos direitos sociais. 

Em artigo de autoria de Seibel e Gelinski (2010), o termo política pública refere-se a 

todo um leque de políticas implementadas pelo Estado, que podem ser englobadas em 

políticas econômicas (cambiais, fiscais e monetárias) e políticas sociais (saúde, educação, 

transporte, assistência social, etc.). Entretanto, a referência às políticas públicas tem sido 

usualmente empregada para designar as políticas sociais. 

Bucci (1996, p. 241) define políticas públicas como ―programas de ação 

governamental, visando à coordenação dos meios à disposição do Estado e as atividades 
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privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados‖.   

Neste sentido, vale mencionar alguns trechos do Livro Políticas Públicas: conceitos e práticas, 

SEBRAE/MG (2008) que abordam o tema de maneira evidente, a seguir. 

As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 

interesse público. As ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de 

decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as demandas ou 

expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo 

e não pela sociedade. Isto ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma 

integral. Ela faz solicitações (pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, 

senadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que também 

foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o próprio Presidente da 

República) para que atendam às demandas da população. SEBRAE/MG (2008) 

Ainda segundo o texto, as demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes 

públicos por meio de grupos organizados, no que se denomina de Sociedade Civil 

Organizada, a qual inclui sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de 

moradores, associações patronais e Organizações Não Governamentais.  

Cabe ao formulador de Políticas Públicas conseguir perceber, compreender e 

selecionar as diversas demandas. Compreendidas as diversas demandas e expectativas da 

sociedade, ele fará a seleção de prioridades para, em seguida, oferecer as respostas, as quais 

nunca atenderão às expectativas de todos os grupos, dos quais alguns serão contemplados e 

outros não. Para os grupos contemplados, o governo terá de formular e desenvolver ações 

para buscar atender às suas expectativas, integral ou parcialmente. Quando o governo busca 

atender às principais (na sua percepção) demandas recebidas, diz-se que ele está voltado para 

o interesse público (ou seja, para o interesse da sociedade). Ao atuar na direção do interesse 

público, o governo buscará maximizar o bem-estar social. SEBRAE/MG (2008) 

Em outras palavras, as Políticas Públicas são o resultado da competição entre os 

diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender (ou garantir) seus interesses, 

que podem ser específicos – como a construção de uma estrada ou um sistema de captação 

das águas da chuva em determinada região como demandas por segurança pública e melhores 

condições de saúde.  

A existência de grupos e setores da sociedade apresentando reivindicações e demandas 
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não significa que estas serão atendidas, pois antes disso é necessário que as reivindicações 

sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a atenção das autoridades dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Portanto, depois do exposto, cabe explicitar a noção no que se refere à palavra 

“políticas‖, que no sentido de políticas públicas denota um plano de ação, um plano de 

governo. Por isso, ela se origina da palavra política, referindo-se às questões de negociações e 

dos arranjos institucionais em uma sociedade democrática. 

Romilson (2010) apresenta alguns conceitos básicos de Políticas Públicas: 

Políticas (politics) são conjuntos de procedimentos formais e informais que expressam 

relações de poder e se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto aos bens públicos. 

Políticas Públicas (policy, policies) são saídas (outputs) resultantes da atividade 

política (politics): compreendem o conjunto de decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores. 

Portanto, sob a atual ótica, considera-se que as políticas públicas são a materialização 

do Estado por meio de diretrizes, programas, projetos e atividades que tenham por fim atender 

às demandas da sociedade. São chamadas públicas para distinguir do privado, do particular, 

do individual, considerando que o termo público tem uma dimensão mais ampla. 

Diante do fato de as políticas públicas voltarem em todas as suas conceituações, para o 

atendimento ao interesse público, à coletividade, à sociedade, infere-se sua inexorável e 

íntima relação com o controle social. Assim, diante de várias colocações, pode-se afirmar que 

o controle social sobre as políticas públicas é um mecanismo de fundamental importância, 

principalmente porque proporciona um acompanhamento mais direto da população nas 

decisões sobre as prioridades governamentais para os diferentes setores da sociedade como 

também a fiscalização, o acompanhamento e avaliação das políticas implementadas.  

3.2 Cenário das Políticas Públicas no Brasil após a Reforma do Estado 

A partir da Reforma do Estado, iniciadas em 1995, promovidas por meio das emendas 

à Constituição de 1988, surgiram outros marcos legais regulando as relações estabelecidas 

entre Estado e sociedade civil na prestação dos serviços públicos. Com a criação de novos 

órgãos públicos, as chamadas ―agências‖ e outros atores (conselhos, sindicatos, entidades de 

representação, associações de moradores, associações patronais e Organizações Não 

Governamentais – ONGs), passaram a estar envolvidos no processo de políticas públicas. Esta 
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nova ―administração gerencial‖ se preocupa com a eficiência e resultados da máquina pública.  

No Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu o processo de descentralização das 

competências do Estado, em especial na execução das políticas públicas sociais, para os entes 

da federação (Estados e municípios), promovendo, ao mesmo tempo, uma redistribuição das 

receitas tributárias. A descentralização das políticas públicas, além de promover uma 

mudança na forma de atuação do controle institucional, revelou-se insuficiente, gerando 

espaço para a consolidação do controle social. 

Iniciada a Reforma Administrativa, a descentralização estatal foi um dos pontos mais 

discutidos na época, pois partia da premissa que os problemas deveriam ser solucionados o 

mais próximo possível do seu foco de origem, facilitando o acesso às ações e aos programas 

de governo que se propunham a resolvê-los por meio da implementação das várias políticas 

sociais. 

Para Faleiros et al (2004, p. 13), ―a privatização efetuou a transferência das obrigações 

estatais para as empresas privadas, do público para o mercado e mudou o provimento dos 

serviços coletivos antes efetuados pelo Poder Público para a iniciativa privada.‖ 

Argumenta ainda Faleiros et al (2004) que o Estado que emerge neste período é o da 

regulação e privatização em lugar da intervenção para cumprir um projeto de 

desenvolvimento. O seu papel é de complementar o mercado, para o qual transfere 

maciçamente o patrimônio público e os cidadãos passam a ser vistos primordialmente como 

consumidores. 

Arretche (1999) afirma que a redefinição das competências e responsabilidades sobre a 

gestão das políticas sociais se realiza sob as bases institucionais de um Estado federativo, no 

qual Estados e municípios assumem funções de gestão de políticas públicas por iniciativa 

própria, por adesão de algum programa proposto por outra esfera de governo mais abrangente 

ou ainda por imposição constitucional (grifo nosso). 

Rofman (2007) acredita que o crescente peso da questão da participação dentro da 

concepção de políticas sociais é o resultado de profundas mudanças no modelo de Estado 

Social. As políticas de privatização, desregulamentação e descentralização, que marcaram o 

fim do Estado levaram para a redefinição do papel da sociedade na gestão das questões 

públicas. 

A partir disso o padrão de relacionamento entre os parceiros sociais e o governo 

começa a se definir e estas alterações estão interligadas com a disseminação da perspectiva de 
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desenvolvimento local, a hierarquia para a articulação dos agentes locais, como base para a 

sustentabilidade das iniciativas de desenvolvimento, estabelecendo assim uma participação 

institucional na política pública. 

Em seu artigo, Maciel (2010) diz que a proposta da descentralização e do controle 

social, em termos legais, propõe um caminho inovador para as políticas públicas brasileiras. 

Permitem, em tese, a maior presença do cidadão na fiscalização dos recursos e da gestão das 

políticas setoriais. Uma presença que pode influir significativamente na agenda do governo 

em relação às prioridades e às metas a serem desenvolvidas nas áreas compreendidas pelas 

respectivas políticas (grifo nosso). 

Esta maior presença e influência na agenda governamental requisita um exercício 

democrático que prescinde de uma qualificação dos atores que representam a sociedade civil 

organizada, como também de uma disposição política para a gestão democrática por parte do 

atores governamentais, finaliza Maciel (2010). 

Bresser Pereira (2004) discorre que a nova Administração gerencial, chamada também 

de nova gestão pública, trouxe mudanças significativas que refletem a situação atual. 

Começou então o que se pode chamar de Estado gerencial, ou seja, a administração pública 

voltada para resultados e isso não apenas no que diz respeito ao serviço público, mas também 

às políticas públicas orientadas para a geração de resultados e benefícios regionais. (grifo 

nosso)  

De acordo com Chiavenato (2008), o Estado, conforme definido pela Constituição 

Federal de 1988, possui autonomia para definir políticas públicas em seus diferentes âmbitos 

(federal, estadual e municipal) e implementá-las, tendo como meta atingir seus objetivos. 

Uma tendência atual é a do Estado como regulador, provedor ou promotor dos serviços 

prestados, mas transferindo às entidades privadas a tarefa de executar. Isso tem sido bastante 

importante e tem trazido resultados satisfatórios, uma vez que as parcerias trazem benefícios 

para ambos os lados. É a junção dos recursos públicos com a eficácia do gerenciamento 

privado. Isso está diretamente ligado ao conceito de governança. 

Noronha (2006) aponta que a sociedade brasileira é composta por pessoas de todos os 

níveis sociais e um dos aspectos relevantes é a extrema desigualdade social. Por isto, torna-se 

necessária a implantação de políticas públicas, visando à diminuição das desigualdades 

sociais e como estímulo ao desenvolvimento.  

Conforme salienta Abrúcio (2005), a mudança na administração pública tornou-se 
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necessária para que se aumentasse a consciência dos custos administrativos do Estado e 

houvesse maior fiscalização dos gastos públicos. Além disto, a reestruturação trouxe a 

necessidade da eficiência dos programas de governo e a necessidade de melhoria constante.  

Arretche (1996) discorre que a partir de perspectivas políticas distintas se produziu um 

grande consenso em torno da descentralização. Passou-se a supor que, por definição, formas 

descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais democráticas e que, além 

disso, fortaleceriam e consolidariam a democracia. Igualmente, tal consenso supõe que formas 

descentralizadas de prestação de serviços públicos seriam mais eficientes e que, portanto, 

elevariam os níveis reais de bem-estar da população. Portanto, reformas do Estado nesta 

direção seriam desejáveis, dado que viabilizaria a concretização de ideais progressistas, tais 

como equidade, justiça social, redução do clientelismo e aumento do controle social sobre o 

Estado.  

Assim, diante das diversas colocações de variados autores sobre o tema, a sociedade 

brasileira, após anos de lutas e reivindicações, alcançou na Constituição de 1988 e na 

Reforma Estatal, maior participação, assumiu responsabilidades e organizou-se para atuar nas 

ações públicas direcionadas ao bem comum da coletividade. Deste modo, a Reforma do 

Estado coaduna-se com os princípios constitucionais na implementação das políticas públicas 

no Brasil, vislumbrando-se melhores atuações dos governos no âmbito das políticas. 
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4 RELAÇÕES ENTRE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE SOCIAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1 Publicidade e Transparência na Gestão Pública 

A publicidade é um princípio informador da Administração Pública e segue a mesma 

regra do princípio da transparência, ou seja, dar conhecimento dos atos de gestão, 

possibilitando ao cidadão fiscalizar a sua legalidade. 

Silva (2001, p. 56), citando Pimenta (1998), resume oito princípios que devem estar 

presentes nas estratégias para se reformar a Administração Pública e que são utilizados para 

argumentar sobre o caso brasileiro. Os princípios são: desburocratização, descentralização, 

transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e enfoque no cidadão. 

Em verdade, todos esses princípios estão intimamente ligados entre si e a utilização de algum 

deles deve-se lastrear na existência do outro. Segundo o próprio autor, o princípio da 

transparência se impõe como fundamental para substituir controles meramente burocráticos 

por controles sociais. 

Silva (2001) sustenta ainda, que se a Administração Pública se torna mais 

desburocratizada, descentralizada e flexível, deve-se dar maior transparência às suas ações 

para poder controlar o bom uso dos recursos utilizados. A flexibilização administrativa, às 

vezes, abre caminho para a má utilização dos recursos e a corrupção. Portanto, o 

comportamento ético e a accountability são fundamentais no processo de controle, conclui. 

O administrador público tem o dever de dar publicidade aos seus atos para permitir o 

acesso e a apreciação dos mesmos. O dispositivo constitucional está previsto no caput do 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988: ―A administração pública direta ou indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]‖ (grifo 

nosso) 

Sobre este preceito Meirelles (2008, p. 87) discorre: 

A publicidade, como princípio de administração pública (CF, artigo 37, 

caput) abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de conhecimento 

de conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos 

concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos 

órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de 

julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem 

como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos 

órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser 

examinado na repartição e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada 

para os Constitucionais. 



46 

 

Ainda sobre o princípio da publicidade Agra (2002, p. 328) comenta: 

Este princípio é um instrumento de transparência da administração pública 

fazendo com que, os que lesam o patrimônio público possam ser punidos. 

Com a publicidade dos atos administrativos, os cidadãos poderão fiscalizar 

as atividades dos servidores públicos e impedir possíveis desvios. Ele 

desempenha o papel de coercitividade nos gestores da coisa pública, fazendo 

com que a administração do patrimônio coletivo ocorra nos moldes 

esculpidos pela lei. 
 

A Constituição Federal de 1988 delimitou a amplitude desta publicidade, atribuindo-

lhe caráter educativo, informativo ou de orientação social, para afastar o seu aproveitamento a 

título de promoção pessoal do agente público, conforme dispõe o § 1o. do artigo 37, ora 

transcrito: 

§ 1˚ - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. 
 

Neste sentido, há destaque também para a determinação legal do dever de 

transparência da gestão pública, a qual fica mais enfatizada com a introdução normativa da 

Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que disciplinou em 

detalhes o tema, conforme destaque no artigo 48 e seu parágrafo único: 

Artigo 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 verbas 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. 
 

O legislador ordenou na Constituição Federal o direito aos usuários dos serviços 

públicos as informações de seu interesse, conforme já mencionamos em capítulo anterior 

desse trabalho. Mediante tal preceito Araújo Júnior (2006, p. 55) afirma: 

O que a Constituição quer garantir é a publicidade doa atos de governo 

impedindo uma administração sigilosa ou secreta. O cidadão, que se quer 

cada vez mais participativo da vida do Estado, pode requerer informações 

em que tenha interesse particular, mas também pode fazê-lo em relação 

àquelas em que tenha interesse remoto, posto que interessam à coletividade, 

à sociedade. 
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Diante da afirmação, verifica-se que o direito do cidadão em obter do Estado 

informações relativas aos atos de gestão da coisa pública é certo, as quais devem ser prestadas 

nos prazos da lei. 

Interagindo com o dever de publicidade e transparência, vale mencionar o direito de 

petição, que segundo Moraes (2001, p. 183) escreve: 

O direito de petição possui eficácia constitucional, obrigando as autoridades 

públicas endereçadas ao recebimento, ao exame e se necessário for, à 

resposta em prazo razoável, sob pena de configurar-se violação ao direito 

líquido e certo do peticionário, sanável por intermédio de mandado de 

segurança. Note-se que, apesar da impossibilidade de obrigar-se o Poder 

Público competente a adoção de medidas para sanar eventuais ilegalidades 

ou abuso de poder, haverá possibilidade, posterior, de responsabilizar o 

servidor público omisso, civil, administrativamente e penalmente. 
 

Portanto, a publicidade e a transparência não se reconhecem mais como distintas, 

andam juntas, não se pode mais referir-se a uma sem a interferência da outra, abrindo assim, 

possibilidades aos cidadãos quanto ao acesso das informações públicas e propiciando um 

controle mais amplo por intermédio dos mecanismos disponibilizados. 

4.2 Transparência e Controle Social 

O princípio da transparência administrativa é inerência do princípio democrático 

(princípio fundamental estruturante) e resulta como o valor impresso e o fim expresso pelos 

princípios da publicidade, da motivação e da participação popular, como princípios 

constitucionais especiais ou subprincípios que a concretizam, uma vez que todos (isolada ou 

cumulativamente) apontam para a visibilidade da atuação administrativa (PINHO, 2010). 

Ainda segundo Pinho (2010), a transparência administrativa é um dos alicerces do 

Estado Democrático de Direito e da moderna Administração Pública pelo acesso à informação 

e pela participação na gestão da coisa pública, com sensível diminuição dos espaços 

reservados ao caráter sigiloso da atividade administrativa, ponto de partida para os nichos da 

ineficiência, do arbítrio e da imunidade do poder. 

Assegura o autor acima que a conquista expressiva da transparência administrativa é o 

reforço dos níveis e canais de vigilância sobre a juridicidade da atuação administrativa e sobre 

a preservação e satisfação do interesse público em todas as facetas da atividade 

administrativa. A motivação é exigida e valorizada pela publicidade e a participação popular, 

mais aberta a um espectro amplo de interesses diretos e indiretos, difusos e coletivos, com 

influência e responsabilidade no processo de tomada de decisões administrativas. 
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A respeito do Controle Social, Pinho (2010) ainda revela que este constitui o direito 

público subjetivo do cidadão de fiscalizar a função administrativa do Estado. Aquele que 

realiza o controle faz juízo de valor, e, por meio desse juízo de valor, constata se um ato é 

constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, regular ou irregular. O resultado do 

controle social de um ato administrativo é a possibilidade ou não de sua revogação (por 

inconveniência ou inoportunidade) ou a obrigação de sua invalidação (por ilegalidade ou 

ilegitimidade) pela Administração, mediante julgamento administrativo. 

Portanto, cabe ao cidadão a faculdade ou não de controlar, de exercer um direito 

público subjetivo, enquanto a Administração tem o dever de exercer o seu poder de julgar a 

controvérsia a qual lhe foi imputada. 

Santos (2004, p. 9) informa: 

O exercício do controle social, porém, somente pode ocorrer quando existem 

instrumentos de divulgação e controle da consistência das informações 

governamentais (acesso fácil a informações referentes a licitações, contratos, 

programas governamentais, avaliação do resultado de políticas) assim como 

canais de reclamações da população para o governo. 
 

Ainda a esse respeito, ele reporta-se à ampliação do controle social, da 

responsabilização dos agentes públicos e à busca de maior transparência. Além de ser 

imperativo da construção da democracia, vincula-se, no Brasil, à necessidade de enfrentar um 

problema de graves proporções: a corrupção na esfera pública. 

Novamente segundo Santos (2009), houve significativa melhora nos instrumentos de 

atuação, inclusive com a utilização de recursos de tecnologia e comunicação, como a Internet, 

para ampliar a transparência sobre o uso de recursos públicos. Há, porém, muito ainda a ser 

feito para que o controle social ultrapasse as barreiras formais e possa integrar-se ao rol de 

mecanismos de controle da Administração Pública no Brasil, aliando-se aos demais meios de 

garantia da transparência da ação governamental. 

Cabe então ratificar que a transparência dos atos praticados pelos agentes públicos, em 

todos os níveis da administração dos três poderes da República, é de grande auxílio para o 

exercício do controle social, uma vez que a troca de informações entre governo e sociedade 

deve ser um processo contínuo.  

Destaque para o Portal da Transparência do Governo Federal que representa uma 

ferramenta para a população exercer o controle social. Conforme consta no site da 

Controladoria Geral da União - CGU, o estímulo à transparência pública é um dos objetivos 
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essenciais da moderna Administração Pública. A ampliação da divulgação das ações 

governamentais a milhões de brasileiros, além de contribuir para o fortalecimento da 

democracia, prestigia e desenvolve as noções de cidadania. 

As páginas de Transparência Pública dão continuidade às ações de governo voltadas 

para o incremento da transparência e do controle social, com objetivo de divulgar as despesas 

realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, informando sobre 

execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e passagens. Desta forma, 

conforme dispõe a Portaria Interministerial n. 140, de 16 de março de 2006, cada órgão e 

entidade deve ter sua própria Página de Transparência com informações detalhadas. 

Conferir transparência dos recursos públicos aproxima o Estado da sociedade; garantir 

a participação da sociedade civil organizada nas audiências públicas durante o processo de 

elaboração e do curso da execução dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos e 

o acesso às informações gerenciais, significa que os cidadãos participam democraticamente 

das tomadas de decisões sobre a melhor forma de aplicação dos recursos, de forma a 

promover a maior eficácia e moralidade da gestão pública.  

Neste sentido, é inevitável mencionar que o princípio da transparência alia-se ao 

conceito de controle social, pois estes instrumentos colocados à disposição dos cidadãos estão 

intimamente relacionados, legitimando a sociedade no acesso e fiscalização da ação estatal 

que permeia a ética na correta aplicação dos gastos públicos. 

4.3 Controle Social e Políticas Públicas 

Como exposto em capítulo anterior, várias são as formas de participação do cidadão 

nas decisões do Estado e nas políticas públicas, dentre as quais citamos: o orçamento 

participativo, os projetos de iniciativa popular, plebiscito, audiências públicas, fóruns, 

ouvidorias, etc. Entretanto, neste capítulo ressalta-se a importância dos conselhos gestores de 

políticas públicas, que permitem maior aproximação do cidadão com a política implementada, 

possibilitando o controle social por esses agentes. Os conselhos têm forte interesse para que a 

política pública alcance seus objetivos propostos, tendo em vista que a sua representação em 

muitos casos advém da sociedade. 

Atuando de forma organizada, a sociedade civil desempenha um papel importante na 

preservação da democracia, monitorando possíveis abusos de governantes e participando das 

políticas públicas. Deste modo, construir formas avançadas e eficazes de controle social sobre 

http://www.cgu.gov.br/Legislacao/Arquivos/Portarias/Portaria_Interministerial.pdf
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o Estado talvez seja o maior desafio contemporâneo, em função da ampliação da esfera de 

poder do âmbito local para o global. 

Nesta orientação, há destaque para os conselhos de políticas públicas, que são 

instâncias de exercício da cidadania, que abrem espaços para a participação popular na gestão 

pública. Os conselhos podem desempenhar, conforme o caso, as funções de fiscalização, 

mobilização, deliberação ou de consultoria, decidindo sobre as estratégias utilizadas nas 

políticas públicas de sua competência. A legislação brasileira prevê a existência de inúmeros 

conselhos de políticas públicas, alguns com abrangência nacional e outros cuja atuação é 

restrita a Estados e municípios (BENTO, 2008).  

No Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, vem sendo estimulada, 

institucionalmente, a implementação de um novo paradigma de gestão das políticas públicas 

que promova a descentralização das decisões e amplie o espaço de participação da sociedade. 

Aponta a criação, nos municípios de todo o país, de diversos mecanismos de inserção de 

segmentos da população nos processos decisórios, dentre os quais os Conselhos Municipais 

que reúnem, de acordo com suas respectivas especificidades, entidades representativas do 

poder público, associações de moradores, associações profissionais, entidades de 

representação de trabalhadores, entidades religiosas e organizações ambientalistas, entre 

outras (CARVALHO et al, 2005). 

Segundo Januzzi e Guimarães (2004), o avanço dos processos de descentralização e a 

maior pressão social, oriunda de sucessivas crises econômicas e o consequente acúmulo de 

demandas locais, faz a geração e disseminação periódica de estatísticas, indicadores e índices 

municipais passarem a assumir um caráter ainda mais relevante no processo de planejamento, 

sobretudo para subsidiar o processo de implantação, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas. 

A participação da sociedade debatendo em suas organizações, dialogando com o 

Estado e realizando o controle social é muito importante para garantir que as políticas 

atendam, de fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta 

e de qualidade dos serviços e também para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. A 

participação ampla da sociedade no controle social fortalece as políticas públicas, tornando-as 

mais adequadas às necessidades da coletividade e ao interesse público e mais eficientes. Por 

exemplo, quando a população está atenta para o que ocorre na escola do seu bairro ou no 

posto de saúde, ou mesmo nas políticas nacionais, há melhor resultado em termos de 

qualidade desta política pública. Além disso, o controle social contribui para a 
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democratização da gestão pública, por meio do envolvimento de diversos atores da sociedade. 

Cada qual com suas necessidades e interesses específicos (BRASIL, 2008). 

O controle social pode ser realizado tanto no momento da definição das políticas a 

serem implementadas quanto no momento da fiscalização, do acompanhamento e da 

avaliação das condições de gestão, execução das ações e aplicação dos recursos financeiros 

destinados à implementação de uma política pública. Assim, vale a reflexão de se pensar em 

política pública não só como mais um programa ou uma ação governamental, mas acima de 

tudo como uma solução que leve à população não só melhorias ou meras perspectivas na 

qualidade de vida, mas educação para a cidadania, em que a sociedade possa assimilar valores 

de participação, como ética no desempenho do controle social e possa praticá-los no controle 

dos gastos públicos e nas suas vidas, transformando-se em verdadeiros cidadãos.  

Neste sentido, o exercício do controle social é um aprendizado tanto para gestores 

quanto para atores da sociedade, uma vez que neste processo todos aprendem a reconhecer e a 

dialogar com diferentes necessidades. Em alguns espaços (conselhos gestores de políticas 

públicas), a sociedade tem direito à voz, delibera e decide sobre as políticas com o governo. 
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5 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E FORTALECIMENTO DO 

CONTROLE SOCIAL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

A Câmara dos Deputados, sendo uma instituição pública chamada popularmente de ―A 

Casa do Povo‖, e na qualidade de representante do povo brasileiro, instituiu variados 

mecanismos de comunicação com o cidadão, com o foco voltado na divulgação de suas 

atividades, a fim de que as suas informações estejam acessíveis à sociedade, para que esta 

possa, em consequência, efetivar o controle social.  

5.1 Canais de Informação entre a Câmara dos Deputados e o Cidadão 

Serão apresentados a seguir alguns mecanismos, desenvolvidos pela Câmara dos 

Deputados, a partir da Constituição Federal de 1988 e da Reforma do Estado, que servem 

como canais de informação na promoção e fortalecimento do controle social. 

5.1.1 Rádio Câmara  

A Rádio Câmara transmite ao vivo as sessões e votações do Plenário Ulysses 

Guimarães e produz noticiários sobre as atividades legislativas e parlamentares, além de 

debates, entrevistas, programas culturais e de utilidade pública. É responsável pela edição do 

noticiário da Câmara dos Deputados no programa diário "Voz do Brasil", veiculado em rede 

nacional. Sua programação é transmitida em frequência modulada no Distrito Federal (canal 

96,9) por satélite para todo o País e também está disponível na Internet. 

5.1.2 TV Câmara  

A TV Câmara transmite ao vivo as sessões plenárias e as reuniões de comissões 

técnicas. Seus programas são essencialmente jornalísticos, apresentados na forma de 

noticiários, debates e entrevistas com deputados, autoridades e especialistas sobre assuntos em 

discussão na Câmara. Produz documentários, programas culturais e educativos. Alguns com 

participação direta de telespectadores.  

5.1.3 Jornal da Câmara  

O Jornal da Câmara noticia diariamente os debates realizados no Plenário Ulysses 

Guimarães, as discussões e votações promovidas pelas comissões e os atos e decisões da 

Mesa Diretora, do Colégio de Líderes e dos demais órgãos da Casa. Está disponível em 

edições impressas com tiragem de 5 mil exemplares de terça a sexta-feira. Às segundas-feiras, 

edições especiais com tiragem de 16 mil exemplares são distribuídas, via postal, a diversos 

públicos de interesse da Câmara dos Deputados, como Assembleias Legislativas, Prefeituras e 

http://intranet.camara.gov.br/internet/radiocamara/
http://intranet.camara.gov.br/internet/tvcamara/
http://intranet.camara.gov.br/internet/jornalcamara/
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entidades da sociedade civil, entre outros. O Jornal da Câmara também pode ser lido na 

página da Câmara dos Deputados na Internet. 

5.1.4 Agência Câmara de Notícias   

A Agência Câmara é o veículo de informação jornalística da Câmara dos Deputados 

via Internet. Suas notícias são fonte primária de informação para os grandes veículos da 

imprensa nacional e regional, além da especializada que não dispõem de estrutura para 

acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelos parlamentares. Divulga a agenda de 

trabalhos da Câmara, pública em tempo real notícias sobre as atividades realizadas no 

Plenário Ulysses Guimarães e nas comissões, promovendo bate-papos entre deputados e a 

sociedade sobre projetos em destaque e oferece aos usuários assinatura gratuita de boletins 

noticiosos setorizados. 

5.1.5 Relações Públicas  

A Coordenação de Relações Públicas desenvolve ações de comunicação de interesse 

dos diversos órgãos da Casa e campanhas voltadas para o público interno; organiza eventos 

institucionais e oferece suporte para eventos promovidos em parceria com outras entidades; 

controla o agendamento dos diferentes espaços físicos sob sua responsabilidade e mantém 

atendentes treinados em todas as entradas da Câmara, que fornecem informações, 

recepcionam e acompanham os visitantes pelas dependências da Instituição. 

Responsável pela coordenação da visitação cívica monitorada à Câmara dos 

Deputados, oferecida a estudantes e visitantes todos os dias, inclusive finais de semana e 

feriados. As visitas podem ser agendadas por telefone. Também é responsável pela Central 

de Comunicação Interativa, que, por meio do serviço Disque-Câmara (0800-619619), 

realiza atendimento telefônico à população, encaminhando suas demandas e transmitindo 

respostas aos solicitantes. 

5.1.6 Educação para a Cidadania 

A Câmara dos Deputados também disponibiliza em seu site acesso a links voltados à 

educação da população que possibilita a sua participação ativa na Casa, adquirindo valores 

voltados para a cidadania e a democracia. 

5.1.6.1 Parlamento Jovem Brasileiro 

Objetiva possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência do 

processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos 

http://www2.camara.gov.br/agencia/
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Deputados. Os estudantes devem ter entre 16 e 22 anos e estar matriculado e frequentando 

regularmente o 3º ano do Ensino Médio. O Parlamento Jovem é instalado anualmente, 

regulado pelo Ato da Mesa n. 49/04 e pela Resolução 12/03 da Câmara dos Deputados, de 

iniciativa do Deputado Lobbe Neto. Disponível no Portal da Câmara dos Deputados, no 

endereço eletrônico: www.camara.gov.br/responsabilidade-social/parlamentojovem. 

5.1.6.2 Plenarinho  

O Plenarinho é o principal canal de interação entre a Câmara dos Deputados e o 

universo infantil (crianças de 7 a 12 anos, pais, professores e educadores). Por meio de uma 

linguagem acessível e lúdica, o portal infantil informa sobre o Poder Legislativo elaboração 

de leis e atuação parlamentar, política, democracia e organização do Estado. Outras 

informações sobre o Plenarinho estão disponíveis também em sua página eletrônica: 

www.plenarinho.gov.br. 

O site da Câmara dos Deputados oferece também acesso a fóruns e chats nas redes 

sociais como Twitter, Orkut, Faceboock, Blogs e Youtube. Outra novidade é a opção 

Responsabilidade Social, em que estão listados todos os programas da Câmara voltados para 

o uso sustentável de recursos, preservação do meio ambiente, promoção da cidadania e 

capacitação para o trabalho. 

Recentemente a Câmara dos Deputados inaugurou outro projeto piloto, sendo mais um 

novo mecanismo de informação e interação popular, no qual qualquer cidadão poderá enviar 

perguntas para pergunte@camara.gov, as quais serão direcionadas aos convidados em 

audiências públicas pré-definidas promovidas pelas comissões. Por este intermédio, todo 

cidadão poderá atuar de forma mais direta nos assuntos que lhe desperte interesse. 

Retomando dados informativos da Agência Câmara de Notícias, duas comissões já 

aderiram ao projeto: a Comissão de Direitos humanos e Minorias e a Comissão de Educação e 

Cultura, entretanto a intenção é de ampliação para as demais Comissões da Casa. 

Com a Internet, especialmente no portal da Câmara dos Deputados, no endereço: 

www.camara.gov.br/, amplia-se o acesso às informações pelos cidadãos. Assim, o uso das 

variadas ferramentas digitais de interação e de compartilhamento de conhecimento é uma 

realidade inquestionável para o aperfeiçoamento da transparência no mundo contemporâneo. 

Portanto, evidencia-se que a Câmara dos Deputados vem investindo fortemente em 

novos modelos de gestão, aliada à transparência e modernização na divulgação de suas 

atividades, amparados no planejamento estratégico adotado nos últimos anos. 

http://www.plenarinho.gov.br/plenarinho/quem-somos
http://www2.camara.gov.br/responsabilidade-social/a-pratica-na-camara
mailto:pergunte@camara.gov
http://www.camara.gov.br/
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5.2 Canais de Participação Popular na Câmara dos Deputados  

A ampliação da participação popular, em especial com o auxílio de meios digitais, 

permite o fortalecimento da democracia representativa, pois valoriza o vínculo entre 

sociedade e o parlamento durante o exercício do mandato. Há algum tempo a Câmara vem 

trabalhando com vistas a ampliar os canais de interação e participação com a sociedade. 

Em relação à participação cidadã na Câmara, primeiramente cabe mencionar o que 

estabelece a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 61:  

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos... 

(grifo nosso). 

 

A Carta Maior ainda menciona, no seu artigo 14, a iniciativa popular de lei, ou seja, a 

participação direta da população no Legislativo como uma das formas de exercício da 

soberania e participação popular. 

Aliado a este preceito constitucional o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

estabelece em seu Título VIII, Capítulo I, artigo 252, da participação da sociedade civil no 

processo legislativo: 

Artigo 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 

centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 

com não menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles...  
 

A respeito do citado artigo, significa dizer que cidadãos individualmente ou entidade 

da sociedade civil podem coletar assinatura dos eleitores, bem como a entidade pode, 

também, patrocinar a sua apresentação, responsabilizando-se, inclusive, pela obtenção das 

assinaturas. 

Ainda no mencionado Regimento, em seu Capítulo II, artigos 253 e 254, indicam-se 

outras formas institucionalizadas de se colocar em prática a participação popular na Câmara:  

▪ petições, reclamações e representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas 

ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas e deputados;  

▪ oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de 

exposição e propostas oriundas de entidades científicas e culturais, ou associações e órgãos de 

classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto por partidos políticos.  
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O capítulo III do Regimento Interno, em seu artigo 255, faz referência à participação 

nas audiências públicas:  

Artigo 255. Cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública com 

entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem 

como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua 

área de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de 

entidade interessada. 
 

Estas reuniões, promovidas pelas Comissões Permanentes ou Temporárias da Câmara dos 

Deputados, são recursos que podem ampliar o espaço de participação popular no Legislativo. 

Em relação ao credenciamento de entidades para acompanhar as matérias e prestar 

esclarecimentos, o Regimento Interno da Casa assim reporta-se: 

Artigo 259. Além dos Ministérios e entidades da administração federal 

indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados e 

empregadores, autarquias profissionais e outras instituições de âmbito 

nacional da sociedade civil credenciar junto à Mesa representantes que 

possam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara, 

através de suas Comissões, às Lideranças e aos Deputados em geral e ao 

órgão de assessoramento institucional. 
 

Já o artigo 260 do referido Regimento refere-se ao credenciamento da imprensa para 

informar o público sobre as matérias em tramitação e assim dispõe: ―Os órgãos de imprensa, 

do rádio e da televisão poderão credenciar seus profissionais, inclusive correspondentes 

estrangeiros, perante a Mesa, para exercício das atividades jornalísticas, de informação e 

divulgação, pertinentes à Casa e a seus membros.‖  

Além das formas regimentais acima referidas, há outras maneiras de a sociedade 

expressar a preocupação, o interesse ou a exigência sobre um determinado assunto ao qual a 

Câmara dos Deputados deve pronunciar-se. Neste sentido, cabe mencionar a presença de 

movimentos, grupos e entidades nos corredores, em frente às salas das Comissões, na entrada 

do Plenário, chamando a atenção com o poder de exercer grande impacto em determinada 

votação ou matéria que esteja em tramitação ou apreciação no debate da Casa. 

A seguir apresentam-se alguns canais de efetiva participação popular na Câmara dos 

Deputados, que podem viabilizar e a fortalecer o controle social na instituição. 

5.2.1 Comissão de Legislação Participativa  

Representando um marco histórico, em 30 de maio de 2001, a Câmara dos Deputados 

aprovou a Resolução n. 21 de 2001, criando a Comissão de Legislação Participativa – CLP, 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp
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com o objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração legislativa. 

por meio da CLP, a sociedade, por meio de qualquer entidade civil organizada, ONGs, 

sindicatos, associações, órgãos de classe, apresenta à Câmara dos Deputados suas sugestões 

legislativas. Estas sugestões vão desde propostas de leis complementares e ordinárias até 

sugestões de emendas ao Plano Plurianual - PPA - e à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

Outras informações sobre a CLP estão disponíveis em sua página eletrônica: 

www.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp. 

5.2.2 Ouvidoria Parlamentar  

A Ouvidoria Parlamentar é um órgão integrante da Presidência da Câmara dos 

Deputados, criada pela Resolução n˚ 19 de 2001, para ser o canal de interlocução entre a 

Câmara e a sociedade. Tem como principais atribuições receber consultas e reclamações e 

encaminhar aos órgãos competentes as demandas formuladas pelos cidadãos, tornando mais 

transparente o trabalho da Casa. Os pedidos e sugestões chegam por meio de 

correspondências, e-mails, faxes e telefonemas. Em relação a denúncias feitas contra 

parlamentares, são imediatamente submetidas à Mesa Diretora, para que seja feita a devida 

apuração. 

A participação dos cidadãos também gera audiências e seminários para debates e 

esclarecimentos sobre temas de interesse da sociedade. Outras informações sobre a Ouvidoria, 

inclusive relatórios estatísticos, disponíveis em sua página eletrônica:  

http://www.camara.gov.br/a-camara/ouvidoria. Se o cidadão ainda desejar expressar sua 

opinião sobre a Câmara dos Deputados, pode escrever para a Ouvidoria Parlamentar em sua 

página, acessando o link: Fale com a Ouvidoria. 

5.2.3 Portal da Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados reinaugurou em 20 de abril de 2010, o seu novo portal na 

internet, reformulado para facilitar o acesso às informações, permitir mais interatividade com 

o cidadão com mais transparência para a atividade legislativa. Portanto, ressalta-se a riqueza 

do Portal neste capítulo da monografia quanto à disseminação das informações constantes no 

seu banco de dados, que possibilita ao cidadão acessá-las de forma rápida, clara e 

transparente. 

Segundo a Agência Câmara de Notícias, o Portal foi reconhecido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) como uma dos melhores páginas eletrônicas legislativas do 

mundo, o portal permite acessar, de forma rápida, o perfil de cada parlamentar, todas as 

http://www.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp
http://www2.camara.gov.br/a-camara/ouvidoria
http://www.camara.gov.br/a-camara/ouvidoria
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informações sobre legislação, projetos em tramitação, funcionamento da Câmara, licitações da 

Casa, votações em Plenário e nas comissões. A maioria das informações são atualizadas em 

tempo real, sendo que, as páginas são descentralizadas e mantidas pelos diversos órgãos da 

instituição.  

O Portal da Câmara oferece as seguintes informações: pauta de trabalhos e ordem do 

dia do plenário e das comissões; permite o acompanhamento em tempo real das sessões 

plenárias e comissões; possibilita acesso e acompanhamento das proposições em tramitação 

na Casa; disponibilizam informações sobre a instituição, sua história e estrutura 

administrativa; dispõe ainda, de acesso a dados biográficos dos parlamentares, incluindo suas 

votações, presenças e atuação no processo legislativo. Em relação à accountability, no portal, 

há um link para acesso a página ―Transparência‖ com conteúdos sobre orçamento, gestão 

fiscal, contratos celebrados pela Casa quanto à prestação de serviços e licitações com editais 

de pregões, etc., conforme detalhamento abaixo. 

A Transparência na Câmara - gestão, orçamento, execução orçamentária, contas, 

relatórios de atividades, licitações e contratos e recursos humanos.  

Boletim Acompanhe seu Deputado - atuação de um ou mais deputados, tais como 

discursos, notícias, movimentação parlamentar, votações, proposições apresentadas e 

relatadas. 

Cota para Exercício da Atividade Parlamentar – divulgação das despesas custeadas 

numa só cota aos parlamentares por Unidade da Federação, tais como: combustíveis e 

lubrificantes; divulgação da atividade parlamentar,  emissão bilhete aéreo, fornecimento de 

alimentação do parlamentar, hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal, locação 

de veículos automotores ou fretamento de embarcações, manutenção de escritório de apoio à 

atividade parlamentar, passagens aéreas (inclusive para assessores) e fretamento de aeronaves, 

serviços postais e telefonia.  

 Viagens em Missão Oficial  - relatórios apresentados pelos parlamentares após as suas 

viagens concedidas pela Câmara dos Deputados.  

Ainda sobre os canais de participação, comunicação, e interatividade com o cidadão, o 

site oferece os serviços Fale com o Deputado e o Fale Conosco. Através do Portal da 

Câmara dos Deputados qualquer cidadão pode utilizá-los para se comunicar com os 

parlamentares ou com a Casa. 

 

http://www2.camara.gov.br/transparencia/a-transparencia-na-camara
http://www2.camara.gov.br/transparencia/sispush/indexAtuacao
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=5
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/verba_indenizatoria_detalheVerbaAnalitico?nuDeputadoId=1744&numMes=11&numAno=2009&numSubCota=999
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5.2.4 Fale com o Deputado e o Fale Conosco  

Em relação ao link Fale com o Deputado, este serve para enviar mensagens 

diretamente para um ou mais parlamentares, com acesso as suas biografias, seus trabalhos 

legislativos, podendo receber ainda, informações por e-mail sobre atuações na Casa.  Permite 

também, encaminhar denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações. Disponível 

no endereço eletrônico: http://www.camara.gov.br/deputados/pesquisa. 

O serviço Fale Conosco, sendo um canal facilitador de comunicação com o cidadão, 

está acessível no endereço: http://www.camara.gov.br/participe/fale-conosco, onde é possível 

também redigir mensagens para fazer elogios, reclamações, sugerir, tirar dúvidas e fazer 

solicitações por escolha do assunto, como: Portal, Biblioteca e Arquivo, Leis Federais, 

Orçamento da União, Proposições e Publicações. Possibilita também, a participação direta 

com os demais links: Conheça a Ouvidoria; Fale com a Ouvidoria ou Fale com o Deputado.    

5.2.5 e-democracia 

O e-democracia é um portal de interação virtual da sociedade, com participação mais 

direta. Seu objetivo é promover a discussão e o compartilhamento de conhecimento no 

processo de elaboração de políticas públicas e projetos de lei de interesse nacional. Está 

disponível no endereço eletrônico:  http://www.edemocracia.camara.gov.br/publico/. Refere-

se a um conjunto de projetos estratégicos destinados a propiciar a participação ampla da 

sociedade no processo de elaboração legislativa, por meio de tecnologia de informação e 

comunicação, objetivando a valorização do trabalho legislativo; melhorar a interação entre 

sociedade e Câmara dos Deputados e o fortalecimento do papel do Poder Legislativo na 

formulação de políticas públicas. 

5.3 Relatos de casos que viabilizaram o controle social na Câmara dos Deputados  

Qualquer despesa pública feita por políticos ou gestores públicos que exercem 

adequadamente seus mandatos ou cargos só se justifica pela ótica do interesse público. O 

dinheiro é do povo, devendo ser utilizado para uso público e não privado. Nesse sentido, cabe 

relatar nesse tópico alguns casos de participação e pressão popular que viabilizaram o controle 

de gastos públicos na Câmara dos Deputados, permitindo espaço para a transparência e o 

conseqüente controle social pelos cidadãos no acompanhamento e vigilância das despesas que 

são custeadas pelo povo, portanto, não devendo ser confundido para fins privados. Assim, 

vejamos. 

http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa
http://www.camara.gov.br/participe/fale-conosco
http://www2.camara.gov.br/participe/fale-conosco/conheca-a-ouvidoria
http://www2.camara.gov.br/participe/fale-conosco/ouvidoria
http://www2.camara.gov.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado
http://www.edemocracia.camara.gov.br/publico/
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5.3.1 Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP 

Após diversos escândalos noticiados por emissoras de televisão, jornais e revistas, em 

relação à utilização indevida da Verba Indenizatória por alguns parlamentares, como: emissão 

de notas frias, superfaturadas e despesas irregulares, houve por parte da população uma 

maciça manifestação e indignação em relação a essa irregular situação. Segundo fonte da 

Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, reclamações, indignações sobre o assunto 

chegaram por meio do seu canal e, também pelos outros canais de comunicação disponíveis 

na Casa.  

Diante dos fatos e da pressão social, o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, 

visando dar transparência dos gastos públicos na utilização das verbas e, visando resgatar a 

credibilidade da Instituição perante a sociedade, instituiu o Ato da Mesa n˚ 43, de 2009, 

criando a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, que entrou em vigor no dia 

 de julho de 2009. Ficaram reunidas numa só cota as despesas anteriormente custeadas pela 

Cota de Transportes Aéreos, Cota Postal telefônica e Verba Indenizatória, os valores 

disponibilizados (limites mensais) aos parlamentares foram fixados por unidades da 

federação, de acordo com a tabela a seguir. 

Tabela 2 – Quadro de Cotas para o Exercício da Atividade Parlamentar  

Unidade da federação Valor da cota R$ 
AC 33.516,34 
AL 30.723,33 

AM 32.711,89 

AP 32.563,97 
BA 29.259,38 

CE 31.865,01 
DF 23.033,13 

ES 28.057,67 
GO 26.606,13 

MA 31.637,78 

MG 27.049,62 
MS 30.419,48 

MT 29.575,29 
PA 31.695,15 

PB 31.547,57 

PE 31.278,18 
PI 30.744,29 

PR 29.154,13 
RJ 26.797,65 

RN 32.077,21 
RO 32.789,41 

RR 34.258,50 

RS 30.671,69 
SC 29.915,86 

SE 30.113,87 
SP 27.769,62 

TO 29.632,52 
Fonte: Terceira Secretaria da Câmara dos Deputados 
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Portanto, já se encontra disponível e publicado na internet, no link Transparência da 

Câmara dos Deputados (http://www.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-

atividade-parlamentar), de forma detalhada (com valores gastos e beneficiários), as despesas 

mensais dos deputados com a referida verba. 

Conforme palavras do deputado Michel Temer em entrevista para a Agência Câmara 

de Notícias, ―esse novo modelo de transparência vai facilitar o controle social e, consolidar a 

Câmara dos Deputados como órgão do Legislativo que oferece maior capilaridade de 

informação à sociedade‖. 

Dessa forma, importa mencionar que esses atos de visibilidade impõem uma questão 

de obrigação pública de quem exerce um mandado, que além da transparência, permite a 

prestação de contas no trato com os recursos públicos, a chamada “accountability”. 

5.3.2 Política de Recursos Humanos 

Outro ponto merecedor de destaque no trato com o gasto público, diz respeito às 

informações publicadas pela Casa também no seu link Transparência, no endereço: 

http://www.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio, por onde 

qualquer cidadão pode acessar e consultar todas as tabelas de remuneração de todos os cargos 

ocupados por servidores na Câmara dos Deputados seja ele efetivo ou comissionado, o 

quantitativo e as suas respectivas lotações. Detalhamento das informações no quadro abaixo. 

Tabela 3- Quadro Remuneratório/Quantitativo/Lotação 
Tabelas de Remuneração Quantitativos Lotação de Servidores 

Cargo Efetivo Cargo Efetivo Servidor Efetivo 

Cargo de Natureza Especial (CNE) Cargo de Natureza Especial (CNE) CNE 

Função Comissionada (FC) Função Comissionada (FC) Secretários Parlamentares 

Secretariado Parlamentar (SP) Secretariado Parlamentar (SP) Deputados Federais 

Deputados Federais __________________________ ______________________ 

Fonte: Site Câmara dos Deputados 

Constata-se assim, que primando por ações inovadoras de transparência, aliada a 

gestão estratégica que vem sendo desenvolvida, a Câmara dos Deputados proporciona a 

verticalização do controle, promovendo sua abertura à participação social, pois o povo é o 

legítimo titular do poder estatal, cujo exercício pode ser direto ou por meio de seus 

representantes, vindo a contribuir para uma maior aproximação entre os cidadãos e a sua 

gestão no fortalecimento e fomento ao controle social. 

 

 

http://www.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaCargoEfetivo.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaEstatisticaEfetivos.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/consulta-servidores
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaCNE.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/tabelaestatisticacne.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/consulta-cne
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaFuncaoComissionada.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaEstatisticaFC.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/consulta-secretarios-parlamentares
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaSecretarioParlamentar.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/TabelaEstatisticaSP.pdf
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/consulta-deputados
http://www2.camara.gov.br/transparencia/recursos-humanos/quadro-remuneratorio/deputados


62 

 

5.3.3– Lei Complementar n˚ 135/2010 - “Lei da Ficha Limpa” 

Mais recentemente, em relação à efetiva participação social, cabe mencionar também a 

mobilização em favor da aprovação do Projeto de Lei Complementar n˚ 168-A, de 1993, cujo 

texto obteve consenso na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no plenário da 

Câmara dos Deputados. Após a sua aprovação, foi à sanção presidencial sendo transformado 

na Lei Complementar n˚ 135/2010, conhecido como a “Lei da Ficha Limpa”, fruto de 

iniciativa popular que se evidencia como expressiva manifestação ao controle social, no 

sentido de fortalecer a representatividade, combater a corrupção e maximizar o atendimento 

das demandas dos brasileiros. 

 A Lei da Ficha Limpa é um instrumento para impedir que maus políticos, aqueles que 

usam a política em benefício próprio, continuem exercendo cargos tanto no Legislativo 

quanto no Executivo, pois impede a candidatura de pessoas condenadas pela Justiça em 

decisão colegiada por crimes de maior gravidade, como corrupção, abuso de poder 

econômico, homicídio e o próprio tráfico de drogas. O texto unifica, em oito anos, o período 

durante o qual o condenado ficará sem poder se candidatar. 

O Relator do Projeto de Lei da Ficha Limpa deputado Indio da Costa - DEM-RJ, no 

grupo de trabalho instituído no âmbito da Câmara dos Deputados sobre a matéria, o qual 

contou com a participação de representantes dos  partidos políticos e ampla discussão, com 

oitiva de representantes da sociedade em audiências públicas e dos representantes do 

Movimento de Combate Nacional à Corrupção Eleitoral, destacou em entrevista que a força 

da participação popular teve grande importância para garantir a aprovação do texto. 

Integrante do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, o advogado 

Marcelo Lavenère acompanhou de perto as votações. Segundo ele, a Ficha Limpa é o 

primeiro passo rumo a uma reforma política mais profunda. "É um prenúncio de que, no 

futuro, nós poderemos ter realmente uma integração maior entre os nossos dirigentes e os 

eleitores‖, afirmou. De acordo com Chico Whitaker, também integrante do movimento contra 

a corrupção, a aprovação da Ficha Limpa mostra que a força da sociedade é maior do que se 

imagina. "Foi uma alegria, uma constatação de que dá para acreditar no Legislativo. Isso é 

importante‖, ressaltou. 

Assim, observa-se que aprovação desta Lei foi um avanço na direção das aspirações da 

sociedade civil, pois chegou a Casa com mais de 1,5 milhões de assinaturas colhidas pelo 

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, representando, sem dúvida, um marco na 
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história política do país. A Lei da Ficha Limpa foi aplicada nas eleições de 2010, por decisão 

do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, melhorando as exigibilidades 

para homologação das candidaturas, acrescentando inelegibilidades, cumprindo assim, o 

dispositivo do art.14, inciso III da Constituição Federal. 
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6- CONCLUSÃO 

 

Com opção pela realização do estudo bibliográfico e exploratório, foi possível chegar 

à conclusão que a partir das inovações concebidas com a nova gestão pública, houve avanços 

nas organizações dos setores públicos que sofreram várias mudanças para se adequarem a essa 

nova ótica que culminou em variados princípios administrativos no trato com a res pública. 

A pesquisa apresentou a atual administração pública em um cenário que se faz exigir 

do gestor (homem público), maior competência, responsabilidade, ética e transparência na 

aplicação dos recursos públicos, favorecendo ao processo de accountability que se mostra 

primordial nas administrações públicas no que diz respeito ao controle. 

Evidenciou-se no estudo o incentivo ao fortalecimento do controle social, sendo 

necessário promover maior participação dos cidadãos nas gestões, que visem uma 

administração pública mais participativa, seja por meio de acesso aos mecanismos de 

transparência dos gastos dos setores públicos, seja pelo fortalecimento das instituições 

responsáveis por executar o controle. Por outro lado, alinhado ao pensamento de ampliação do 

controle social, está o fato de que a gestão de políticas públicas tem observado, de forma 

sistemática e crescente, seu planejamento, na execução e na sua avaliação com efetiva 

participação da sociedade, abrindo variados espaços para as manifestações sociais, visando 

sempre o interesse coletivo. 

Com o processo de descentralização da gestão pública, nas esferas governamentais 

(federal, estadual e municipal) iniciado na Constituição Federal de 1988 e recepcionado pela 

Reforma Administrativa, podem-se verificar pontos positivos, no que diz respeito à 

proximidade dos beneficiários com as ações sociais, especialmente quanto às políticas 

públicas. Os cidadãos, como usuários dos bens e serviços públicos, mostram-se cada vez mais 

interessados em acompanhar os gastos públicos e, em receber informações desses órgãos que 

tratam com o que é de todos. 

O ponto primordial do trabalho baseou-se na análise dos mecanismos implementados 

pela Câmara dos Deputados que viabilizam o controle social na instituição. Neste ponto, 

observou-se que a Casa passa por um processo de aproximação com a sociedade, por meio da 

aplicação de medidas de transparência. A divulgação na internet das suas diversas ações, 

através do seu portal, evidencia-se como a porta de entrada para a efetiva participação e a 

viabilização do controle social. O Portal oferece informações sobre a pauta da ordem do dia, 
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permite o acompanhamento de sessões plenárias, de proposições, disponibiliza informações 

sobre a instituição, sua história, estrutura administrativa, oferece dados bibliográficos e 

informações sobre os parlamentares, votações e sobre o processo legislativo. 

No quesito de interatividade e participação cidadã apontamos a Comissão de 

Legislação Participativa, a Ouvidoria Parlamentar, o Portal e os sistemas comunicativos: Fale 

Conosco, Fale com o Deputado, Fale com a Ouvidoria e o e-democracia. 

Em relação às ações educativas e participativas destacamos o Parlamento Jovem, O 

Plenarinho e o acesso ao link Responsabilidade Social, além das redes sociais: twitter, Orkut, 

faceboock, blogs e youtube. 

Observou-se, entretanto, que o acesso ao link Transparência constante do Portal 

permite variadas e ricas informações no que se refere à accountability, primordial ao controle. 

Nele, encontram-se conteúdos sobre o orçamento da Casa, seus relatórios de gestão fiscal, 

relatórios bienais de atividades, estatísticas dos trabalhos, contratos celebrados pela Câmara 

para a prestação de serviços com editais de pregões etc., as contas da instituição por exercício 

financeiro, contratações entre outros. No item recursos humanos, estão acessíveis todo o 

quadro de pessoal e toda a estrutura remuneratória da Câmara, além dos editais de concursos, 

gabaritos e resultados. Têm-se ainda acesso ao link Acompanhe seu Deputado. 

O resultado do estudo também demonstra que Câmara dos Deputados estabelece 

relação com a sociedade não somente para informar, mas também para permitir a 

participação. Conclui-se, portanto, que esses mecanismos dispostos ao alcance de todos 

respondem a indagação, objeto do presente trabalho, no sentido de que, a transparência na sua 

gestão possibilita a sociedade verificar os seus gastos e efetuar o conseqüente controle. 

Assim, observa-se que os mecanismos implantados pela Câmara dos Deputados, 

acessíveis aos cidadãos, tornam-se a priori um poderoso instrumento de democratização no 

acesso as informações e de participação cidadã, colaborando para o alcance e viabilidade do 

controle social. 

Diante do estudo, sugere-se sutilmente à instituição promover uma ampla divulgação 

do Portal e dos canais de comunicação disponibilizados entre a Câmara dos Deputados e a 

sociedade, permitindo um alcance maior de interatividade e participação popular, fortalecendo 

o processo de transparência, e que venham a ser avaliados pelos setores competentes, em 

relação ao planejamento e desenvolvimento de novas ferramentas que possam vir a melhorar 

o acesso ao sítio. 



66 

 

Recomenda-se ainda, a divulgação no portal, de relatórios eletrônicos com dados 

quantitativos e qualitativos, em relação a elogios, denúncias, sugestões, solicitações de 

informações, etc., que chegam a Casa, pois, atualmente, as mensagens são recebidas e 

distribuídas automaticamente para os órgãos destinatários no contexto onde for acionada na 

página, não havendo uma centralização das informações para coleta de dados, objetivando um 

gerenciamento tecnológico pela instituição. 

Espera-se que este trabalho possa vir a embasar outros estudos acadêmicos, 

despertando interesse pelo estudo do Legislativo e das Políticas Públicas, em especial, no 

sentido de analisar a instituição Câmara dos Deputados e as suas ações como promotoras de 

valores éticos, transparentes, voltados à participação cidadã e ao controle social, fazendo valer 

o seu jargão: ―A casa de todos os brasileiros‖. 
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