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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar o papel da Ouvidoria do Tribunal de Contas de 

Santa Catarina no âmbito do Controle Social, considerada a participação popular, por meio da 

cidadania, no controle da Administração Pública no território catarinense. Para tanto, foi 

efetuada extensa pesquisa bibliográfica e revisão da legislação aplicável, buscando situar a 

Ouvidoria como instrumento de recepção de reclamações advindas de cidadãos, por meio de 

diversificadas ferramentas eletrônicas colocadas ao seu dispor pela Corte de Contas 

Catarinense. Também foram consultadas duzentas e quarenta e quatro pessoas, cidadãos 

brasileiros, por meio de um questionário de pesquisa, na forma estruturada, com perguntas 

abertas e fechadas. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com base em dados extraídos 

do referido questionário. De modo geral, observou-se que a Ouvidoria tem sido importante para 

a melhoria dos entes públicos, uma porta de entrada para as denúncias de atos administrativos 

irregulares ou ilegais, praticados em órgãos municipais ou estaduais, da administração direta e 

indireta, em Santa Catarina. Os estudos realizados puderam aquilatar a validade dos sistemas 

informatizados disponibilizados, propiciando a efetiva participação de pessoas interessadas na 

gestão pública, sobretudo nos Municípios catarinenses, considerada a sua proximidade com as 

ações do Poder Público, podendo concluir que a Ouvidoria no Tribunal de Contas de Santa 

Catarina constitui importante instrumento para o efetivo alcance da cidadania.  

 

Palavras-chave: Ouvidoria. Tribunal de Contas de Santa Catarina. Controle Público. Controle 

Externo. Controle Social. Cidadania. Participação Popular. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzed the function of the Ombudsman of the Court of Auditors of Santa Catarina 

in the Social Control, considering the popular participation, through citizenship, in the control 

of the Public Administration in Santa Catarina. To this end, an extensive bibliographic search 

and revision of the applicable legislation was performed, seeking to locate the Ombudsman as 

an instrument for receiving complaints from citizens, through diversified electronic tools made 

available to them by the Court of Accounts of Santa Catarina. Two hundred and forty-four 

people, Brazilian citizens, were also consulted by means of a research questionnaire, in a 

structured form, with open and closed questions. This research is characterized as qualitative, 

based on data extracted from the questionnaires. In general, it was observed that the 

Ombudsman's Office has been important for the improvement of public entities, a gateway to 

the denunciation of irregular or illegal administrative acts, practiced in municipal or state 

agencies, of direct and indirect administration, in Santa Catarina. The studies carried out were 

able to assess the validity of the computerized systems available, providing the effective 

participation of people interested in public management, especially in Santa Catarina 

municipalities, considering their proximity to the actions of the Government, and may conclude 

that the Ombudsman in the Court of Auditors of Santa Catarina is an important instrument for 

the effective reach of citizenship. 

 

Keywords: Ombudsman Court of Auditors of Santa Catarina. Public control. External control. 

Social control. Citizenship. Popular participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública Brasileira compreende as esferas públicas federal, 

estadual (e distrital) e municipal, em território brasileiro, englobando as formas direta e indireta 

de gestão pública. A partir da Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição 

Cidadã, ocorreu a completa reformulação e reestruturação do Estado, aperfeiçoando o tripé de 

controle estatal, compreendendo os controles externo, interno e social. 

Na Ciência da Administração, reconhece-se o controle como uma das funções 

administrativas essenciais (LIMA, 2015). Recordemos que, na chamada Escola Clássica da 

Administração, tendo Taylor e Fayol como expoentes, o ciclo da administração abrangia 

planejar, organizar, dirigir e controlar. 

O controle, na administração pública brasileira, por força da disciplina 

constitucional advinda da Carta Federal de 1988 (BRASIL, 2020a), se subdivide em três: 

controle externo, controle interno e controle social. 

O controle externo, assim, é exercido pelo Poder Legislativo, nas três unidades 

distintas da federação, o qual conta com o apoio dos trinta e quatro Tribunais de Contas 

existentes. O controle interno compete à própria unidade administrativa, órgão ou poder, sobre 

si mesma. E o controle social permite a participação popular, individual e coletivamente, na 

fiscalização dos atos administrativos. 

A Carta Constitucional vigente previu e ofereceu à sociedade uma série de 

ferramentas ou instrumentos capazes de garantir e efetivar a participação social e a cidadania. 

Dentre eles, a Ouvidoria dos órgãos e poderes públicos é instância fundamental, sendo 

considerada verdadeira “porta de entrada” para o protocolo de reclamações ou denúncias sobre 

a atuação de gestores, servidores ou instituições públicas, assegurando-se ao denunciante o 

sigilo quanto à autoria. 

Os Tribunais de Contas, dentre suas várias funções, atuam na função de ouvidores 

quando recebem e processam denúncias (feitas por qualquer cidadão, associação civil, partido 

político ou sindicato) ou representações (egressas seja do órgão de controle interno dos distintos 

poderes, do próprio legislativo municipal, em face de ausência de divulgação de transferência 

voluntária federal e por qualquer pessoa em relação a irregularidades em licitações ou contratos 

administrativos), conforme destaca Lima (2015). 

No Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), a Ouvidoria representa um 

canal de comunicação institucional permanente com o cidadão, por meio de diversificadas 

ferramentas, recepcionando documentos ou informações acerca de atos de gestão, permitindo 
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não só a efetivação do controle social como permitindo que o cidadão possa participar 

ativamente da gestão governamental, seja pela observação de deficiências, irregularidades ou 

ilegalidades, na forma de questionamentos direcionados ao órgão ouvidor, seja pela formulação 

de sugestões e contribuições à Gestão Pública (SANTA CATARINA, 2019b). 

As informações egressas do cidadão constituem atos administrativos internos, que 

são recepcionados e encaminhados a órgãos técnicos para aferição, análise e parecer final, 

podendo ser arquivados, na confirmação de que não existem irregularidades ou ilegalidades ou 

na hipótese de a Administração Pública ter reconhecido os atos indevidos, mas promovido seu 

equacionamento ou resolução, comprovando à Corte de Contas. Ou, ainda, podem, se 

confirmadas as denúncias, constituírem processos apartados, de Representação, para que uma 

aferição detalhada possa ser realizada, daí resultando a aplicação de sanções a gestores ou 

servidores públicos (SANTA CATARINA, 2020). 

Avaliar o alcance da efetiva participação cidadã em face dos resultados obtidos em 

termos de fiscalização de atos governamentais, utilizando-se da Ouvidoria do TCE/SC é o 

escopo principal deste estudo. 

 

 

1.1 Tema e Problema da Pesquisa 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o controle da 

Administração Pública se viu fortalecido e passou por um redesenho. Além dos Controles 

Interno e Externo, realizados, respectivamente, pelo próprio órgão da administração e pelo 

Poder Legislativo, foi conferida significativa importância ao Controle Social. 

A partir daí, passou-se a vislumbrar e efetivar um cenário de maior participação do 

cidadão, consciente, cada vez mais, do seu papel de influência nas políticas públicas, na 

definição de parâmetros e diretrizes para a gestão governamental e na efetiva fiscalização de 

despesas e receitas públicas, com visíveis benefícios à coletividade. 

Diante deste quadro, é composto o Problema da Pesquisa: como são avaliadas as 

ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em 

termos de efetiva participação do cidadão? 

De acordo com este Problema de Pesquisa, foram traçados os Objetivos Geral e 

Específicos, conforme a seguir. 
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1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral consiste em analisar a eficácia da Ouvidoria do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina, como órgão que permite a participação social dos cidadãos catarinenses no 

Controle Externo da Administração Pública. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: 

a) Descrever as ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina ao cidadão; 

b) Verificar se as ferramentas são adequadas ao cidadão e como elas contribuem 

para fomentar a participação; 

c) Sistematizar as ações e análises realizadas e os resultados, comparando-os com 

a literatura pertinente; e, 

d) Propor eventuais melhorias para a Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, de modo a obter resultados mais satisfatórios, tanto no âmbito da participação cidadã, 

quanto da efetiva fiscalização dos órgãos e poderes públicos. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

A justificativa do trabalho se manifestou nos seguintes parâmetros: importância, 

viabilidade e oportunidade.  

Quanto à importância deste estudo e, partindo-se a previsão normativo-

constitucional correlacionada à participação do cidadão na Gestão Pública, foram revisadas as 

diversas ferramentas disponíveis. Em consequência, tendo-se por norte a ferramenta da 

Ouvidoria em órgãos públicos, foi avaliado se a mesma era conveniente e de fácil acesso, 

porquanto efetiva e eficiente para que o cidadão se sinta motivado a participar e realizar o 

controle social da Administração Pública. Ou seja, se, pelos meios disponíveis, ele se sentiu 

convidado a efetuar Denúncias sobre atos de gestão pública ineficientes, ilegítimos, irregulares 

ou ilegais, com a garantia do direito do sigilo quanto à sua identidade. 
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A análise da ferramenta e de seus canais pôde constatar a efetiva participação do 

cidadão, resultando em efetivas mudanças na concepção dos serviços prestados, ampliando e 

reconstruindo a esfera de atuação governamental, orientada para a democratização de políticas 

públicas e a ampliação dos espaços de cidadania, como afirmam Procopiuk (2013), Sabioni et 

alii (2016) Silva (2018), Franklin et alii (2020). 

No que concerne à viabilidade, o tema se justificou pelo fato deste Acadêmico estar 

atuando, já por mais de cinco anos, na Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em 

atendimento às demandas deflagradas por cidadãos em relação aos atos da Administração 

Pública. Entendeu-se necessária e importante a avaliação da percepção dos cidadãos em relação 

às ferramentas disponibilizadas pela Corte de Contas, no tocante à cidadania e participação 

popular. Referida avaliação de desempenho e resultados na administração pública constituiu o 

que “transcende a chamada perspectiva empresarial”, alcançando, destarte, “o status de 

imperativo social diferenciado”, conforme destaca Bergue (2014, p. 246), perfeitamente 

inserido na contemporaneidade brasileira e mundial.  

Entendeu-se, ainda, que a publicização desta pesquisa seria altamente benéfica para 

fomentar novas incursões dos cidadãos, visualizando o resultado ou o retorno para a sociedade, 

manifestos nos procedimentos determinados pela Corte de Contas, para a sustação de atos 

administrativos, a correção de desvios ou irregularidades na gestão pública, os ajustes em obras 

e serviços públicos e a excelência da gestão governamental. Tais incursões correspondem, para 

Salim (2019) a comprovação da efetiva participação da sociedade informada e conhecedora dos 

mecanismos de controle. Vianna (2008) igualmente reforça este conceito, em busca de um 

ponto de equilíbrio entre os direitos das partes interessadas (Estado e sociedade). 

Vale dizer, ainda, que o público-alvo para tal conscientização foram os cidadãos 

que se encontram em cada um dos 295 (duzentos e noventa e cinco) Municípios catarinenses, 

considerando os entes públicos municipais e estaduais, sujeitos à jurisdição da Corte. 

Com relação à oportunidade, pretendeu-se a ampliação do espectro de visualização 

e de percepção, por parte dos sujeitos (atores sociais), no território catarinense, acerca das 

atividades realizadas pelo Tribunal de Contas, sobretudo aquelas decorrentes de iniciativas 

recepcionadas na Ouvidoria deste Órgão, levando-os a se sentirem encorajados a participar mais 

ativamente do Controle Público. 

Referidos atores sociais são conceituados, por Chiavenato (1999), Souza (2018) e 

Iasbeck (2010), como uma clientela que deseja estar satisfeita em relação a bens ou serviços 

produzidos ou disponibilizados pelas organizações. E, no caso desta pesquisa, os serviços foram 

o atendimento das demandas por meio da Ouvidoria. 
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Efetuou-se, então, uma destacada e detalhada análise da Administração Pública e 

sobre a evolução dos modelos de gestão presentes em nosso país, até chegar ao atual estágio, 

em que se enfatiza a participação do cidadão na construção de um projeto político que repense 

o modelo de desenvolvimento, a estrutura estatal existente e o chamado paradigma de gestão 

(PAULA, 2005; SAMPAIO ET ALII, 2019; ROCHA ET ALII, 2020). 

Considerou-se, assim, nesta pesquisa, a governança pública como “um conjunto de 

mecanismos que buscam avaliar, direcionar e monitorar a atuação do administrador, com a 

finalidade de garantir a prestação de serviços públicos de melhor qualidade e de interessa da 

sociedade (ALTOUNIAN et alii, 2018; TIMMERS, 2010; SLOMSKI ET ALII, 2008; SOUZA, 

2018; LEAL E FONTES FILHO, 2014) 

Estes mecanismos encontram ressonância, para Castro et alii (2018, p. 1.493):  

 

entre os princípios tanto da administração pública quanto da governança 

corporativa, o que revela que a Constituição Federal de 1988 já trazia em seu 

arcabouço legal elementos basilares acerca do conceito de governança 

corporativa [...]. 

Destaca-se que os princípios básicos da governança corporativa devem ser 

adaptados ao serem aplicados para o setor público. 
 

Estes autores, portanto, defendem a correlação entre os princípios constitucionais 

da administração pública, vistos neste trabalho, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência, com os basilares princípios de governança corporativa, 

que são a transparência, a equidade, a accountability e a responsabilidade corporativa, 

abordados neste trabalho (CASTRO ET ALII, 2018). 

Por isso, figura essencial a existência de canais de recepção de Denúncias advindas 

dos cidadãos que, no dizer de Denhardt e Catlaw (2017), constituem uma ferramenta importante 

e imprescindível, posto que o controle governamental, por seus mecanismos tradicionais não 

tem funcionado a contento. 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina configura este instrumento 

pontual no contexto democrático brasileiro, o qual tem por objetivo legitimar a cidadania ativa, 

em um novo modelo de sociedade democrática de direito, como afiançam Mayer (2014) e 

Rocha et alii (2020), requerendo ações públicas completamente comprometidas com os 

interesses públicos afetos à cidadania, pela abertura e mantença de mecanismos e instrumentos 

decisórios, tanto na esfera política quanto jurídica, para que os cidadãos possam ser 

sensibilizados a participar. 



16 
 

Esse trabalho apresentou relevância teórica na área da administração ao buscar 

melhor compreender o papel da ouvidoria em uma corte de contas, em seu papel de avançar na 

participação e controle social. Pretende-se divulgar a versão final desta Monografia, inclusive 

como fomento à participação social, bem como forma de incentivo a outros acadêmicos da 

Ciência da Administração, para pesquisarem e aprofundarem acerca do importante trabalho das 

Ouvidorias e, mais especificamente, da Ouvidoria da Corte de Contas de nosso Estado. 

Considerando, ainda, que o autor deste trabalho é servidor público estadual, do 

próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina, os estudos e o resultado monográfico irão 

contribuir para a ampliação de sua motivação e o aperfeiçoamento das atividades que ele 

desempenha junto à Ouvidoria, naquela Corte. 

 

1.5 Estrutura do Texto 

 

Quanto à estrutura, este Estudo possui sete (7) capítulos e um apêndice.  

Os capítulos são: introdução, fundamentação teórica, procedimentos 

metodológicos, apresentação dos dados, análise dos dados, considerações finais e referências. 

Na Introdução, é feita uma análise preliminar sobre alguns conceitos correlacionados à 

Administração Pública e o Controle Público. Posteriormente, são descritos o problema de 

pesquisa, os objetivos (geral e específicos) e a justificativa. 

No segundo, são apresentadas as pontuais referências teóricas sobre Administração 

Pública, Controle Público, Participação Social e Cidadania e Tribunal de Contas. 

O terceiro refere-se à metodologia adotada para a realização da pesquisa. Nesta 

seção, são enunciados: a finalidade, a abordagem e o objetivo, como, também, o método 

utilizado para a coleta e posterior análise de dados. 

No quarto está presente a descrição dos dados, com destaque e ênfase para os 

resultados obtidos a partir da pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta a análise dos resultados alcançados, contextualizando 

as peculiaridades da participação do cidadão mediante os instrumentos da Ouvidoria do 

Tribunal de Contas de Santa Catarina, à luz do referencial teórico apresentado no capítulo dois. 

No capítulo seis constam as considerações finais, com ênfase aos resultados obtidos 

com a pesquisa, apontando-se sugestões de melhoria para a referida Ouvidoria. 

No sétimo e último capítulo são apresentadas as referências teóricas utilizadas neste 

trabalho. 

No apêndice figura o questionário de pesquisa utilizado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Administração Pública 

 

2.1.1 Evolução das Teorias da Administração Pública 

 

Administração, lato sensu, “compreende os ideais de chefia, orientação direção e 

comando”. As ações administrativas podem ser “essenciais (planejar, executar e controlar) e 

complementares (organizar, dirigir, coordenar e estabelecer comunicações”, conforme Pereira 

(1995, p. 17, grifos do original). 

No curso do tempo, a Administração passou por evoluções significativas, 

apresentando teorias e materializando-se nas práxis da gestão, seja ela empresarial (privada) ou 

pública. Meyer Jr. e Meyer (2011, p. 4), acentuam que “a administração tem papel importante 

para o bom desempenho das organizações. Nesta perspectiva é a administração que faz com 

que as organizações funcionem e sejam produtivas”. 

Como pontua Chiavenato (2011), ao tratar do mantra da teoria administrativa, a 

preocupação deve estar voltada para, contínua e gradativamente, apontar novos rumos à gestão 

para proporcionar soluções voltadas à melhoraria da qualidade de vida de pessoas e 

organizações, para as atuais e as futuras gerações. 

Nem sempre a Administração, seja no Brasil, seja em outros países, foi do jeito que 

se conhece, hoje, e a Ciência da Administração tem se debruçado por entender os vários 

sistemas relacionados à gestão. Como afirmou um dos pioneiros da teoria da administração, 

Taylor (2012), sempre se pode encontrar um método (de gestão) que seja mais rápido para o 

alcance das finalidades, ou um instrumento melhor que os anteriormente utilizados. 

Feitas estas oportunas considerações, vamos ao conceito de Administração Pública. 

Precisamente sobre Administração Pública, Vieg (1968, p. 29-30) resgata tempos 

imemoriais acerca da origem histórica: 

 

Ninguém pode dizer quando e onde, precisamente, começou a administração pública, 

porque ninguém sabe quando e onde os homens pensaram em si próprios, pela 

primeira vez, como elementos de uma comunidade, como sendo um “público”. Suas 

origens, contudo, remontam seguramente a um passado bastante recuado, pois na 

época em que Hamurabi escreveu seu código, há 4.000 anos, a ideia de governo como 

executor das coisas já estava bem estabelecida. 
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Costa (1998, p. 164-166, marcações do autor), ainda, elenca cinco espécies de 

explicações para os problemas de uma organização burocrática (seja pública ou privada): 

 

1. Os problemas de natureza estrutural estão relacionados à capacidade da empresa, 

administração ou serviço de oferecer uma determinada quantidade de bens ou 

serviços. [...] a ouvidoria [...] quando consegue assegurar o atendimento do pleito pode 

contribuir para assegurar privilégios aos poucos que conseguem chegar até ela. Mais 

tarde, quando o serviço se democratiza, as demandas podem cair na rotina burocrática 

dos provedores e, eventualmente, da própria ouvidoria. 

2. Os problemas de natureza processual estão relacionados à qualidade e à 

oportunidade dos bens ou serviços produzidos. Nascem de distorções na racionalidade 

interna da estrutura e nos processos de produção ou na perda de perspectiva com 

relação aos objetivos finais da organização, no caso a qualidade dos bens e serviços e 

a satisfação do cliente. [...] nesse caso, a ouvidoria pode atuar como um sistema de 

controle externo da qualidade, sinalizando a recorrência de distorções e equívocos e 

pedindo intervenções mais aprofundadas onde for mais necessário. 

3. Os problemas de natureza comunicacional estão na base da ação das ouvidorias. 

[...] A ouvidoria é a instância capaz de escutar a demanda, entender a natureza do 

pleito e explicá-lo ao provedor para que possa ser atendido ou para que se possa 

justificar a impossibilidade de atendimento. [...]  

4. Os problemas de natureza cultural estão relacionados à significação que 

prestadores e consumidores dão a noções como cidadania, direitos, universalidade, 

equidade, qualidade, etc. [...] Nesse caso, o trabalho da ouvidoria pode ter uma função 

pedagógica. [...] Mas algum esforço deve ser empreendido no sentido de remover as 

condições propícias a que se manifestem e atualizem as “práticas rituais” nefastas a 

uma boa relação Estado-sociedade, servidor-cliente, prestador-consumidor. 

5. A quinta e última dimensão, a dos problemas de natureza política, diz respeito à 

cidadania e aos direitos a ela inerentes. [...] 

 

 

Numa análise sistêmica sobre a evolução da administração pública em nosso país, 

consideradas as reformas administrativas que foram implementadas, Pó e Abrucio (2006), 

iniciam com as ações sistemáticas em busca da profissionalização da burocracia brasileira 

(década de 30), passam pelos projetos e arranjos no varguismo até chegar ao Estado militar 

(década de 60), de notória expansão da intervenção estatal e visão extremamente tecnocrática. 

A redemocratização conduziu ao redesenho do aparelho burocrático do Estado (década de 80), 

com a universalização da meritocracia, apesar de legados fortes (corporativismo, insulamento 

e do relacionamento usual com o sistema político e com a sociedade). A inaugural grande 

reforma administrativa deste período de democratização objetivou alterar as bases estatais e 

melhorar o desempenho governamental, no fornecimento de bens e serviços (década de 90). 

Para estes autores, então, em termos de accountability, as ações principais 

 

eram a participação de usuários; a utilização de contratos de gestão como forma de 

responsabilização por resultados; adoção de mecanismos de controle social nos 

serviços locais e o aumento da transparência na implementação das ações do governo, 

possibilitando seu acompanhamento e avaliação. As noções de controle e 

accountability ficariam, dessa forma, estreitamente ligadas a avaliação e publicidade 
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dos resultados e informações dos órgãos, assim como na institucionalização de 

mecanismos de participação (PÓ; ABRUCIO, 2006, P. 682). 

 

Gomes (1987), após mencionar o tempo em que o Brasil viveu sob regime 

autoritário, intervencionista e limitador dos meios de proteção a direitos e franquia à 

participação social, afirma que o processo segue em acentuada reversão, permitindo ao cidadão 

o exercício do seu direito de avaliação e controle da gestão pública, principalmente na forma 

de denúncias e representações contra atos do Estado considerados irregulares ou ilegítimos. 

Isto, então, contribui para o resgate dos direitos de cidadania e para o processo de oxigenação, 

aprimoramento e humanização dos serviços administrativos. 

Atualmente, então, as Teoria da Administração Públicas mais recentes apontam 

para a superação da administração burocrática no segmento público, concebendo um modelo 

hodierno a que se denomina de “novo serviço público”.  

Denhardt e Catlaw (2017) apresentam alguns elementos da Administração Pública 

no novo serviço público, baseado em algumas autoras da área. Em primeiro lugar, em contraste 

com o “hábito mental” da gestão tradicional, sugerem que os administradores vejam os cidadãos 

como cidadãos (e não meramente como eleitores, clientes ou consumidores), que compartilhem 

a autoridade e reduzam o controle e que confiem na eficácia da colaboração. Em segundo lugar, 

em contraponto aos apelos gerencialistas por maior eficiência, aquelas autoras buscam maior 

responsabilidade e um correspondente aumento de confiança por parte dos cidadãos, mediante 

instrumentos ativos dos governos e administradores pelo envolvimento dos cidadãos. 

Então no “novo serviço público expressa, na liderança e na gestão dos órgãos 

públicos, um renovado interesse pelos valores democráticos”, deslocando o vértice de atuação 

tradicionalmente voltado para a eficiência dos serviços públicos (e da Administração Pública 

como um todo) “para um cuidado equilibrado por responsividade democrática” (DENHARDT; 

CATLAW, 2017, p. 282). 

Abreu et alii (2013), salientam pontos importantes a partir do conceito de novo 

serviço público, direcionados à ampliação da Teoria da Administração Pública: a) considerar 

que tipos de mecanismos institucionais serão viabilizados ao indivíduo pela Administração 

Pública, para que tal possa se expressar acerca do que deseja ou precisa; b) realizar a crítica 

sobre os critérios de equidade e justiça, relacionados a um conjunto de interesses difusos e 

legítimos, mas divergentes em certas situações, para que o modelo escolhido pela gestão possa 

agir com eficácia e eficiência; c) ampliar as bases de participação, por meio da articulação de 

múltiplos interesses sociais e redes de governança, na definição de como podem os grupos 

interagir na formulação e implementação de políticas públicas; d) aceitar o desafio da 
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redefinição do papel e da visão do Estado, como articulador das redes de formulação de tais 

políticas, mobilizando recursos para tal fim e atuando no modelo de governança pública; e, e) 

entender como necessário e relevante o alcance de um grau crescente de responsividade 

(convergência entre desejos, aspirações e prioridades de uma sociedade cada vez mais 

participativa e informada), em uma gestão pública que favorece a ampliação da dimensão de 

cidadania e participação social. 

Outra contribuição importante é a que delimita a essência do novo serviço público, 

a partir de uma completa e verdadeira ressignificação da ação pública, calcada em seis pontos: 

1) interesse público como alvo e não como subproduto; 2) ação de servir no lugar de guiar; 3) 

pensar estrategicamente e agir democraticamente; 4) território como local de identidade e de 

recursos específicos, privilegiado espaço de intervenção pública; 5) reconhecimento da 

accountability como algo que vai muito além da prestação de contas formal, em termos 

financeiros e de resultado; e, 6) cidadania acima do empreendedorismo (ANDION, 2012). 

Mazzucato (2014, p. 57), a este propósito, faz um interessante questionamento: 

“sobre o papel essencial do governo, o que precisamos perguntar é: como instrumentos e 

políticas horizontais e verticais “fazem acontecer” o que não aconteceria de outra forma?”. 

No somatório destes elementos, Denhardt e Catlaw (2017, p. 290) concluem: 

“Diferentemente da nova gestão pública, que se constrói sobre conceitos econômicos como 

maximização do autointeresse, o novo serviço público se constrói sobre a ideia do interesse 

público, a ideia de administradores públicos a serviço de cidadãos e, de fato, totalmente 

envolvidos com eles”. 

 

2.1.2 Estrutura da Administração Pública Brasileira 

 

A Administração Pública brasileira, destarte, compreende o conjunto de órgãos, 

poderes e funções que formam determinado Estado. Sua estrutura evoluiu com o tempo e 

alcança, na contemporaneidade, um modelo bastante estruturado e diversificado. No Brasil, a 

locução Administração Pública é utilizada para as quatro instâncias federativas (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, todos pessoas jurídicas de direito público) e alcança entidades 

da administração direta e indireta, ou seja, as que fazem parte da estrutura funcional estatal e as 

que pertencem ao âmbito de colaboração, como autarquias, fundações e empresas públicas 

(BRASIL, 2020a). 
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Pereira (1995) define o Estado como sendo um ente juspolítico, dotado de 

concentração de poder da sociedade organizada, com o exercício ou jurisdição sobre pessoas e 

bens, dentro dos limites de seu território e no alcance da eficácia de sua ordem jurídica. 

A Administração Pública, destarte, pode ser entendida sob duplo viés (ABREU ET 

ALII, 2013; CASTRO ET ALII, 2018): 1) em sentido objetivo, funcional ou material; e, 2) em 

sentido subjetivo, formal ou orgânico. 

No primeiro deles, o objetivo, material ou funcional compreende a função 

administrativa e seu conjunto de atividades, sendo exemplos a prestação de serviços públicos e 

o exercício da polícia administrativa, assim como a intervenção do Estado no domínio 

econômico e na propriedade privada e as atividades de fomento (incentivos e benefícios fiscais), 

segundo Abreu et alii (2013) e Castro et alii (2018).  

No último, o subjetivo, formal ou orgânico compreende o rol exaustivo de órgãos 

pertencentes aos quatro entes políticos federativos, quais sejam a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal, compreendidas, também, a administração indireta (ABREU 

ET ALII, 2013; CASTRO ET ALII, 2018), ou seja, todas as pessoas jurídicas que exercem a 

função administrativa do Estado, no território nacional. 

Para Pereira (1995, p. 18), a Administração Pública é  

 

o completo aparato estatal, capaz de realizar o mister para o qual foi criado, 

englobando desde a proteção das fronteiras, a garantia da paz social, até as mínimas 

necessidades comuns das pessoas. Ao gerir os interesses da coletividade, satisfaz a 

conservação da estrutura social, do bem-estar individual das pessoas e o progresso da 

sociedade como um todo. 

 

Podemos listar, assim, de ordinário, as características objetivas da Administração 

Pública (PEREIRA, 1995): 1) é atividade concreta – põe em execução a vontade do Estado, 

contida na legislação; 2) tem como finalidade a satisfação direta e imediata dos fins do Estado; 

e, 3) seu regime jurídico é o de Direito Público. 

Para atuar, segundo Pereira (1995), a Administração Pública vale-se de Poderes, 

Órgãos e Agentes Públicos, que são ferramentas com funções especializadas, as quais integram 

as diferentes pessoas jurídicas e políticas da Federação brasileira (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). 

Debruçar-se sobre a Administração Pública significa conhecer a história dos entes 

governamentais brasileiros e do próprio Estado. Para Costa e Costa (2016), deve-se ter em conta 

que o ponto de partida de qualquer análise deve-se ir além da concepção do Estado como um 

simples aparato burocrático e multifacetado. Constatar que ele é dotado de uniformidade e 
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coerência, formando um sistema integrado, que, devidamente contextualizado e em sua visão 

contemporânea, nos impele a considerar como essencial a articulação do Estado com a 

sociedade e as interações que são estabelecidas, em termos de relação e de representação. 

Tal articulação, as interações, a relação e a representação, separada e 

conjuntamente, nos levam à destacada e central posição ocupada pelo cidadão (antes visto 

limitadamente como cliente-consumidor), levando à a introdução de métodos precipuamente 

voltados para a serviços públicos qualitativos, já que a prioridade da gestão deve ser ao cliente-

cidadão como razão última do setor público. Importa pontuar que, não somente eles devam ser 

bem atendidos, como ser convidados a participar dos governos ou gestões (ABRUCIO, 1997).  

A chamada Administração Pública Brasileira se conforma a um conjunto de 

princípios considerados basilares do Estado de Direito, conferindo o necessário e justo 

equilíbrio entre a interesses coletivos e liberdades individuais, dentro do axioma da supremacia 

do interesse público e em estrita obediência ao cânone da legalidade (PEREIRA, 1995). 

Abrucio (1997) estabelece o marco temporal do início da década de 1990 como o 

de discussão dos fundamentos do governo, estruturando uma espécie de modelo híbrido e 

eclético, incorporando conceitos até então separados, como a administração por objetivos, a 

aferição permanente e o controle de qualidade da gestão por meio de resultados, a ênfase no 

cliente-consumidor e a transferência de poder aos cidadãos. Para ele, a especificidade das 

atividades governamentais não permite a elas seguirem o padrão de atuação afeto ao setor 

privado, pois, com isso, se estaria reduzindo a Administração Pública. 

Vale repisar, com apoio em Malafaia (2011) que, tanto nos modelos anteriores 

quanto no atual, a proposta de controle de atividades governamentais e dos agentes públicos 

sempre foi a tônica. De início, a chamada burocracia clássica já havia introduzido severos 

controles (cujas bases eram o formalismo, a manualização e a hierarquia), contrapostos à 

excessiva discricionariedade presente no patrimonialismo/clientelismo, mas estes foram vistos 

como algo excessivamente rígido, levando à lentidão e ao alto custo do aparelho estatal e, por 

conseguinte, implicando em sua ineficiência. 

No novo serviço público, consoante Malafaia (2011, p. 84), “os controles deixam 

de enfatizar os processos administrativos para se concentrarem nos resultados obtidos através 

de programas de governo implementados e dos serviços prestados à população”. Para ele, com 

o melhor entendimento das distintas ferramentas de controle, tanto as verticais quanto as 

horizontais, o objetivo é alcançar uma maior transparência dos atos e dos fatos da 

Administração Pública, cenário propício que franqueia e favorece uma maior participação, 

plural e deliberativa, o amplo exercício do controle social (MALAFAIA, 2011). 
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Muitas experiências estão sendo altamente válidas e com excelentes resultados, na 

implementação de novos modelos organizacionais-administrativos, calcados na preocupação 

com os resultados e as metas de gestão, onde sobressaem os critérios de eficiência, ética, 

controle, transparência e obtenção de resultados. Como dissertam Pereira e Fonseca (1997, p. 

112-116), os administradores (gerentes) contemporâneos, passam a desempenhar três tipos de 

papeis decisórios:  

1) decisão e planejamento – “a partir da percepção global, devem atuar 

contingencialmente, para melhorar a consistência estratégica do planejamento 

organizacional”; 

2) decisão e participação – a “descentralização do poder e o exercício da 

autonomia e estão ligados pela negociação e conflitos de interesses”, sendo que 

a decisão conjunta melhora o aprendizado e contribui para o atendimento dos 

propósitos da organização; e, 

3) decisão e inovação – provoca “mudanças nas crenças, valores, hábitos e nos 

interesses sedimentados de indivíduos, grupos e da organização”, atuando, no 

processo decisório, “para acionar mudanças a partir da vontade de 

implementarem-se novas ideias ou para superar obstáculos e resolver 

problemas”. 

 

Viana (1996) e outros autores apontam que a decisão é um processo e um exercício 

de poder, que se constitui de três elementos básicos nas instituições sociais: 

1) atores, suas características e subjetividades: que formam grupos de interesse, 

desempenham papéis, são internos ou externos, e podem estar em zonas de conflito e relações 

de poder e influência, uns sobre os outros; 

2) organização: sistema de decisões, em que os atores participam, consciente e 

racionalmente, por meio de escolhas e decisões entre as alternativas disponíveis, com base em 

sua personalidade, motivações e atitudes, e; 

3) tomador de decisão: que pretende alcançar objetivos organizacionais e possui 

preferências pessoais bem como estratégias para alcançar os resultados que pretende. 

 

No processo decisório, figuram importantes os seguintes atributos: inter-

relacionamento; unidade; impermanência; subjetividade; autoconsistência; imprevisibilidade; 

complexidade, que, para Leitão (1997b, p. 102-103) são, assim, delineados: 
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O inter-relacionamento “é um atributo central, dado que os fatores componentes 

do processo decisório atuam conectados uns aos outros, e não isoladamente”.  

A unidade significa que “todos os componentes do processo são interdependentes 

e não têm, individualmente, significados nem capacidade de explicar o pensar/sentir e o agir 

que se desenvolve ao longo do processo”. Assim, são os fatores, em conjunto, que formam o 

todo conexo que possui significado, permitindo sua adequada compreensão. 

A impermanência simboliza uma rede de relações “intrinsecamente dinâmica, 

contingente [...] em constante movimento”, a qual encontra “paralelo no funcionamento da 

mente humana, com seu fluxo de imagens e ideias no pensar e repensar individual ou coletivo 

em busca de ideias. escolhas e ações”. 

A subjetividade enquadra “a decisão organizacional como um fenômeno 

psicossocial, [...] processo conduzido por indivíduos e grupos, no qual a fronteira entre o social 

e o individual é mesmo difícil de precisar, mas que tem seu locus na mente humana”, onde 

“razão e emoção interagem em busca de equilíbrio, refletindo sua interação com o meio social”. 

A autoconsistência corresponde ao “conjunto das inter-relações e sua 

indivisibilidade” que dão sentido e consistência ao processo decidir, relacionando todas as 

coisas ou fatores presentes. 

A heterogeneidade compreende as diferenças qualitativas presentes nos fatores e 

nas conexões que integram o processo. “Os fatores representam diferentes expressões da razão 

(objetiva, subjetiva, funcional), acrescidas de sentimentos, emoções e intuição”. Considera, 

também, “diferenças na intensidade com que esses fatores se manifestam no processo” porque 

fatores pessoais ou políticos podem estar mais claramente manifestados em dada decisão do 

que em outra, similar, e que envolva as mesmas pessoas.  

A imprevisibilidade: se relaciona às momentâneas articulações presentes em um 

processo, não sendo possível “definir previamente como serão as relações entre os múltiplos 

fatores individuais, como elas se combinarão, para que se possa prever ou modelar seu 

comportamento”. Tal decorre da subjetividade, da impermanência e da heterogeneidade dos 

atores envolvidos. 

A complexidade “decorre dos atributos anteriores, da não-linearidade do processo, 

dos múltiplos relacionamentos com certa sincronicidade, da interdisciplinaridade necessária ao 

seu conhecimento”.  

Em suma, a equação que se produz para a atuação da Administração Pública pós-

burocrática envolve os seguintes componentes: equidade, accountability, participação dos 

cidadãos, qualidade com eficiência e flexibilidade organizacional.  
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Equidade é a expressão identificada com a justiça para o caso particular e é 

assinalada “pelo tratamento isonômico e justo de todos os sócios e partes interessadas 

(stakeholders), uma vez que estes devem ter considerados seus direitos e deveres, bem como 

interesses e expectativas” (CASTRO ET ALII, 2018). 

É a “forma de acolhimento justo e paridade” de todos os envolvidos, em termos de 

“direitos, expectativas, necessidades, deveres e interesses” (SOUZA, 2018, P. 18). A equidade 

é assinalada pelo tratamento justo e isonômico das partes interessadas (stakeholders), 

considerando-se interesses, expectativas, direitos e deveres (CHAGAS, 2003). 

Um elemento essencial, para a configuração da equidade é o espaço das diferenças, 

pelo reconhecimento da “pluralidade da condição humana, com a consequente diversidade de 

suas necessidades, e a atentar para as iniquidades das condições sociais, planejando políticas e 

ações para reduzi-las”, como apontam Lopes e Matta (2014, p. 307). Para eles, equidade está 

associada a complexificação da noção de igualdade. 

 

2.1.3 Accountability e Participação do Cidadão 

 

A accountability tem duplo viés: o primeiro, relacionado ao dever da 

Administração Pública em prestar contas e, por isso, ao ser avaliada a gestão, estarem presentes 

no arcabouço legal os mecanismos de responsabilização de agentes políticos e/ou servidores 

públicos (ALTOUNIAN et alii, 2018). Ou como pontua Campos (1990), a accountability, no 

Brasil, possui duplo espectro: é uma forma de controle social, como atributo da sociedade civil; 

e é o ato de prestação de contas e consequente responsabilização de agentes públicos, pelos 

erros cometidos na gestão governamental. 

A accountability (CLAD, 2000) consiste em um conceito muito mais amplo do que 

o controle, pois inclui a previsão de condições ou instância de participação dos cidadãos, tanto 

para a definição prévia quanto da avaliação das políticas públicas. Eis que é impossível efetivar 

a accountability sem o efetivo acesso aos instrumentos de controle institucional. 

Por isso, devem ser conjugadas as ações de controle – especialmente em face do 

novo prisma do accountability – e o estreitamento das relações entre os Pretórios de Contas e a 

sociedade, democratizando a fiscalização dos gastos públicos e proporcionando o aumento da 

efetividade das políticas sociais assim como dos serviços prestados pela Administração Pública. 

Com o estímulo ao controle social, tem-se destacado contributo ao fortalecimento da cidadania, 

na condução ao amadurecimento do nosso regime democrático (MOTTA, 2005). Nesse sentido, 
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“cada vez mais o controle e o accountability do Estado são inseridos num contexto de ampliação 

dos espaços democráticos, que precisa chegar aos cidadãos” (PÓ; ABRUCIO, 2006, p. 670). 

A participação dos cidadãos, aliás, foi tratada de modo detalhado neste trabalho, 

no item “2.1”, sendo “uma característica fundamental do Estado Democrático de Direito, por 

aproximar mais o cidadão da Administração, minimizando as barreiras entre o Estado e a 

Sociedade (SANT’ANNA, 2018, p. 204).  

Ela simboliza, portanto, a existência de ferramentas para que os indivíduos e 

coletividades se insiram nos governos e contribuam para os melhores resultados. 

Esta perseguição dos melhores resultados é, para Silveira e Meyer (2019) um 

imperativo organizacional que impele à busca de novas ações e técnicas administrativo-

gerenciais voltadas ao aumento da eficiência e da eficácia. 

Qualidade com eficiência é conceito que decorre do atual estágio de gestão 

governamental, superadas as fases anteriores e tendo o foco na satisfação do cliente-cidadão. A 

eficiência (BERGUE, 2014, P. 247), assim, “é um parâmetro de avaliação da utilização dos 

recursos disponíveis” e, na Administração Pública, consiste em utilizar da melhor maneira o 

quantum de recurso governamentais para o alcance dos melhores resultados sociais. 

Eficiência, consoante Reddin (1981) e Pereira (2005) pode ter as cinco acepções 

seguintes: fazer as coisas bem; resolver problemas; salvaguardar recursos; cumprir com o dever 

organizacional; e, reduzir custos. 

Daí decorre a flexibilidade organizacional que analisa os cenários e projeta, por 

meio do Planejamento Estratégico – importante ferramenta da Ciência da Administração – de 

modo permanente, para possibilitar avaliações e correções nos procedimentos de gestão, que 

consiste num processo “formalizado e de longo alcance, empregado para definir e atingir os 

objetivos organizacionais” (FERREIRA et alii, 2002, p. 116). Referido planejamento é 

“elemento fundamental da governança pública, na medida em que se apresenta como 

instrumento de alinhamento de interesses tanto externa quanto internamente”, buscando, assim, 

o “alinhamento da ação da organização pública (na qualidade de agente) aos interesses da 

sociedade” (ALTOUNIAN et alii, 2018, p. 88). 

Reforce-se que “os responsáveis pelo planejamento de uma organização precisam 

direcionar a organização para onde se possa ir ao encontro dos seus clientes” (MEYER JR.; 

MEYER, 2011, p. 9), o que, no caso das instituições públicas, é o interesse público. 

Neste redesenho do Estado, de modo flexível e sempre progressivo e 

acompanhando a marcha mundial de aperfeiçoamento da gestão, em vários setores da 

Administração Pública torna-se essencial “contornar as barreiras políticas e convencer, pela 
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prática, quanto à credibilidade do uso de recursos governamentais em projetos de risco, com 

eficiência”, para que o ente estatal possa “retomar o seu processo de crescimento econômico-

social” (PEREIRA, 2005, p. 260).  

Diante dos instrumentos constitucionais-legais mencionados neste trabalho, que 

materializam a efetiva participação dos cidadãos, pode-se afirmar que  

 

Quando o cidadão se torna administrador público, ele assume o papel de 

cidadão-administrador, não sendo apenas um cidadão, mas trabalhando para a 

cidadania. A base ética da cidadania se torna então a base para a postura ética 

do administrador público (DENHARDT; CATLAW, 2017, p. 285). 

 

O fato é que a Administração Pública Brasileira passou por profundas e 

significativas transformações e incorporou modelos gerenciais vigentes em outros países. E 

prossegue, sempre em transformação e evolutividade. Para Abrucio (1997), sua configuração 

atual aponta para a pluralidade de concepções organizacionais, tendo todas elas ultrapassado o 

mero gerencialismo e, na prática, se viu o enfrentamento dos problemas gerenciais de cada um 

dos modelos até então adotados. 

O Estado Contemporâneo, então, sob os efeitos de mudanças tecnológicas e da 

globalização conduz a Administração Pública a uma flexibilidade que permite responder mais 

satisfatoriamente às demandas, tanto internas quanto externas, alcançando, assim, a efetividade, 

a partir da permanente avaliação dos serviços públicos, dentro da noção de que se deve prestar 

bons serviços aos cidadãos, com equidade e justiça (ABRUCIO, 1997). 

O chamado Setor Público, assim, seguiu a tendência e a evolução da iniciativa 

privada, introduzindo, como vimos, a perspectiva da qualidade, voltando mais precipuamente 

suas atenções para os clientes-consumidores, constituindo-se, esta, uma das mais destacadas 

revoluções do modelo gerencial (IASBECK, 2006; BASTOS ET ALII, 2012). 

Na substituição do conceito de consumidor pelo de cidadão, a mera conquista da 

liberdade de escolha dos serviços públicos transmuda-se no direito-dever de exigir uma melhor 

contraprestação por parte da Administração Pública em relação aos impostos que se paga, e os 

resultados hão de ser melhores porque os cidadãos exigem e cobram. Veremos, adiante, no Item 

“2.3”, o quanto a cidadania (e a participação popular) têm sido elementos importantes para este 

salto de qualidade da gestão pública. 

Isto gera, igualmente, a necessidade da consciência do Gestor Público em perceber 

este (novo) contexto social para então conformar o seu modo de administração da coisa pública. 

O perfil ou o estilo do administrador, como destaca Chiavenatto (2012), não é algo que decorre 
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dos seus próprios conceitos, mas também depende das convicções que forma a partir do que ele 

constata acerca do comportamento humano.  

A análise da Administração Pública e, mais precisamente, da evolução dos modelos 

desenvolvidos em nosso país, permitem a alguns autores conceituarem o atual estágio como 

sendo o de Administração Pública societal, que é conceituado por Paula (2005), como o que 

“Enfatiza a participação social e procura estruturar um projeto político que repense o modelo 

de desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho de Estado e o paradigma de gestão”. 

Este modelo, em essência, assume um nítido viés participativo – e por isso ele 

interessa a este nosso estudo – que parte da exigência normativa para que a própria instituição 

pública elabore e disponibilize estruturas e canais para viabilizar a participação popular, para 

conhecer as demandas do público-alvo (cidadãos, sociedade). 

Por isso, estas experiências são geratrizes de destacadas inovações na cultura 

política e no modo de gestão do interesse público, suscitando a reflexão sobre determinados 

pontos. Vejamos: 

 

- o equilíbrio e as interações entre o executivo, o legislativo e os cidadãos; 

- o impacto das novas experiências na qualidade de vida dos cidadãos e na redução 

das desigualdades; 

- o modo como se altera a cultura política, se estimula a participação social e se criam 

novos formatos institucionais e administrativos; 

- a interferência da falta de vontade política e dos entraves burocráticos na partilha de 

poder; 

- os caminhos para viabilizar a capacitação técnica e política dos funcionários públicos 

e dos cidadãos; 

- a elaboração de uma nova proposta para a organização administrativa do aparelho 

do Estado; 

- a necessidade de sistematizar experiências alternativas de gestão que contemplem os 

aspectos técnicos e políticos; 

- a busca de um equilíbrio entre as dimensões econômico-financeira, institucional-

administrativa e sociopolítica; e, 

- as referências teóricas e metodológicas que poderiam ajudar a melhor compreender 

os processos políticos e administrativos estudados, como é caso, por exemplo, do neo-

institucionalismo e da teoria das redes interorganizacionais (PAULA, 2005). 

 

Finalmente, devemos ter como norte o processo de contínuo aperfeiçoamento da 

Administração Pública em nosso país.  Procopiuck (2013, p. 292), a este respeito pontua que o 

Brasil vive, em termos de gestão pública “um intenso processo de transformação, ainda sob a 

influência principal da redemocratização do país e da reforma do Estado” sendo que tal processo 

“tem na descentralização um de seus eixos principais para aproximação da ação pública das 

reais aspirações da sociedade”. 
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Isto é corroborado por Correia (2000), para quem a efetivação do controle social 

sobre as ações estatais foi uma decorrência das inúmeras alterações engendradas na relação 

entre a sociedade e o Estado, ocorrida justamente neste período de redemocratização do país. 

Ou, reforçando esta tese de democracia-participação, completam Nunes e Souza 

(2018, p. 71), que o Estado constitui a “ representação mais alta e legítima das aspirações de 

um povo em seu exercício democrático-cidadão”, pois, quando diretamente envolve a 

participação popular, “amplia os horizontes das políticas públicas que venham a atender, dentro 

das diretrizes legais, os anseios de um povo”. 

Isto é também o que pontuam Loureiro et alii (2009, p. 740), destacando as atuações 

dos governos ao introduzirem “novas tecnologias que permitem maior divulgação dos atos dos 

governos até a criação de novos mecanismos de responsabilização política para além dos 

momentos eleitorais, durante os mandatos, e inclusive sob a forma de controles sociais”. 

Em consequência, há toda uma mudança direcionada à natureza dos serviços 

prestados, frente os novos desafios existentes, ampliando-se a cidadania e redesenhando as 

esferas de atuação das organizações públicas, agora orientados para a democratização da gestão 

de políticas públicas (PROCOPIUCK, 2013). 

Assim, diante deste continuum administrativo, também importa estar ciente e atento 

para as exigências do controle público, dentro do Sistema Tribunal de Contas, para a 

fiscalização dos entes governamentais,  

A seguir, em sede de Administração Pública, ver-se-á detalhadamente as três 

espécies de controle existentes no ordenamento jurídico pátrio (interno, externo e social). 

 

2.2 Tipos de Controle da Administração Pública 

 

Controle é um instrumento e um conceito que apresenta dois âmbitos: interno e 

externo. Internamente, “consiste em uma série de passos que pretendem ajudar a garantir que o 

desempenho real se amolde ao planejado” (HAMPTON, 1992, p. 473), sendo realizado, assim, 

pelos próprios componentes ou membros da organização. Externamente, como veremos 

adiante, em distintas modalidades, é a atuação de aferição por parte de agentes externos ao 

órgão ou poder. 

Para Martins (1989, p. 8 e 12), o controle é aspecto fundamental da vida do Estado 

e da sociedade” e, assim, cada um de nós é agente de controle ou objeto de controle, quando 

exercido por outrem, e, ainda, sujeito de controle, quando pode ser exercido sobre nós mesmos 

ou sobre terceiros. 
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A organização do Estado, na contemporaneidade, configurou o Estado com três 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), autônomos, equidistantes e independentes entre 

si, concebendo constitucionalmente os mecanismos de delimitação da atuação de cada um deles, 

por meio da submissão a vários controles vários, impedindo que o poder fosse utilizado 

desmedidamente. Assim, objetivando evitar que um poder prepondere sobre o(s) outro(s), com 

efeitos negativos e danosos sobre os administrados, foi concebido um sistema clássico de freios 

e contrapesos, engendrado no próprio constitucionalismo moderno, conforme Pereira (1995). 

A intenção dos legisladores pautou, assim, a disciplina constitucional e legal 

vigente nos Estados Democráticos de Direito, justamente para impedir a tirania, a ditadura e a 

anulação de um ou mais poderes pelo(s) outro(s). 

O diploma constitucional de 1988, então, procedeu à completa reformulação e 

reestruturação do Estado, aperfeiçoando o controle estatal. Assim, se fala em um sistema trino 

de Controle Público, subsidiado na Constituição Federal brasileira: Controle Interno, Controle 

Externo e Controle Social (BRASIL, 2020a). 

Santos e Cardoso (2002, p. 213-214), inclusive, reforça a ideia do controle total 

sobre a Administração Pública, para frear os ímpetos do gestor e ajustá-los a princípios e regras. 

Numa leitura histórica, estes autores dissertam sobre o controle de procedimentos 

(constitucionalidade de decisões, garantias dos direitos dos cidadãos diante das ações de 

governo, auditorias de contas públicas e atuação de promotores públicos, no controle das 

autoridades políticas). Também mencionam o controle parlamentar (sistema de checks and 

balances) para, então, chegar aos mecanismos de participação popular ou controle social (como 

o ombudsman). Com isso chega-se ao cenário atual que contempla “novas formas de 

responsabilização dos agentes públicos: controle pelos resultados, controle pela competição 

administrada e controle social das políticas públicas”.  

É possível, ainda, introduzindo os parâmetros de cada uma de suas espécies 

(interno, externo e social), afirmar que o controle pode contemplar o critério de classificação 

derivado do modelo gerencial, quando se denomina controle de processo ou de resultados, se a 

ênfase for para este ou aquele aspecto da gestão. No primeiro, a atuação tem como foco a análise 

dos processos, sem qualquer vinculação com os resultados buscados; no segundo, o controle 

persegue objetivos mais amplos e finalísticos da organização (SILVA, 2002). 

Remontando à previsão constitucional, contida no artigo 70 (BRASIL, 2020a), 

temos: “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta [...] será exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder” (marcamos). 
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Portanto, sistemicamente, o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo, nas 

três unidades distintas da federação, o qual conta com o apoio dos trinta e quatro Tribunais de 

Contas existentes. O controle interno compete à própria unidade administrativa, órgão ou poder, 

sobre si mesma. E o controle social permite a participação popular, individual e coletivamente, 

na fiscalização dos atos administrativos. Veremos, cada um deles, a seguir. 

 

2.2.1. O Controle Interno da Administração Pública 

 

O Controle Interno, intra-orgânico ou intra-administrativo, a teor do contido no já 

transcrito artigo 74 da Lex Fundamentalis (Brasil 2020a), é exigência para a fiscalização, com 

fundamento na autotutela, para que a Administração desempenhe uma fiscalização plena dos 

seus próprios atos administrativos, sob o aspecto de legalidade e de mérito (AGUILAR, 2012). 

Aguilar (2012) ainda complementa que referido controle é um instrumento de 

gestão e também de promoção da defesa do patrimônio público, para viabilizar e fomentar 

maior clareza e transparência das ações governamentais. 

Pode ser de ofício, quando o próprio Órgão ou Poder avalia seus próprios atos ou 

mediante provocação de terceiros, administrados, que, por meio de reclamações em setores 

específicos da administração (Controladorias, Protocolos, Ouvidorias), informam ou 

denunciam situações observadas na rotina pública (PEREIRA, 1995). 

Trata de aferir a oportunidade e o mérito do ato administrativo, sendo esse o seu 

objeto, quando olhado em face de sua natureza preventiva, para evitar a ocorrência de erros, 

irregularidades ou desperdícios, como aponta Antunes (2010). Neste sentido, tal controle teria 

a finalidade de estimular a ação dos órgãos, verificando, inclusive, a proporção custo-benefício 

na realização das atividades organizacionais. 

Cite-se, por oportuno, que a máxima instância judicial brasileira expediu 

pronunciamento sumular que dá importância e oportunidade ao controle interno (BRASIL, 

2020h, nossos os destaques): 

 

[...] a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 
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Pode se manifestar, igualmente, “através da aplicação do Princípio da Autotutela, 

que consagra à Administração Pública o poder-dever de rever seus atos, seja por motivo de 

ilegalidade [...] seja por motivo de mérito” (RASTIROLLA, 2017, P. 6). 

Este controle, técnico, alcança amplo espectro: administrativo, financeiro, contábil, 

orçamentário, operacional e patrimonial, sob imperativo constitucional nos dispositivos já 

elencados neste trabalho. 

 

2.2.2. O Controle Externo da Administração Pública 

 

O Controle Externo é, para Cavalcante (2006, p. 64), aquele que, “exercido pelo 

Poder Legislativo, abrange os aspectos político e financeiros das decisões administrativas, 

devendo, todavia, limitar-se rigorosamente às previsões contidas na Constituição Federal”. 

Os dispositivos constitucionais (BRASIL, 2020a) assim prelecionam: 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União. 

[...] 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; 

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

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

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

direitos e haveres da União; 

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

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

irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 

pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

Tribunal de Contas da União. 

(Nossas as marcações.) 

 

Referidos dispositivos são, em nível local (Estado de Santa Catarina) repetidos sem 

alterações na Carta Estadual – arts. 58, 59 e 62, caput, I a IV e parágrafos 1º e 2º (SANTA 

CATARINA, 2019a). Veja-se que a tríplice instância controladora aparece nos dispositivos 

retro destacados, já que no § 2º, do artigo 74 figura o conceito de controle social. 

Os autores pesquisados, com profundidade e extensão, tratam da diversificação do 

controle externo, nele compreendendo: a) o exercido pelos Parlamentos; b) o exercido pelos 

Tribunais de Contas, em auxílio aos primeiros; c) o exercido pelo ombudsman; e, d) o exercido 
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pelo Poder Judiciário (PEREIRA, 1995; SANTOS; CARDOSO, 2002; SILVA, 2002; 

CAVALCANTE, 2006; AGUILAR, 2012; PEREIRA, 2017). 

Lima (2009, p. 52-53), a seu turno, afunila o conceito, no âmbito das atividades que 

são pertinentes a este estudo, salientando que 

 

O controle externo é exercido, no Parlamento, mediante institutos como as 

Comissões Parlamentares de Inquérito e as convocações de autoridades para 

prestarem esclarecimentos, quanto sob o enfoque técnico, de responsabilidade 

das Cortes de Contas, na fiscalização contábil, orçamentária, financeira, 

operacional e patrimonial da atuação governamental. 

 

Referidos Tribunais, para o desempenho de suas atribuições, como órgãos efetivos 

de apoio ao Controle Externo que é da atribuição dos Legislativos (BRASIL, 2020a), vem 

sofrendo um processo contínuo de ampliação de suas competências. 

 

2.2.3. O Controle Social da Administração Pública 

 

O controle social tem origem na Sociologia, quando se refere ao estudo “do 

conjunto dos recursos materiais e simbólicos de que uma sociedade dispõe para assegurar a 

conformidade do comportamento de seus membros e um conjunto de regras e princípios 

prescritos e sancionados”, para Boudon e Bourricaud (1993, p. 101). Complementarmente, 

Correia (2005) estatui que tal controle repousa sobre as ações do Estado (ou de quem lhe faça 

as vezes), realizado pela sociedade (ou seus setores organizados), sobretudo em favor dos 

interesses das classes menos favorecidas, alcançando a gestão das políticas públicas ou sociais. 

Fernandes (2016), afirma ser o controle social o primeiro e, quiçá, o mais valioso 

sistema de controle. Desempenhado pelo(s) cidadão(s), ele também é denominado de controle 

popular ou controle participativo. 

Conceitualmente, ele é entendido “como um conjunto de estratégias desenvolvidas 

pela sociedade para garantir o poder de interferência real no controle das ações 

governamentais”, no que consiste no “envolvimento do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização e controle das ações da Administração Pública” (NUNES; SOUZA, 2018, p. 31). 

Neste sentido, para Altounian et alii (2018, p. 61) o referido controle decorre da 

seguinte assertiva: “Se o Estado existe em função da sociedade, nada mais natural de que sejam 

colocados à sua disposição todos os meios para que possa acompanhar e verificar a correção do 

emprego dos recursos que ela patrocina compulsoriamente”. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, o primeiro diploma normativo a prever a ação 

do cidadão no combate a atos administrativos lesivos ao patrimônio público foi a Lei Federal 

n. 4.717/1965, pleiteando suas anulações e o consequente ressarcimento aos cofres públicos, 

disciplinando um instrumento jurídico-processual: a Ação Popular (BRASIL, 2020c).  

Nas últimas décadas, após a edição de uma nova Carta Constitucional, percebeu-se 

a valorização do cidadão no âmbito social. Os avanços do regime democrático e a velocidade 

das informações, para Iatauro (2002), conferiram uma participação maior da sociedade na 

condução do Poder Público. Neste cenário para tal autor, o cidadão, seja individualmente seja 

por meio de entidades associativas, deseja saber, com detalhes, o andamento das políticas 

públicas, os resultados dos distintos projetos desenvolvimentistas do Estado, os planos de 

governo e se os administradores públicos estão gerenciando com correção os negócios estatais. 

As políticas públicas figuram no ponto central de três agendas contemporâneas, 

conforme Farah (2011): a de problemas públicos e sociais, a sistêmica e a governamental. 

Corrobora esta visão a afirmação de Chadid (2019, p. 127): 

 

Tratando-se de controle, ganha especial destaque aquele que é exercido pelo detentor 

da res pública: o povo. É evidente que apenas em países que conquistaram a 

democracia que tal participação é possível, resultando o status atual de um longo 

percurso histórico, superando-se um estado ditatorial, com a centralização das 

decisões, o tecnicismo e o autoritarismo. As principais transformações ocorreram 

durante a década de 1980, quando os movimentos sociais buscavam uma abertura 

democrática para ampliar a participação popular nas decisões políticas. 

 

A democracia requer, portanto, que o conceito de cidadania esteja incorporado ao 

modelo jurídico-social, na exata composição de que direitos coletivos e participação 

fundamentem a construção das estruturas democráticas, com a introdução de mecanismos 

complementares ao sistema de democracia representativa, inclusive os que promovem a 

inserção, no cenário político, das minorias (GUARANÁ; TEIXEIRA, 2008). 

Por isso, a participação popular, tanto na gestão, quanto no controle da 

Administração Pública é princípio inerente à própria ideia de Estado Democrático de Direito, a 

teor do contido no artigo 1º, da Constituição da República. Por ela, cidadão e Estado se ligam 

de uma forma marcante, coroando o modelo de Estado acima referido (MILESKI, 2011). 

Nunes e Souza (2018, p. 31) reforçam as distintas formas existentes para o exercício 

deste controle, como “sanções, ações reativas, punições e outros mecanismos, a depender das 

normas estabelecidas [...], em que padrões organizativos podem definir normas, valores e metas 

sociais”, egressas da sociedade organizada e que são fundamentais para a ordem social. 
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O Controle Social é, assim, a materialização da participação individual ou coletiva 

dos administrados na Gestão Pública, repousando no controle da opinião pública que pressiona 

os governos para o atendimento de determinadas reclamações e solicitações, justamente pela 

existência de órgãos especializados, com atribuições específicas, como é o caso das ouvidorias. 

A contemporaneidade apresenta a estrutura complexa e hipermoderna da nossa 

sociedade, em que despontam as múltiplas garantias constitucionais conferidas e asseguradas 

ao cidadão, materializadas por iniciativas estatais permanentes, para franquear a participação 

de modo ativo por parte de cidadãos ou formas sociais organizadas, como é o caso, por exemplo, 

dos Conselhos Comunitários, conforme salienta Mileski (2011). 

Nunes e Souza (2018), Mileski (2011) e Souto (2005) elencam uma série de 

modalidades do controle social, quando a sociedade, seja por meio de indivíduos, seja 

coletivamente, participa da fiscalização de órgãos e poderes públicos. Dentre elas, o crescente 

fomento à formação e atuação de entidades associativas, como a de consumidores e usuários de 

serviços públicos, bem como o ingresso de representantes sociais em conselhos de políticas 

públicas ou comissões parlamentares. 

Importa dizer, ainda, considerando o âmbito desta pesquisa, que em relação aos 

Tribunais de Contas a própria norma regente – art. 74, § 2º, da Carta Federal (BRASIL, 2020a) 

– consagra a forma de participação social por meio da denúncia de ilegalidades e irregularidades 

cometidas por agentes ou instituições públicas, ao ente controlador (CHAVES, 2007).  

Mesmo assim, o controle social, que tem como meio executor o cidadão, pelo fato 

dele poder efetuar a verificação, o acompanhamento e a consequente fiscalização da 

regularidade dos atos governamentais, não é um fim em si mesmo, porquanto nem ele se esgota 

nesta intervenção democrática, nem é capaz de substituir o controle público institucional, uma 

vez que depende deste último para ter plena e ampla eficácia (MILESKI, 2011). 

O controle social é o maior dos controles realizados sobre a utilização de recursos 

públicos, desde que a sociedade esteja suficientemente esclarecida e possua interesse efetivo na 

cidadania, para, assim, fortalecer a democracia, sendo que a participação do cidadão no 

contexto sociopolítico é indicador de desenvolvimento de um povo (PINHO, 2016). 

Recordemos, com amparo em O’Donnel (2011) que a democracia possui, então, dois elementos 

básicos, inter-relacionados e indispensáveis: o cidadão, em nível micro, e o Estado, no macro. 

Mas é preciso ir um pouco além disso. Neste sentido,  

 

A contribuição dos tribunais de contas [...] é promover o esclarecimento e a ação 

pedagógica no sentido de garantir os elementos necessários ao controle social dos 
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gastos públicos, dado que o cidadão é o mais legítimo fiscal que existe, posto que é o 

financiador da atividade administrativa (NUNES; SOUZA, 2018, P. 51). 

 

É por isso que, quando o sistema convida o cidadão a observar a gestão pública e a 

denunciar às Cortes de Contas eventuais ilegalidades ou irregularidades, materializa-se a efetiva 

participação e fiscalização, num arranjo quatripartite de ações: proposição, acompanhamento, 

avaliação e controle, todos direcionados aos Gestores Públicos e aos órgãos e poderes da 

Administração Pública, conforme salientou Mileski (2011). 

Costa (2016) também destaca a situação de empoderamento da sociedade civil 

contemporânea, a qual se viabiliza pelo acesso a informações essenciais, que desembocam 

numa melhor performance do Controle Social, atendendo-se a princípios de publicidade e 

transparência. Estes dois, conjugados, permitem a qualquer cidadão interessado, o exercício da 

atribuição controladora e, no escopo desta pesquisa, figuram como sujeitos ativos, como se verá 

adiante, junto à Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Para ele, é primordial a 

introdução de mecanismos que possam estimular o comportamento de cidadãos e entidades 

civis, apoiando os controles institucionais, inclusive pelo encaminhamento de denúncia formal 

aos tribunais de contas, às suas ouvidorias sobre irregularidades. 

O grande e hercúleo desafio, neste contexto, é a tentativa de remoção da chamada 

letargia social, a fim de alavancar a consciência que está imanente no corpo da sociedade, e que 

aguarda a devida motivação, conforme Fernandes (2016), realidade que se irá demonstrar neste 

trabalho, a Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, poderá constatar e fomentar. 

 

2.3 Cidadania e Participação Popular  

 

A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público por sua 

administração – Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789 

(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 2015). 

 

De início, devemos considerar que uma organização, seja ela pública ou privada, 

precisa estar atenta ao ambiente externo, que enquadra, por si só, “todos os elementos fora de 

uma organização que são relevantes para sua operação”, possuindo “elementos de ação direta 

e de ação indireta” (STONER; FREEMAN, 2014, p. 46). 

Gama (2013), neste sentido, apõe que é importante estudar o ambiente 

organizacional no sentido da verificação dos chamados pontos críticos de pressão ambiental, 

identificando, por conseguinte, as prováveis tendências de mudança. Isto irá resultar no 
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aumento do poder de previsibilidade e de controle, permitindo a proatividade organizacional 

em relação aos elementos externos, proporcionando, também, o desenvolvimento de 

mecanismos de gestão para tais impactos ambientais.  

Sobral e Peci (2008), neste sentido, apontam que este ambiente externo representa 

o contexto em que as organizações existem e onde operam, e que ele é constituído pelos 

elementos que não são encontrados dentro dos limites organizacionais. Para eles, este ambiente 

é subdividido em contextual (que exerce influência sobre as organizações de forma indireta) e 

operacional (constituído, por exemplo, pelos concorrentes do segmento em que a instituição 

atua, os quais interagem mais próxima e diretamente com a organização). 

Matos et alii (2008), por sua vez, apresentam as distintas características do 

ambiente externo: 

➢ Ameaças – são as forças ambientais externas e que não são controláveis pela 

organização; elas apresentam possuem caráter temporal, potencial, conjuntural e de mudança, 

as quais podem acarretar prejuízo ao ritmo de desenvolvimento organizacional, mas que podem 

ser evitadas, se forem, em tempo hábil, conhecidas;  

➢ Oportunidades – simbolizam as forças ambientais externas, não controláveis 

pela entidade, que também possuem os elementos temporal, potencial, conjuntural e de 

mudança, mas que podem ser favoráveis ao ritmo de desenvolvimento organizacional, se forem 

conhecidas e aproveitadas, quando aparecerem, de acordo com as condições organizacionais e 

o interesse institucional;  

➢ Restrições – constituem as características estruturais como permanentes do 

mercado de atuação de dada organização, os quais se apresentam como fatores negativos para 

este mercado;  

➢ Propulsões – consistem nas características estruturais e permanentes do mercado 

onde atua a organização, mas que são considerados fatores positivos. 

 

É neste segmento afeto ao ambiente externo que se vislumbram os indivíduos e, 

também, as entidades associativas que materializam os conceitos de Cidadania e de Participação 

Popular. Estes acham-se interligados em todas as nações democráticas do Planeta e são o 

resultado de uma lenta e paulatina evolução dos sistemas jurídicos e administrativos (MATOS 

ET ALII, 2008). 

Para Abrucio (1997), cidadão é um conceito que possui conotação coletiva, porque 

configura todo um conjunto de cidadãos dotado de direitos e deveres, o que se identifica como 

a perspectiva de participação política. 
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Morais e Nascimento (2010, p. 18), pontuam que a cidadania, conceitualmente, 

representa o “direito a ter direitos”. Tal definição foi fruto de uma longa construção “dentro das 

fronteiras geográficas e políticas do próprio Estado”. Por ser, assim, originariamente, “uma luta 

política nacional [...] a cidadania moderna se desenvolveu na medida em que as pessoas 

passavam a se sentir parte de uma Nação e de um Estado”.  

Destarte, tem-se que a noção de cidadania não é apenas correlacionada aos direitos, 

mas também às responsabilidades, sendo que a pessoa ao atuar como cidadão, por 

consequência, terá de assumir um papel positivo e proativo, para que os resultados sejam em 

favor da melhoria da sociedade como um todo, o chamado bem comum. Neste contexto 

importam três valores, considerados como pilares centrais de todo o sistema político: igualdade 

política, participação social e justiça (DENHARDT; CATLAW, 2017). 

A cidadania guarda consonância com a democracia, posto que este regime político 

pressupõe a isonomia de participação entre os cidadãos. Assim, Andrade et alii (2012) associam 

a cidadania à democracia, porque sob o pano de fundo desta se alinha um conjunto de direitos 

sociais, civis e políticos que é garantido a todos os indivíduos de um Estado. Por extensão, o 

reconhecimento e a garantia de tais direitos constituem a própria segurança do cidadão, em face 

da sustentação de todas as condições necessárias e indispensáveis à manutenção e à reprodução 

da sua participação na comunidade política. Por fim, a cidadania deriva da articulação entre os 

fundamentos da isonomia social e da liberdade de ação política, sendo uma em relação à outra, 

reciprocamente, condição e garantia. 

A participação é, também, assim, “um instrumento de controle do Estado pela 

sociedade, por conseguinte, de controle social e político” (TEIXEIRA, 2001, p. 38). 

De Pereira (1995) colhe-se a sugestiva denominação de um novo modelo estatal, 

que ele chama de Estado de Direito de Democracia Participativa, onde se incorporam os direitos 

de participação ativa e direta na Administração Pública, desvinculando-se dos iniciais direitos 

civis e políticos, para configurar “novos direitos”, identificados por alguns doutrinadores como 

a “quarta geração” de tais direitos. Tem-se, portanto, legitimadas outras (e novas) prerrogativas 

civis e políticas do cidadão. 

Não é outra senão a opinião de Denhardt e Catlaw (2017, p. 279), pois “o governo 

cumpre sua responsabilidade para com os cidadãos ao garantir a existência de procedimentos 

efetivos assegurando que ele funciona de acordo com procedimentos democráticos”, que são, 

por exemplo, as eleições, os instrumentos de representação popular, o devido processo legal, as 

participações em órgãos colegiados, os requerimentos de informações do Poder Público e as 

denúncias de ações (ilegais ou irregulares) de agentes políticos ou servidores públicos. 
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Vale repisar que o estado democrático de direito se funda no princípio de soberania 

popular, materializado em ações individuais, coletivas e públicas, conciliando a democracia 

política com a democracia social, a partir, justamente, na ampliação dos níveis e canais de 

participação político-social (SILVA; SOARES, 2019). 

O cidadão, no cenário e no contexto da cidadania democrática, precisa “olhar para 

além do autointeresse”, como se enxergasse “o interesse público mais amplo”, de forma 

abrangente e de longo prazo (DENHARDT; CATLAW, 2017, p. 279).  

Retomando a questão do progresso social e jurídico-administrativo, Mayer (2014) 

pontua estarmos vivendo um momento único e sem quaisquer precedentes, em que os esforços 

são direcionados à completa transformação do Estado em um eficiente instrumento, tanto para 

o exercício quanto para a concretização da cidadania. Cidadania esta que a própria autora 

alcunha de “ativa”, por meio da participação política efetiva dos cidadãos. Ora, esta cidadania 

é plena, não podendo ser objeto de outorga a ninguém, e se materializa em cada indivíduo 

interessado que se empenha, luta e participa da vida social (GORCZEVSKI, 2014). 

Esta cidadania ativa, então, para Lettieri e Maciel (2016, p. 19) “implica assumir 

papel ativo na sociedade, inclusive perante a atuação do Estado, fato que constitui um direito, 

mas também um dever dos cidadãos, individualmente ou organizados em entidades coletivas”. 

E esse dever, como reforça Dubow et alii (2017) é essencialmente ético, no sentido de contribuir 

com a gestão social. 

Corroboram este entendimento as afirmações de Trompczynski (2005) e 

Gorczevski (2014), para quem a participação popular na Administração Pública assume cada 

vez maior destaque em nosso país, transformação que tem a companhia do incremento das 

responsabilidades (individuais e comunitárias), superando a (velha) ideia de que o Estado seria 

o principal responsável pelo desenvolvimento econômico-social. Participar é, então, tomar 

parte em algo, pertencer a, mas igualmente simboliza o fazer, o saber, o informar, o comunicar. 

A participação em sociedade ou participação popular é o tomar parte na sociedade político-

social e, deixar claro a opinião pessoal a esse respeito. 

Então há a partilha, pela participação de cada pessoa e a necessidade em relação ao 

empenho de cada um “vão gerando uma consciência pela luta para sobreviver e aprender 

constantemente em sociedade”, (NUNES e SOUZA, 2018, p. 53). Luta esta que é, portanto, 

cidadã, sendo a participação uma via de mão dupla, consagrando ao mesmo tempo um direito 

a ser exercido pelo cidadão e um dever para com a coletividade em que vive. 

E, em termos organizacionais, quando se menciona a superação do modelo 

burocrático pelo gerencial, na Gestão Pública, tem-se claro que isto se caracterizou pelo 
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processo de expansão do concurso dos cidadãos nas decisões administrativas, por meio da 

cidadania ativa, assim como no efetivo controle realizado por aqueles, sobre os resultados da 

gestão. Foi preciso, então, superar a condição da Administração Pública de, “desde o seu início, 

fez uso da organização burocrática como principal estratégia para alocar recursos e produzir o 

bem público” e, nos modelos seguintes, também se baseou em propostas centradas na 

consideração da “burocracia como referência para a produção dos serviços públicos e o 

mercado como o melhor alocador do bem público” (SALM; MENEGASSO, 2009, p. 97-98). 

Osborne e Gaebler (1995) dizem que há mais de cem anos a palavra burocracia 

possuía um sentido positivo, pois designava a metodologia organizacional racional e eficiente, 

substituindo a arbitrariedade vigente nos regimes autoritários de poder e trazendo para a esfera 

pública a mesma lógica da “linha de montagem” do processo industrial. Eles remontam a 

Weber, em que o sucesso da organização de caráter burocrático sempre decorreu da sua pura 

superioridade técnica em relação a qualquer outro modelo.  

É evidente que, no curso histórico, cada um dos modelos adotados em sede da 

Administração Pública Brasileira teve importância e utilidade, podendo e devendo serem 

analisados para a demonstração da complementaridade entre eles.  

Secchi (2009), inclusive, demonstra que quaisquer dos modelos de Administração 

Pública possui um elemento em comum: a preocupação com o controle, tanto em relação ao 

controle da máquina administrativa quanto ao controle de resultados das políticas públicas. 

Porquanto, também na conjuntura nacional, as mudanças são constatadas: 

 

Na história da administração pública brasileira, pode-se verificar um número 

significativo de esforços de mudança organizacional. Sob rótulos diferentes, 

tais como reforma ou modernização administrativa, vários governantes têm 

procurado, à sua maneira, tornar as organizações públicas mais ágeis e eficazes 

(PEREIRA, 1985, p. 73). 

 

Mas, a proposta do “novo serviço público”, como terceiro modelo de Administração 

Pública tem como base epistemológica o ser humano, considerado como ser político com ação 

efetiva na sociedade. E que quanto mais organizada e articulada politicamente for a sociedade, 

maior será requerida a participação do cidadão nos atos da Administração Pública e, como 

corolário, a efetivação do bem comum, sempre precedente a qualquer interesse privado, como 

afiançam Salm e Menegasso (2009). 

As características, assim, deste modelo, para Salm e Menegasso (2009, p. 107-108) 

apontam que a Administração Pública deve “servir aos cidadãos, não aos consumidores” e esse 

servir não se constitui no mero controlar ou dirigir a sociedade e, por isso, as ações devem “estar 
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a serviço do interesse público”. O eixo de valorização é deslocado da mera produtividade para 

as pessoas. Estes autores salientam que esta nova concepção confere maior “valor à cidadania 

do que ao empreendedorismo”, assim como se deve “pensar estrategicamente e agir 

democraticamente”. Além disso, a accoutability, para eles, não é uma tarefa simples.  

Prosseguindo com estes autores, o novo serviço público é, claramente, uma 

proposta para a Administração Pública considerada emergente e que direciona seu foco 

principal para o espaço democrático existente na sociedade. Neste sentido, é imperioso que a 

sociedade esteja articulada politicamente, como ente multicêntrico que é e que espelha as 

multidimensões das pessoas que dela participam. 

O “novo serviço público” propõe, por conseguinte, que a coprodução dos serviços 

públicos se efetive, conforme Salm e Menegasso (2009, p. 112): 

 

(1) por meio da organização burocrática em que haja a gestão participativa 

obtida por meio de estruturas de consentimento;  

(2) por meio das organizações sociais com características isonômicas;  

(3) por meio de comunidades engajadas com a produção do bem público;  

(4) por meio da responsabilidade social das empresas, quando elas produzem 

um bem público, fato amplamente ignorado pelos estudiosos da administração 

pública; e,  

(5) por meio do cidadão, em seu papel de ser político, produzindo o bem 

público.  

 

Ele está diretamente associado, temporalmente falando, ao período logo após a 

promulgação da Constituição de 1988, com uma maior visibilidade do controle social, 

institucionalizando-se uma série de mecanismos de participação em políticas públicas e, 

igualmente, foram reconhecidos movimentos sociais como interlocutores coletivos. Para Silva 

et alii (2006, p. 14) “O poder do cidadão de influir sobre as políticas públicas e na promoção 

da qualidade de vida é um componente intrínseco da democratização da sociedade e do 

exercício da cidadania”. 

Adiante, neste trabalho, estaremos enfocando o papel da ouvidoria no Brasil, para 

demonstrar que ela é um instituto plenamente compatível com a proposta do “novo serviço 

público”, em que o cidadão tem a prerrogativa de manifestar a sua opinião como um ser político, 

a fim de construir um Estado mais justo e igualitário (DENHARDT; DENHARDT, 2003). 

Portanto, é esta participação do cidadão, no locus social em que ele mais atua, o 

Município, o elemento crucial para despertar a atenção do administrador público, atentando 

para a responsabilidade pela produção do bem público que passa a ser, assim e também, das 

pessoas da comunidade. A cidadania, então, materializa a coprodução do bem público e, neste 

propósito, Pereira (1995) destaca a maior informação das pessoas, seja pela facilitação do 



42 
 

acesso (às informações dos entes públicos), seja pelo aumento da instrução formal, ambos 

conduzindo a um maior desejo participativo. 

Este último elemento, qual seja o da educação por meio da instrução formal tem 

sido essencial para desembocar na evolução do pensamento social e, consequentemente, na 

crescente conscientização dos membros da sociedade em relação aos valores sociais, os quais 

resultam de todo o processo evolutivo, histórico e econômico da sociedade.  

Tudo isto acabou acarretando um fenômeno importantíssimo em nosso país, embora 

de modo tardio em relação a outros países, qual seja o do desenvolvimento de “uma nova 

abordagem administrativa”, tanto empresarial quanto de gestão pública, criando “uma demanda 

por um posicionamento mais responsável” de uns e outros em relação à própria sociedade, para 

Benedicto et alii, (2020, p. 13). 

Vê-se, com isso, o aparecimento de indivíduos mais conscientes e a administração 

pública – assim como a empresarial, privada – se dedica a uma nova busca. Destaca Taylor 

(2012), que a busca por indivíduos melhores e mais capazes nunca foi tão intensa como nos 

dias atuais e, por consequência, há mais procura do que oferta em relação aos mesmos. 

Pois, apenas quando se constata que tanto o poder público quanto a gestão pública 

estão, de fato, abertos a todos os cidadãos – e, estes, em igualdade de condições – a democracia 

se efetiva e de modo livre. Eis, aí, a sociedade democrática, calcada na livre participação dos 

cidadãos na vida pública e social. Os que participam, destarte, são os que venceram a inicial 

apatia e comodismo, posturas enraizadas no caráter cultural de nossa sociedade (Gorczevski, 

2014). Esta igualdade é enaltecida como “transação entre iguais”, por Habermas (2007). 

Falando da falta de participação da grande maioria das pessoas em dada sociedade, 

Gorczevski (2014) identifica o descrédito em relação à política, o qual se torna ainda mais 

marcante em relação à cidade em que se vive, já que este não conhece sequer o funcionamento 

de sua prefeitura, mas se posiciona com rechaço e insatisfação com o sistema político. 

Afastando-nos desta triste realidade é bom destacar que, conforme se verá adiante, 

no tópico concernente às ferramentas constitucionalmente disponíveis para o exercício da 

cidadania (item “2.3.2”), “As condições para a prática cidadã fornecem a energia interativa que 

alimenta esta dimensão da motivação institucional” (MACHADO ET ALII, 2012, P. 3). 

Então, “O exercício legítimo de cidadania deverá ocorrer de modo concreto e 

transparente, prevendo-se que cada indivíduo tenha, efetivamente, o atendimento dos seus 

anseios de qualidade de vida, dignidade, respeito e ética” (NUNES; SOUZA, 2018, P. 55). 
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No contexto da Administração Pública, deve ser ressaltado o respeito “à 

distribuição e à execução de atividades [...] desempenhadas por pessoas [...] que não se 

dissociam de suas escalas de valores sociais (morais) e éticos” (BERGUE, 2014, P. 37) 

Portanto, no contexto sócio-legal brasileiro, o que se pretende obter “é fazer do 

cidadão o principal fiscal da atuação do poder público e, assim, ser capaz de impactar de forma 

positiva nas tomadas de decisões, no acompanhamento e no controle das ações realizadas pelos 

gestores públicos” (LETTIERI; MACIEL, 2016, P. 46-47). 

Assim agindo, a sociedade pode ter um valioso instrumento da chamada democracia 

representativa, “que consiste na ação e atuação dos cidadãos, de forma presente e consciente, 

no acompanhamento dos rumos da Administração Pública” (NUNES; SOUZA, 2018, P. 56). 

Assim, são relevantes os debates sobre conceitos como accountability1 e 

participação dos cidadãos, em sede do Modelo Gerencial Orientado ao Serviço Público 

(Public. Service Orientation – PSO), os quais são resgatados pelos teóricos deste modelo, a 

partir dos “ideais de participação política dentro de um conceito mais amplo, o de esfera 

pública, que se utiliza da transparência como proteção contra novas formas particularistas de 

intervenção na arena estatal, como o clientelismo e o corporativismo” (ABRUCIO, 1997). 

Este autor, inclusive conclui ser a esfera pública não apenas o locus por excelência 

da participação popular, mas onde os debates públicos geram grande aprendizado para os 

cidadãos. É a prática, assim, no âmbito social, que desenvolve, diuturnamente, a cidadania, a 

participação popular e o controle da Administração Pública. 

Já outros autores, como O’Donnell (1998) e Przeworski, Stokes e Manin (1999) 

associam a accountability com a participação social e a obrigatoriedade de prestação de contas 

à sociedade, sendo que esta possui três estágios: 1) transparência (acesso à informação); 2) 

justificação (motivação); e, 3) sanção (reprimenda e corrigenda). 

E, como figura neste trabalho, a cidadania e a participação popular constituem o 

fundamento do chamado Controle Social que, para Lettieri e Maciel (2016, p. 21), consiste na 

“atuação dos cidadãos de acompanhamento das ações governamentais e da gestão dos recursos 

e das políticas públicas”. 

A Cidadania e a Participação Popular, então, são materializadas por meio do 

controle social que “é efetivado, diretamente, mediante manifestações, participações em 

                                                           
1 Accountability é “termo da língua inglesa, sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de 

membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados” (BRITTO, 2014, P. 55). 
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audiências públicas e conselhos de gestão de políticas públicas e, também, indiretamente, por 

meio de denúncias aos Tribunais de Contas e ao Ministério Público (LIMA, 2009, p. 54). 

Pereira (1995) enaltece os três elementos fundamentais à cidadania: a) o vínculo de 

pertencimento que se estabelece entre o cidadão e o Estado-Nação; b) a viabilidade de 

participação política, de modo individual, mas também coletivo; e, c) a conscientização do 

indivíduo de que seja portador não só de direitos, mas, também, deveres. 

A cidadania é, conforme Vianna (2008, p. 24), conceito que tem sido resgatado, nos 

últimos tempos, em face do mundo capitalista e globalizado, simbolizando a “volta dos bons 

sentimentos coletivos, da sensação de pertencimento, em contraponto com o individualismo”. 

Vista a generalidade deste conceito, passar-se-á ao exame da contextura da 

cidadania e da participação popular na Carta Constitucional vigente em nosso país.  

 

2.3.1 Conceitos de Cidadania e Participação Popular na Constituição Federal do Brasil 

 

A Constituição Federal do Brasil, conhecida como “Constituição Cidadã”, 

legitimou uma série de instrumentos de participação popular e materialização da cidadania no 

Estado Republicano Brasileiro. A Carta Maior conceituou e robusteceu o controle social, 

perfilando-o entre os dois ramos de controle tradicionais, o externo, realizado pelo Poder 

Legislativo (com o auxílio técnico dos Tribunais de Contas) e o interno, desempenhado pelo 

próprio órgão (ou poder) da Administração Pública (BRASIL, 2020a). 

O controle social, assim, representa a inserção do cidadão na fiscalização das ações 

públicas, mas também pode representar a atitude individual na definição de caminhos, metas, 

propositura de ideias e participação (efetiva) nas decisões de caráter público, governamental. 

O regate feito pela Carta Federal 

 

vai além de direitos, atingindo o sentido amplo de que a todo direito 

corresponde um dever, traduzindo-se no dever de participação na vida do País, 

em especial na utilização das ferramentas dispostas pela própria Constituição 

para exercer o controle do Estado. Em havendo dever, há sanções e estas, pelo 

não exercício da cidadania, traduzem-se na aceitação de um país conturbado e 

injusto como atualmente o Brasil se apresenta (ORICOLLI, 2006, p. 174). 

 

Estes novos parâmetros de controle, introduzidos pela Constituição Cidadã são 

somados aos demais existentes, já vistos anteriormente neste trabalho, para permitir sejam 

verificados, efetivamente, os resultados da administração.  

Quando os instrumentos previstos na Constituição Federal, diz Mayer (2014), a 

democracia tenderá a ser perfectibilizada de modo pleno, inexistindo máculas para o exercício 
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daqueles, quando efetivamente colocados em prática pelo cidadão, em termos de sua 

participação política direta, efetiva e consciente.  

A maturidade democrática, segundo Pereira (2002) – após o período de exceção 

(1964-1985) e o de transição (1985-1988) – tem sido o veio condutor a desembocar em um 

cenário de maior participação do cidadão, mais consciente do seu papel de influência nas 

políticas públicas, na definição de parâmetros e diretrizes para a gestão governamental e na 

efetiva fiscalização de despesas e receitas públicas, com visíveis benefícios à coletividade. 

De qualquer modo, a Carta Constitucional de 1988, foi e é importante para delimitar 

os fundamentos jurídicos essenciais de cidadania para controlar a administração do Estado, a 

qual depende, ainda, de mais dois elementos para a consolidação de uma nova realidade para a 

Administração Pública: a atuação mais efetiva dos Legislativos, como donatários do múnus 

controlador e o aperfeiçoamento dos próprios gestores públicos, mais sensíveis às demandas 

populacionais e entendendo o alcance da própria participação popular (PEREIRA, 2002). 

Mas, considerando o processo de abertura e a realização da Assembleia Nacional 

Constituinte que, depois de 19 anos, legou ao país um robusto e novo compêndio, “o modelo 

de Constituição cultural é uma soma de atitudes, ideias, experiências, escalas de valores e 

expectativas subjetivas e correspondentes ações objetivas, dos cidadãos, das suas associações e 

dos órgãos estatais” (MORAIS; NASCIMENTO, 2010, P. 27). 

A concepção de participação popular, a partir do texto constitucional, “vem 

gradativamente ampliando seu espaço e tornando, cada vez mais comum, a participação do 

cidadão como elemento de validade dos atos estatais”, segundo Homercher (2009, p. 42). São 

vários os dispositivos – e trataremos dele adiante – que demonstram a preocupação do legislador 

constituinte em inserir o cidadão no primeiro plano da sociedade, dando-lhe, como visto no 

item precedente, o caráter de cidadania ativa. Para Lettieri e Maciel (2016, p. 39), a 

constitucionalidade da “participação social está relacionada à capacidade de influência dos 

indivíduos na organização de uma sociedade, partindo de um princípio de integração nos 

diversos ambientes da sociedade e na discussão de assuntos pertinentes ao controle e ao 

monitoramento das ações da organização pública institucional. E por assim considerar, o ato de 

“tomar parte” faz com que a sociedade possa auxiliar o Poder Público nas suas ações de gestão”. 

Homercher (2009, p. 46) reforça este atributo, quando destaca ser a participação 

popular em sede constitucional “uma forma de integração do cidadão, no âmbito das decisões 

públicas, tal inserção condiciona o modo de agir dos poderes e órgãos do Estado, criando, para 

este, como consectário lógico, que os processos e procedimentos sejam abertos ao cidadão”. 
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Indispensável, a participação popular materializa ou realiza os direitos 

fundamentais, sendo, assim, uma legítima atividade administrativa de cada cidadão, voltada a 

garantir a própria dignidade da pessoa humana, a qual, em essência, é fundamento do 

ordenamento jurídico brasileiro – artigo 1º, III, do texto constitucional (BRASIL, 2020a). 

Vuolo (2007) acrescenta que decorre mesmo do império constitucional, o direito e 

o exercício democrático de cada cidadão acessar e conhecer os atos dos agentes públicos, de 

quaisquer dos Poderes, seus representantes, assim como ser dotado, constitucionalmente, de 

mecanismos de controle sobre suas ações, garantidos, ainda, o seu direito de participação e de 

oitiva pelo governo, verdadeiros pilares estruturantes do chamado Estado de Direito. 

Mas, não basta o texto constitucional prever instrumentos para a cidadania e a 

participação popular. É preciso ir além, fortalecendo práticas e mecanismos que privilegiem a 

participação da sociedade, tanto na formação, quanto na avaliação do desempenho da 

organização social, viabilizando o controle social (MAFRA, 2005). 

No que concerne à transparência, considerada como a publicização administrativa, 

é dever do Estado possibilitar, como condição indispensável ao conhecimento, à participação e 

ao controle públicos, ao cidadão o livre acesso à informação. Ela é, assim, elemento que permite 

a funcionalidade do controle social (PINHO, 2016; DE MÁRIO, 2011; FIRMINO, 2018).  

Perez et alii (2011, p. 21) reforçam a questão da transparência, considerando-a 

verdadeiro pressuposto dos governos democráticos e, em sede de ouvidoria, a erigem como 

“representante dos cidadãos” ou “defensor do povo”, quando atua no acolhimento de demandas, 

quando regula as relações Estado-indivíduos e quando contribui para o aperfeiçoamento da 

administração pública e, por consequência, do próprio processo democrático. 

O princípio da transparência, para Martins Júnior (2010, p. 19) é aquele que 

“consiste não só na informação ao povo do que a Administração Pública executa, planeja ou 

realiza, mas também na explicação do porquê assim atua e na avaliação do grau de influência 

do próprio povo no processo de tomada de decisão”. 

O controle social possui uma lógica que é justificada, para Correia (2000) e Assoni 

Filho (2009), em função do custeio, por meio dos impostos, dos serviços públicos, que é feito 

pela população, que deve decidir como e onde devem ser aplicados os recursos, bem como que 

os serviços sejam eficientes, prestados com qualidade e atendam aos interesses da sociedade. 

Neste sentido, a qualidade do serviço público “deixa de ser apenas uma técnica para 

configurar-se como valor, como compromisso com a melhoria contínua, com a vocação de 

servir ao público”, como destaca Costa (1998, p. 169). 
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Silva (2018, p. 161) também pontua: “É impossível imaginar a existência de um 

controle eficiente sem a máxima participação da sociedade”, sendo que referida participação se 

materializa quando, pelos instrumentos constitucionais e legais previstos e implementados, o 

cidadão consegue adentrar na intimidade da Administração Pública para fiscalizá-la com o 

animus sindicandi, submetendo-a, portanto, à soberania popular (SIRAQUE, 2005). 

Então, figura a distinção entre democratização da instituição pública e viabilização 

da participação popular. No primeiro plano, a democratização não pode ser, apenas, externa, 

franqueando o acesso dos cidadãos às informações de caráter público, mas, também, interna, 

permeando a organização à participação social (SIRAQUE, 2005), no que ganham relevância 

as Ouvidorias Públicas e seus instrumentos – tema que será adiante tratado. 

Suscita-se, por conseguinte, uma completa reformulação da estrutura 

organizacional do Estado, com novos arranjos institucionais que estimulem práticas 

democráticas, interna e externamente. Nassif (2009) pontua que, na contemporaneidade, os 

novos arranjos sociais com sua complexidade e pluralidade levaram à exigência de um novo 

modelo de governança pública cujos pilares são a cooperação e a participação da sociedade 

civil, tanto no processo de elaboração quanto no da execução das políticas públicas, fazendo 

desaparecer as fronteiras tradicionais entre Estado e sociedade. 

Neste segmento estão os Fóruns Temáticos, os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas e o Orçamento Participativo, como experiências participativas de destaque. Elas 

possuem características importantes: a) questionam o monopólio estatal na formulação e no 

controle das políticas públicas; b) permitem a participação de setores historicamente 

marginalizados em cenários de deliberação sobre o interesse público; e, c) estruturam espaços 

públicos transparentes para a coexistência dos diferentes interesses presentes na sociedade. E, 

assim, em síntese, contribuem para uma cultura política democrática, em que se combina, nas 

relações entre o Estado e a sociedade, ação e estrutura, política e técnica (PAULA, 2005).  

Todo este contexto aponta para a realidade vigente em nosso país, que é a da 

existência de  

 

novos arranjos de intersecção entre Estado e sociedade [que] passam a 

viabilizar uma nova forma de governança ao se constituírem em órgãos 

deliberativos e controladores das ações públicas que ampliam a capacidade de 

efetiva intervenção da sociedade civil organizada, em conjunto com atores 

estatais, na definição de diretrizes para a ação da administração pública, e, 

desse modo, passam a formar um novo modelo institucional de governança  

(PROCOPIUCK, 2013, p. 293). 
 



48 
 

A governança é um conceito administrativo que estabelece as formas pelas quais as 

organizações (públicas ou privadas) são administradas e controladas, abrangendo, neste 

contexto, o inter-relacionamento entre a organização e os cidadãos. Aplicada ao segmento 

público, a governança enfatiza o cidadão como o principal sujeito das políticas públicas, bem 

distante do mero conceito de usuário do serviço público (SOUZA, 2018). 

Por isso a Governança na Gestão Pública é tão significativa neste momento, 

simbolizando a habilidade e a capacidade do governo em desenvolver a gestão de recursos e 

políticas públicas, com eficiência e responsabilidade (fiscal e social), materializando uma 

Administração Pública aberta, transparente e democrática, conforme Mello e Slonski (2012). 

Perez et alii (2011, p. 19) destacam que, o reconhecimento de um projeto 

compatível com as necessidades dos cidadãos é tarefa da boa governança de instituições 

públicas e privadas, sendo “um agir com legitimidade, legalidade e coerente com a realidade 

política, econômica e cultural, assegurando canais de participação e de diálogo, garantindo 

qualidade na prestação de serviços e na utilização dos recursos, e de cidadania”. 

Está, a governança, então, associada à dimensão sociopolítica do Estado, assim 

como às políticas públicas de desenvolvimento social, como apõem Kissler e Heidemann 

(2006), fundamentadas em elementos estruturais de gestão, transparência, legalidade e 

compartilhamento de responsabilidades.  

A governança pretende desburocratizar o Estado, pois “tendencialmente, a 

administração burocrática é sempre uma administração que exclui o público” e “oculta, na 

medida do possível, o seu saber e o seu fazer da crítica”, segundo Bento (2003, p. 83). 

Mas, mesmo nas iniciativas voltadas à desburocratização administrativa, não ocorre 

a destruição ou desqualificação de elementos presentes em escolas ou teorias da Administração, 

sobretudo em relação a conceitos que permanecem válidos, úteis e atuais. É o caso da menção 

feita por Vasconcellos (2003) sobre a estrutura de uma organização, em que se mantém a 

distribuição de poderes, entre os níveis organizacionais, com um sistema de comunicação para 

que as atividades ocorram e a autoridade seja exercida, com foco nos objetivos institucionais. 

Ressalte-se que Riggs (1968) também coloca ênfase na questão da comunicação 

entre os agentes internos organizacionais, em que se destaca a mobilização destes atores 

institucionais e a assimilação das diretrizes definidas pela Alta Administração. Isto será 

altamente favorável ao desenho atual de governança pública. 

Na governança, interagem diversos atores: os políticos, os administradores públicos 

e os representantes da sociedade, em gestão compartilhada, que há de ser pautada em princípios: 

ética, legalidade, integridade, equidade, transparência e prestação de contas (PISA, 2014). 



49 
 

A Ouvidoria também permite, sendo o liame entre o cidadão e os responsáveis pela 

Gestão Pública, a troca de “informações sobre políticas, programas e possíveis soluções para 

os problemas comuns”, materializando, assim, uma verdadeira Governança em Rede 

(DENHARDT E CATLAW, 2017, p. 296). 

Ladeando governança e governabilidade constata-se que a primeira possui um 

caráter mais amplo, podendo englobar as dimensões presentes na governabilidade, mas exorbita 

deles, porque não se restringe a aspectos gerenciais e administrativos do Estado.  

Refere-se, a governança, a padrões de articulação e cooperação entre distintos 

atores sociais e políticos e aos arranjos institucionais responsáveis pela coordenação e regulação 

de acordos e transações administrativas e econômico-financeiras, entre associações, partidos 

políticos, empresas e outros atores, além de inúmeras redes sociais informais (SANTOS, 1997).  

A governabilidade possui, claramente, uma dimensão essencialmente legal-estatal, 

adstrita ao sistema político-institucional, enquanto a governança atua em um plano muito mais 

amplo, o da sociedade como um todo, para Santos (1997). 

O cidadão, assim, possui um “direito fundamental à administração pública eficiente 

e eficaz” que deve cumprir seus deveres “com transparência, motivação, imparcialidade e 

respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 

omissivas e comissivas” (FREITAS, 2007, p. 7), devendo os gestores aperfeiçoarem os sistemas 

e cenários vigentes, compondo um novo modelo de gestão. 

Ainda assim, devemos estar atentos à circunstância fática vigente no espaço social 

brasileiro, no qual “Os espaços efetivos para os cidadãos se fazerem presentes ainda, por um 

lado, são bastante diminutos”, como pontua Procopiuck (2013, p. 294).  

Razão pela qual devamos concentrar esforços para, inclusive por meio das 

Ouvidorias – tema central desta pesquisa – ampliar o escopo de participação popular e 

cidadania, o qual, fortemente, deverá atacar o problema de que a “maioria dos cidadãos não 

detém suficiente clareza sobre os seus direitos em relação à administração e aos administradores 

públicos”, como aduz Procopiuck (2013, p. 294).  

Veremos, agora, as ferramentas disponíveis a indivíduos e organizações sociais. 

 

2.3.2 Ferramentas Constitucionais para o Cidadão 

 

Anteriormente vimos que a Constituição Brasileira de 1988 consagrou os institutos 

da cidadania e da participação popular, integrando-os. Veremos, agora, o conjunto de 
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ferramentas que a Carta neste sentido oferece aos indivíduos e coletividades, positivando 

diversos mecanismos ensejadores do controle social. 

Elas estão no próprio texto legal (BRASIL, 2020a): 1) Cidadania como 

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, II); 2) Direito ao recebimento dos 

órgãos públicos de informações e certidões de interesse particular, coletivo ou geral (arts. 5º, 

XXXIII e 5º, XXXIV, b); 3) Direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou 

contra irregularidades ou abusos de poder (art. 5º, XXXIV, a); 4) Propositura de ação popular 

para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII); 5) Exercício do voto direto e secreto, 

igualitário, pelo sufrágio universal (arts. 14 e 60, § 4º, II); 6) Iniciativa popular na subscrição 

de projetos de lei de soberania popular (arts. 14, III, 27, § 4º, 29, XIII e 61, § 2º); 7) Pleno 

exercício dos direitos políticos (art. 14, § 3º, II); 8) Cooperação de associações representativas 

no planejamento municipal (art. 29, XII); 9) Exame e apreciação das contas municipais, 

pelos contribuintes, para questionamento de legitimidade (art. 31, § 3º); 10) Acesso, pelo 

princípio da publicidade, aos atos da Administração Pública (art. 37); 11) Participação do 

usuário de serviços públicos na administração direta e indireta (art. 37, § 3º); 12) Iniciativa 

de denúncia, como parte legítima (cidadão, partido político, associação ou sindicato), em face 

de ilegalidades/irregularidades no âmbito da Administração Pública, aos Tribunais de Contas 

(art. 74, § 2º); 13) Participação dos trabalhadores rurais e empregados, ao lado dos produtores 

e proprietários, nos setores de comercialização, armazenamento e transportes, na política 

agrícola (art. 187); 14) Participação dos trabalhadores e aposentados em órgãos colegiados 

correlacionados à seguridade social (art. 194, VII); 15) Participação da comunidade nas ações 

e serviços públicos da saúde, em sistema único (art. 198); 16) Participação da população, por 

meio de organizações representativas, na formulação de políticas e no controle das ações 

relativas à área da assistência social e seguridade social (art. 204, II); e, 17) Gestão 

democrática do ensino público, com a participação social (art. 206, VI). 

Também merece ser citado o principal dispositivo da participação, na parte 

preambular da Constituição (art. 1º, II), quando são perfilados os fundamentos da República, 

para conferir poder ao cidadão de peticionar junto a órgãos públicos para a defesa de seus 

direitos (art. 5º, XXXIV, “a”) e obter certidões públicas (art. 5º, XXXIV, “b”), consoante Brasil 

(2020a). E, ainda na parte inicial da Carta (BRASIL, 2020a), tem-se dois outros instrumentos 

bastante importantes, quais sejam a requisição de informações de autoridades públicas (art. 5º, 

XXXIII) e o direito de propor ações judiciais e representações (art. 5º, LXXIII). 
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Depois, de forma categórica, o texto (BRASIL, 2020a) confere poderes de 

fiscalização ao mesmo, em relação às contas municipais, valorizando, assim, o locus mais 

próximo que é justamente o Município (art. 31, § 3º). E, em relação a qualquer ato 

administrativo realizado pelos entes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios), para denunciar irregularidades ou ilegalidades (art. 74, § 2º).  

Complementando este rol de participação popular, tem-se, no texto constitucional 

(BRASIL, 2020a), a franquia à participação do cidadão nos conselhos de gestão de saúde (art. 

198, III), assistência social (art. 204, II) e educação (art. 206, VI). E, também, cooperar, por 

meio de associações, no planejamento da gestão municipal (art. 29, XII). 

 A Constituição Federal também previu a necessidade de previsão de outras normas 

legais, as quais, ao serem aprovados pelo Poder Legislativo, também aperfeiçoaram as 

ferramentas de cidadania e participação popular, merecendo uma menção a respeito.  

É o caso, por exemplo, do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001) – que 

regulamenta os artigos 182 e 183, ambos da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais 

da política urbana – contendo, em seu bojo, instrumentos efetivos para o fomento e o alcance 

da participação popular, que lista: 1) órgãos colegiados de política urbana (nacional, estadual e 

municipal); 2) debates, audiências e consultas públicas; 3) conferências sobre assuntos de 

interesse urbano (nacional, estadual e municipal); e, 4) iniciativa popular de projeto de lei e de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (BRASIL, 2020b). 

Além disso, podemos mencionar também (LIMA, 2009) algumas ferramentas 

existentes no cenário público e social brasileiro da atualidade: 1) as ouvidorias dos diversos 

Tribunais de Contas; 2) o orçamento participativo adotado por alguns Estados e Municípios, 

permitindo opinar sobre a aplicação de parte do orçamento; 3) as páginas na Internet mantidas 

pelo Tribunal de Contas da União, contendo dados acerca da arrecadação de tributos e dos 

dispêndios com bens e serviços (em cumprimento ao contido na Lei n. 9.755/1998); 4) os 

Portais da Transparência das instituições públicas; 5) a divulgação, no programa “A Voz do 

Brasil” e em endereços na Internet, das informações acerca dos recursos federais repassados 

aos municípios; e, 6) as audiências públicas requeridas em licitações de grande porte, em 

processos de licenciamento ambiental e as previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

As ações do TCU – e as dos outros Tribunais de Contas, por conseguinte – são, para 

Santos (2003), materializadoras da ampliação da participação popular no exercício do controle, 

convidando o cidadão para o exercício do controle social como espécie de controle público não 

estatal que atua, assim, de fora para dentro do Estado, um vero direito de fiscalização da 

atividade pública, complementar ao estatal.  
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O controle social, neste espectro, abrange tanto a elaboração quanto a execução 

orçamentária dos recursos arrecadados e a realização das despesas públicas, a fiscalização e a 

prestação de contas da utilização de tais recursos, não apenas sob a ótica da legalidade ou 

regularidade formal dos atos, mas, também e precipuamente, dos aspectos concernentes à 

legitimidade, à economicidade, à oportunidade e à adequação ao propósito de assegurar o 

alcance do bem comum e do interesse público, metas do Estado. Por isso, a eficácia do controle 

social dependerá do estabelecimento de vínculos sistêmicos entre a sociedade civil organizada 

e os entes estatais encarregados do controle (LIMA, 2009). 

As leis que instrumentalizam a inserção do cidadão no âmbito da participação 

popular junto aos órgãos da Administração Pública, diretamente ou a ela correlacionados, 

materializam o que Trompczynski (2005) afirmou, no sentido de a própria administração 

disponibilizar, institucionalmente, os oportunos instrumentos para o seu efetivo exercício, pois 

a informalidade não conduz à eficácia em relação à cidadania e à efetiva participação popular. 

O notório desafio parece não ser mais o de delimitação de instrumentos (legais) mas 

a concretização do direito material de participação aos cidadãos, para que estes possam influir 

efetivamente nas decisões administrativas. Para atuar, as pessoas devem conhecer os atos 

estatais, por meio da publicização destes e, também, inclusive por força de novo diploma legal 

(Lei de Acesso à Informação, LAI, Lei Federal n. 12.527/2011), seja imperiosamente observado 

o Princípio da Transparência (BRASIL, 2020e).  

A evolução normativa, que desembocou na LAI, tem como escopo atacar dois dos 

problemas comumente vistos no cenário governamental brasileiro: a ausência de informações 

corretas e a falta de transparência do Estado, impeditivos da imprescindível participação das 

pessoas nas ações públicas. Linhares (2011), inclusive, destaca que a LAI descortina um grande 

desafio para a sociedade brasileira, exigindo, em seu bojo, a completa modificação do pensar e 

do entender a Administração Pública, para que, com as ações fiscalizatórias, a população 

contribua para exigir a transparência da máquina estatal e cobrar melhores resultados. 

A norma em tela (BRASIL, 2020d) fixou importantes diretrizes, em seu artigo 3º, 

que são:  a) a publicidade como preceito geral, excetuando-a no caso de sigilo em relação a 

algum dado que a lei assim estabelecer como necessário; b) a regra de divulgação, 

independentemente de solicitação, de informações de interesse público; c) a ampla utilização 

de meios de comunicação com recursos de tecnologia da informação; d) a cultura de 

transparência, estabelecida de modo permanente, na administração; e, e) o controle social, 

promovido, incentivado e facilitado pela gestão pública.  
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Ademais, é a transparência o crucial elemento de atratividade para que mais atores 

sociais possam ingressar na governança pública. Ela é, em realidade, muito mais ampla, em 

termos do universo alcançado, do que a inicial publicidade dos atos da Administração Pública, 

pois proporciona à sociedade civil o alcance de dois desejáveis atributos: a oportunidade das 

informações e a sua utilidade, pessoal e/ou coletiva (VALLE, 2012). 

Referida transparência excede ao mínimo atributo da formalidade legal para 

alcançar a substancialidade, quando se impõe ao Poder Público o atendimento a critérios e 

aspectos técnicos, como destaca Trompczynski (2005), a serem disponibilizados, seja de ofício, 

seja por requisição dos interessados, por profissional público especializado, para que, na ponta, 

o cidadão possa compreender o tema tratado e tomar as suas autônomas decisões a respeito. 

Goodsell (1984) reforça que o contato com o público configura um notório fator de 

aumento de legitimidade da ordem política e político-administrativa. No contato com o público, 

o governo é, então, visto em ação, na ótica dos cidadãos que, neste sentido, podem realizar 

julgamentos objetivos, individual, coletiva e cumulativamente, sobre a capacidade prática do 

governo, levando (ou não) à aceitação pública de projetos, iniciativas e ações governamentais. 

O cidadão não só toma contato e acessa as informações relativas ao ente público como pode 

interagir com os servidores responsáveis, em órgãos ou poderes da Administração Pública.  

E, na constatação de desvios, erros, irregularidades ou ilegalidades, também tem, 

ao seu alcance, ferramentas complementares, as quais se acham presentes na estrutura dos 

Tribunais de Contas, por meio de suas Ouvidorias, tema deste trabalho. 

Feitos todos estes apontamentos, passar-se-á, na sequência, a tratar dos 

Procedimentos Metodológicos e da Pesquisa de Campo realizadas em sede deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa teórico-empírica, utilizando de 

pesquisa teórica para confrontar os dados empíricos obtidos a partir de pesquisa de campo. 

Segundo Gil (2009), a pesquisa apresenta caráter pragmático, sendo um processo sistemático e 

formal para o desenvolvimento do chamado método científico. Visa, assim, a pesquisa, 

descobrir as respostas para determinados problemas, por meio de procedimentos de natureza 

científica. Conceitualmente, conforme Marconi e Lakatos (2009), pesquisa é procedimento 

formalístico e requer um tratamento científico. A partir da reflexão, se converte em um caminho 

para o conhecimento da realidade ou para descortinar verdades, ainda que parciais. 

Em primeiro plano, a pesquisa que realizamos é de natureza aplicada, que é 

definida por Zanella (2013) como a que possui como finalidade a geração de soluções para 

problemas humanos, no entendimento de como lidar com um (ou mais) problema(s). Este tipo 

de pesquisa possui um referencial teórico base, para a análise da realidade que se busca estudar. 

Em complemento, Fleury e Werlang (2016, p. 2), apontam que 

 

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades 

das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. [...] Assim, a pesquisa 

aplicada pode ser definida como atividades em que conhecimentos previamente 

adquiridos são utilizados para coletar, selecionar e processar fatos e dados, afim de 

se obter e confirmar resultados, e se gerar impacto. 

 

Para Trujillo-Ferrari (1982, p. 171), a pesquisa “pode contribuir teoricamente com 

novos fatos para o planejamento de novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica de 

certos setores do conhecimento”. Uma pesquisa aplicada se dedica à geração de conhecimento 

voltado para a resolução de problemas específicos, quando se dirige à busca da verdade em uma 

dada aplicação prática ou situação particular, para Nascimento (2020). 

Assim, “grande parte das pesquisas em Administração está orientada para a 

investigação de problemas relacionados às práticas administrativas, ou seja, à pesquisa 

aplicada”, como aponta Birochi (2017, p. 43). Complementarmente, ele acrescenta que  

 

As pesquisas em administração realizam, geralmente, investigações aplicadas às 

organizações com a utilização de procedimentos empíricos para a coleta de dados. Ou 

seja, o pesquisador investiga um fenômeno específico do ambiente organizacional, 

seja testando uma determinada teoria ou modelo, seja para formar uma primeira visão 

exploratória sobre o assunto (BIROCHI, 2017, P. 69). 

 

Por ser uma pesquisa de campo, ela se propõe a levantamento de dados justamente 

no local em que ocorrem os fenômenos (LARA; MOLINA, 2011), já que serão aplicados 
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questionários para a aferição da opinião dos usuários do sistema Ouvidoria, quanto à satisfação 

em relação aos resultados dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

Entendemos que a pesquisa desenvolvida é aplicada porque ela se destina a avaliar 

as ferramentas disponibilizadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina aos cidadãos 

catarinenses, para aferir, ao final da pesquisa, se há ou não, por meio da Ouvidoria do TCE/SC, 

o alcance da efetiva participação popular e da cidadania 

Quanto à sua natureza, a pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois busca 

compreender detalhadamente as situações apresentadas pelos entrevistados, seus significados e 

características, para compreender os aspectos subjetivos relacionados à interpretação atribuída 

ao fenômeno estudado por parte dos sujeitos da entrevista, mas, também, estará voltada à coleta 

e posterior análise de dados numéricos e à aplicação de testes estatísticos (BIROCHI, 2017). 

A pesquisa qualitativa considera haver uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números, segundo Silva e Menezes (2000). 

Relacionadas a fenômenos de grupos ou sociedades, “as pesquisas qualitativas são 

consideradas essencialmente de campo”, nas chamadas ciências sociais (PITTA, 2016, p. 55). 

São consideradas, por Araújo e Oliveira (1997, p. 11), um estudo que é rico 

 

em dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto, preocupa-se em retratar a 

perspectiva dos participantes, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 

forma complexa e contextualizada. 

 

Por outro lado, também estarão presentes “números ou informações conversíveis 

em números” (ZANELLA, 2013), que estarão flagrantes na consolidação das porcentagens de 

respostas em questões de múltipla escolha, nas entrevistas realizadas. 

Assim sendo, mesmo sendo de natureza qualitativa, é necessário mencionar a 

presença de elementos quantitativos presentes na pesquisa, os quais estão afetos à população, à 

amostra e aos elementos de natureza estatística, visualizados, principalmente, no item “5” 

(“Análise de Dados”). 

Para Godoi e Balsini (2006, p. 92), “o interesse pela investigação qualitativa ou pela 

preocupação metodológica centrada no controle experimental é determinado pela concepção 

epistemológica entre sujeito e objeto”, considerando, ainda, o cenário de realidade que é 

construído pelos indivíduos em interação com o seu mundo social. 

Aponta Zanella (2013), que a pesquisa do tipo qualitativa emprega instrumentos 

estatísticos – seja para a coleta, seja para o tratamento dos dados – justamente para medir 
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relações entre as variáveis consideradas. E, com base nos resultados que advém da coleta de 

dados, “são feitas as induções, que hora confirmam as suposições inicialmente levantadas pelo 

pesquisador, e hora as refutam”, como apontam Gomes e Araújo (2005, p. 4). 

Assim, em nossa pesquisa, sob a análise qualitativa, com base na aplicação de 

questionários, com perguntas abertas e fechadas, os dados permitiram compreender a percepção 

dos cidadãos em relação à eficácia das ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria do Tribunal 

de Contas de Santa Catarina, considerada a participação popular, no controle da Administração 

Pública, conforme a tabulação e interpretação dos dados obtidos por meio dos questionários.  

O estudo é, ainda, definido como descritivo e interpretativo. Na primeira acepção, 

a pesquisa descritiva é a que apresenta a realidade estudada, suas características e seus 

problemas. Na segunda, busca-se interpretar os fenômenos a partir do conhecimento sobre suas 

causas e consequências. Assim, para Silva e Menezes (2000), por ser descritiva, a pesquisa visa 

retratar as características do objeto estudado, com precisão, para que se possa aferir a natureza 

das relações presentes entre distintas variáveis do tema. Para estes autores, a pesquisa do tipo 

descritiva é composta de técnicas padronizadas para a coleta de dados, como o questionário e a 

observação sistemática. No segundo tópico, pesquisa do tipo interpretativo, é a que possui a 

interpretação de dados como enfoque principal, materializando, pois, o esforço de classificação 

e contextualização da informação e, talvez, realizar a teorização sobre o fenômeno. 

A seguir, são descritos os aspectos mais específicos desta pesquisa, tais como o tipo 

de estudo, os sujeitos da pesquisa, a coleta de dados e a análise dos dados. 

Com o intuito de subsidiar o trabalho, foi realizado, inicialmente, um levantamento 

bibliográfico sobre aspectos relacionados ao tema, utilizando-se livros, artigos e dissertações, 

nas áreas de Administração e Administração Pública, permitindo a familiarização com o tema 

estudado. Para Amaral (2019), a pesquisa bibliográfica é a etapa fundamental de todo trabalho 

científico, pois irá influenciar todas as demais, fornecendo o embasamento teórico em que se 

fundamentará o trabalho. A referida pesquisa bibliográfica importou, também, na revisão da 

legislação aplicável, para situar a Ouvidoria da Corte de Contas Catarinense como instrumento 

de recepção de reclamações de cidadãos, por meio de diversificadas ferramentas eletrônicas.  

Quanto ao período de tempo escolhido, buscou-se um intervalo de 5 (cinco) anos, 

considerando a recepção, pela Ouvidoria, das Comunicações dos cidadãos, direcionadas para 

exame técnico na Diretoria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 
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A presente pesquisa é classificada como estudo de caso. A utilização desse método 

integrativo de pesquisa deve-se ao fato de buscar conhecer de forma mais profunda a realidade 

da participação cidadã no Estado de Santa Catarina, materializada na utilização das ferramentas 

disponibilizadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio de sua Ouvidoria. 

Portanto, a pesquisa é restrita ao fenômeno do envio de denúncias à Corte de Contas 

Catarinense, sobre atos envolvendo a administração pública estadual e municipal catarinense. 

Os estudos de caso caracterizam-se pela sua grande profundidade e pequena 

amplitude, uma vez que procuram conhecer a realidade de um indivíduo, de um grupo de 

pessoas, de uma ou mais organizações em profundidade, consoante Zanella (2013).  

O estudo de caso também é conceituado por Silva, Menezes (2019), como a 

tipologia de pesquisa que visa identificar e dissecar um caso (fenômeno ou situação) individual, 

com o fito de obtenção de uma ampliada compreensão sobre outros casos similares, que podem 

ser fenômenos ou situações. 

Justifica-se a escolha deste caso segundo os critérios de conveniência e de 

proximidade com o caso de estudo, o que auxilia sobremaneira na coleta e na obtenção de dados 

primários e secundários. A escolha do Estado de Santa Catarina também é justificada pela 

proximidade física com este acadêmico, que é servidor da Corte de Contas catarinense, assim 

como pela divulgação de resultados positivos em relação às ações da Ouvidoria daquele órgão. 

 

3.1.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Zanella (2013, p. 63) destaca que, a partir da “definição do tipo de pesquisa e da 

abordagem é necessário escolher quem são os sujeitos de pesquisa, isto é, qual o universo [ou 

população] e, se necessário, trabalhar com uma parte dessa população, ou seja, a amostra”. 

Ela reforça que isto deve ocorrer previamente à execução da pesquisa, ainda na fase 

de planejamento, porque “pesquisador precisa levantar os possíveis locais e sujeitos que lhe 

fornecerão as informações pretendidas” (ZANELLA, 2013, p. 102). 

No que concerne à delimitação da pesquisa, pode-se elencar a população, a 

amostra e os sujeitos da pesquisa. 

Vergara (1997, p. 148) define população como o “conjunto de elementos 

[empresas, produtos ou pessoas] que possuem as características que serão objeto de estudo”. 

Portanto, deve-se, inicialmente, “descobrir quantas pessoas de uma determinada população 

compartilham uma característica ou um grupo de características” (ZANELLA, 2013, p. 96). 
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A amostra é, para Vergara (1997, p. 148), “uma parte do universo, escolhida 

segundo algum critério de representatividade”, sendo que tal universo é a população (acima 

conceituada e delimitada).  

Relacionando população, amostra e o método qualitativo, Zanella (2013, p. 96) 

elucida que “as pesquisas quantitativas utilizam uma amostra representativa da população para 

mensurar qualidades”.  

O foco da pesquisa foi a identificação de como a Ouvidoria do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina, por seus diversificados instrumentos de participação contribui para fomentar 

a participação cidadã, na forma do encaminhamento de denúncias sobre práticas da 

Administração Pública no Estado de Santa Catarina, em órgãos públicos estaduais ou 

municipais, cometidas por seus agentes políticos ou servidores públicos.  

Considerando-se que a análise tem um público específico, correlacionado à situação 

descrita no parágrafo antecedente, o Questionário foi enviado aos sujeitos da pesquisa, que são, 

então, os cidadãos que acessaram as ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria do Tribunal 

de Contas de Santa Catarina, com o objetivo de realizar denúncias sobre atos da Administração 

Pública Municipal ou Estadual. 

 

3.1.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi iniciada com a pesquisa sobre o Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, mediante o exame de documentos que, consoante Marconi e Lakatos (2009), são 

oriundos de dois tipos de fontes: a) Fontes Primárias – dados históricos, bibliográficos e 

estatísticos; informações, pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; 

registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografia); correspondência 

pública ou privada; b) Fontes Secundárias – imprensa em geral e obras literárias. 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 165), a coleta de dados constitui-se na “etapa 

da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

Para Birochi (2017, p. 44), referida coleta é a “Etapa da pesquisa em que são 

coletados dados e informações a partir de fontes primárias e/ou secundárias, por meio de 

técnicas e instrumentos, tais como observações, entrevistas etc.”. 

De acordo com estas conceituações, vários métodos de coleta de dados podem ser 

utilizados, em que se destacam as fontes de dados primárias e as secundárias. Os dados 
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primários consistiram na aplicação do questionário de pesquisa, com perguntas abertas e 

fechadas. No que tange aos dados secundários, tem-se as fontes bibliográficas (livros, artigos, 

dissertações, normas legais e infralegais), assim como documentos do Tribunal de Contas e sua 

Ouvidoria. 

Marconi e Lakatos (2009) ainda apresentam que na pesquisa do tipo 

semiestruturada, há uma ampla exploração das questões, já que o entrevistado tem liberdade 

para desenvolver cada situação perguntada para qualquer direção que ele repute adequada, com 

perguntas abertas ou fechadas.  

Isto posto, decidiu-se por estruturar, como instrumento de pesquisa, o questionário, 

como ferramenta de coleta de dados, composto por perguntas preferenciais, as quais visam obter 

a “opinião e avaliação de alguma condição ou circunstância” (ZANELLA, 2013, p. 110), 

objetivando alcançar um quantitativo considerável de pessoas. 

O questionário, para Marconi e Lakatos (2009), constitui-se em meio de coleta de 

dados, com perguntas em série, ordenadas, a serem preenchidas, sem a presença de quem o 

aplica, por escrito; instrumento padronizado para a coleta de dados, consoante Birochi (2017). 

O questionário, conforme destaca Zanella (2013), teve um texto explicativo 

(introdução ou preâmbulo) para informar razões, objetivos e metas do instrumento e do estudo.  

No escopo desta pesquisa, o questionário foi estruturado com perguntas fechadas 

(de múltipla escolha) e abertas, optando-se pelo envio de e-mails e mensagens de whatsapp, 

assim como divulgação pelo Facebook, ao público-alvo, qual seja o composto por cidadãos 

interessados em formular denúncias à Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Tais 

pessoas foram convidadas a se manifestar em relação ao objeto da pesquisa, mediante um link 

de um formulário no GoogleForms, sem qualquer identificação (nome, localização, 

cargo/função, etc.). Opcionalmente, ao final do Questionário, foi disponibilizado um campo 

para que o interessado, se assim desejasse, informasse um e-mail para recebimento dos dados 

e do resultado final da presente pesquisa. 

Cumpre ressaltar que o Questionário objetivou verificar a satisfação dos mesmos 

em relação seja às ferramentas de cidadania disponibilizadas, quanto dos resultados finais em 

relação às demandas apresentadas, com a avaliação, na forma de perguntas semiestruturadas, 

de serem ou não, tais ferramentas, efetivos instrumentos para a cidadania e participação popular 

em relação aos atos da administração pública estadual ou municipal, conforme o caso. 

Como o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar o papel da Ouvidoria do 

Tribunal de Contas de Santa Catarina no âmbito do Controle Social, considerada a participação 

popular, por meio da cidadania, no controle da Administração Pública no território catarinense, 
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a oitiva de cidadãos visou situar a Ouvidoria como instrumento de recepção de reclamações 

advindas de cidadãos, por meio de diversificadas ferramentas eletrônicas colocadas ao seu 

dispor pela Corte de Contas Catarinense.  

A perquirição objetivou, ainda, avaliar se a Ouvidoria da Corte de Contas 

catarinense se converte em um efetivo instrumento para a melhoria dos entes públicos, 

considerada a porta de entrada de denúncias acerca de atos administrativos irregulares ou 

ilegais, praticados em órgãos municipais ou estaduais, da administração direta e indireta, em 

Santa Catarina. Os estudos buscaram aferir a validade dos meios e sistemas informatizados 

disponibilizados pelo referido órgão ouvidor, no sentido de propiciarem a efetiva participação 

do cidadão e, ao final, qual é a percepção dos usuários em relação as ferramentas 

disponibilizadas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

Ao final, como resultado da pesquisa, buscou-se aquilatar a percepção dos sujeitos 

pesquisados em relação seja às ferramentas de cidadania disponibilizadas e aos resultados finais 

das demandas apresentadas, com a avaliação, na forma de perguntas semiestruturadas, de serem 

ou não, tais ferramentas, efetivos instrumentos para a cidadania e participação popular em 

relação aos atos da administração pública estadual ou municipal, conforme o caso. 

No Apêndice deste trabalho está descrito o Questionário que foi aplicado na 

presente pesquisa. 

Ressalte-se, também, que no período de março de 2021 foi realizado um pré-teste, 

enviado por e-mail para treze pessoas, todas conhecidas ou próximas deste acadêmico, de sua 

rede de relacionamentos, para avaliar o conteúdo das perguntas e das alternativas disponíveis e 

para a proposição de sugestões de melhoria do instrumento de coleta de dados. 

O perfil dos selecionados para o pré-teste encampou homens e mulheres, todos de 

nível superior, entre servidores públicos, professores e profissionais liberais ou empresários. 

O e-mail enviado continha uma introdução – repetida na versão definitiva – 

identificando este acadêmico e explicitando a natureza da atividade como sendo integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de Administração Pública na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Igualmente foi destacado o objetivo da pesquisa, no sentido de 

conhecer de forma mais profunda a realidade da participação cidadã no Estado de Santa 

Catarina, materializada na utilização das ferramentas/instrumentos disponibilizados pelo 

Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), mais especificamente por sua Ouvidoria. 

Em complemento, havia um link que direcionava o respondente para um formulário 

no GoogleForms, para preenchimento sem identificação pessoal. Nesta etapa, treze pessoas 
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responderam o questionário-teste, sendo que foram sugeridas algumas alterações visando a 

melhor compreensão das alternativas de resposta.  

Após o pré-teste, feitas as correções e adequações, procedeu-se à coleta de dados, 

que ocorreu entre os dias 8 e 19 de abril de 2021, alcançando um universo de 244 (duzentas e 

quarenta e quatro pessoas), cujo conteúdo será objeto de análise, adiante. Saliente-se, 

também, que, para as questões subjetivas (“nove” e “dez”), todos os 244 (duzentos e quarenta 

e quatro) participantes da pesquisa responderam, contribuindo qualificadamente para este 

trabalho. 

Por fim, como foi disponibilizado espaço para que os consultados declinassem um 

e-mail de contato, para o recebimento dos dados e do resultado final da pesquisa, 132 (cento e 

trinta e dois) participantes o fizeram, isto é, 54% (cinquenta e quatro por cento) dos consultados. 

 

3.1.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento de coleta de dados, chamado de Questionário de Pesquisa, constou 

de oito perguntas subjetivas e duas objetivas, correlacionadas à percepção do entrevistado 

acerca dos canais/instrumentos disponibilizados pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina (TCE/SC), assim como em relação à própria atuação da Corte de Contas catarinense, 

em termos de resultados. Os itens do questionário são, a seguir, apresentados. 

O primeiro questionamento objetivou a atribuição de um conceito (Excelente; Bom; 

Regular; Ruim; Péssimo) para os canais/instrumentos de participação social disponibilizados 

pela Ouvidoria do TCE/SC, sendo que os referidos canais foram informados: telefone, e-mail, 

whatsapp, formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 

A segunda pergunta versou sobre a acessibilidade dos referidos 

canais/instrumentos, permitindo respostas (Muito fáceis; Fáceis; Regulares; Difíceis; 

Inacessíveis), de acordo com a percepção pessoal do entrevistado. 

Depois, na questão três, ainda sobre os canais/instrumentos disponibilizados pela 

Ouvidoria do TCE/SC, buscou-se aferir a possibilidade de participação do indivíduo 

(Permitem totalmente; Permitem de forma limitada; Desconhecimento dos canais; Consegue 

participar somente com a ajuda de outrem; Não permitem a ampla participação). 

O quarto questionamento compreendeu a escolha, dentre os canais/instrumentos 

disponíveis, qual o entrevistado utilizou/utilizaria para encaminhar uma denúncia ou 

reclamação ou comunicar um fato ao TCE/SC, via Ouvidoria, dentre os disponíveis (E-mail; 

Formulário via site; Whatsapp; Outro). 
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Adiante, na pergunta cinco, a intenção foi a aferição em relação à forma de 

tratamento da demanda oferecida pelo cidadão, em termos de resposta do Tribunal de Contas 

(Informação de todos os procedimentos adotados pela Ouvidoria; Demonstração que os 

procedimentos do órgão público denunciado foram todos corrigidos; Não esperaria nenhuma 

resposta específica; Descrença que o Tribunal possa resolver a demanda; Outro). 

A questão seis versou sobre a avaliação pessoal do entrevistado acerca das 

atividades desempenhadas pelo Tribunal de Contas (Oportunas e relevantes; Pode prestar 

relevantes serviços, mas isto nem sempre acontece; Não tem opinião formada, por conhecer 

pouco o Tribunal; Decisões e ações do Tribunal são inferiores/menores em relação aos recursos 

financeiros que consome; Entende o Tribunal como um ente desnecessário). 

Na sétima pergunta, o objetivo foi mensurar o maior dificultador para o atendimento 

às demandas via Ouvidoria, com as seguintes respostas (Ausência de maiores evidências ou 

provas da irregularidade ou ilegalidade, apresentadas pelo cidadão; Impossibilidade, por parte 

do cidadão, de obter provas mais robustas, por não ter acesso às rotinas internas do órgão 

público denunciado; Informação da correção dos procedimentos, por parte do ente público, mas 

as irregularidades prosseguem; Correção da irregularidade/ilegalidade, mas adoção de outro(s) 

procedimento(s) irregular(es) ou indevido(s); Outro). 

Na oitava questão se pretendeu aferir o resultado das ações do Tribunal em relação 

aos Administradores Públicos, quando decorrentes de demandas do cidadão (Levam o gestor 

público a se preocupar e sempre adotar ações administrativas mais adequadas; Levam o gestor 

público a se preocupar e às vezes adotar ações administrativas mais adequadas; Desconhece a 

influência do TCE/SC sobre os Gestores Públicos; O TCE/SC tem pouca influência sobre os 

Gestores Públicos; O TCE/SC não tem influência sobre os Gestores Públicos). 

O Questionário de Pesquisa, composto de dez questões, sendo oito objetivas e duas 

subjetivas, foi encaminhado por e-mail, whatsapp e divulgado por meio da rede social 

Facebook, sendo obtidas 244 (duzentas e quarenta e quatro) respostas. 

Vale salientar, ainda, que, nas questões de números “4”, “5” e “7”, objetivas, a 

última alternativa foi disponibilizada na forma “aberta”, permitindo aos respondentes a 

descrição subjetiva de sua avaliação ou a resposta pessoal ao questionamento. 

De início, destaca-se que foi informado de forma descritiva, para as questões de 

números “1”, “2” e “3”, quais os canais/instrumentos de participação social presentes na 

Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, a saber: telefone, e-mail, whatsapp, 

formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 
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A penúltima pergunta permitiu respostas subjetivas, sendo questionado acerca de 

como a Ouvidoria do Tribunal de Contas poderia ampliar a participação social. 

Finalmente, o último questionamento objetivou que o entrevistado dissertasse a 

respeito de como deveria ser a atuação da Ouvidoria do TCE/SC. 

Explicitadas as perguntas, proceder-se-á à análise dos dados obtidos. 

 

3.1.4 Análise Metodológica dos Dados 

 

A partir de todos os dados primários e secundários coletados, a análise foi iniciada, 

confrontando informações convergentes e divergentes, com o intuito de esclarecer os objetivos 

desse estudo. 

Metodologicamente, as oito questões objetivas foram propostas para permitir a livre 

escolha, entre cinco alternativas possíveis, definidas previamente por este acadêmico, sendo as 

duas primeiras para percepções positivas, a terceira neutra e as duas últimas para percepções 

negativas. 

De início, destaca-se que foi informado de forma descritiva, para as questões de 

números “1”, “2” e “3”, quais os canais/instrumentos de participação social presentes na 

Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, a saber: telefone, e-mail, whatsapp, 

formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 

Nas questões “1”, “2”, “3”, “6” e “8”, as alternativas fechadas tinham como objetivo 

conhecer a opinião dos entrevistados sobre o conceito dos canais/instrumentos da Ouvidoria do 

TCE/SC, acerca de sua (maior ou menor) acessibilidade, e se as ferramentas permitiam ou não 

a ampla participação dos interessados em demandar denúncias. E, ainda, como o entrevistado 

qualificaria as atividades desempenhadas pelo Tribunal de Contas catarinense e, por 

consequência, se a atuação do TCE/SC teria ou não influência sobre os gestores públicos. 

Vale salientar, ainda, que, nas questões de números “4”, “5” e “7”, objetivas, a 

última alternativa foi disponibilizada na forma “aberta”, permitindo aos respondentes a 

descrição subjetiva de sua avaliação ou a resposta pessoal ao seu questionamento. 

Para a questão “4”, o objetivo era unicamente avaliar, dentre os canais/instrumentos 

da Ouvidoria do TCE/SC, qual o escolhido pelo entrevistado, para conhecer a preferência para 

utilização. 

Na questão “5”, além de duas alternativas positivas e duas negativas, havia uma 

opção aberta para que o entrevistado informasse como gostaria de ser tratado, no atendimento 

de sua demanda pela Corte de Contas. 
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Para a questão “7”, tendo sido apresentadas duas variáveis positivas e duas 

negativas, também havia uma opção aberta para que o entrevistado declinasse qual seria, no seu 

entendimento, o maior dificultador para o trabalho de Ouvidoria, além das opções apresentadas 

no questionário. 

A penúltima pergunta permitiu respostas subjetivas, sendo questionado acerca de 

como a Ouvidoria do Tribunal de Contas poderia ampliar a participação social. 

Finalmente, o último questionamento objetivou que o entrevistado dissertasse a 

respeito de como deveria ser a atuação da Ouvidoria do TCE/SC. 

Em termos objetivos e pontuais, nas questões de “1” a “8”, foi possível aquilatar 

quantitativamente (percentualmente), dentro das opções disponíveis, aquelas que foram mais 

votadas, contribuindo para a análise qualitativa acerca da natureza do Tribunal de Contas, da 

sua efetiva atuação no cenário catarinense e sobre a acessibilidade aos canais/instrumentos de 

Ouvidoria, dos reflexos decorrentes da atuação da Corte de Contas em relação aos gestores 

públicos, desembocando na análise final, detalhada adiante, se a Ouvidoria do TCE/SC se 

constitui (ou não) em um importante instrumento para o efetivo alcance da cidadania. 

Das questões “9” e “10”, discursivas, como, também, para as alternativas abertas 

presentes nas questões “4”, “5” e “7”, em que se facultou, aos respondentes, a descrição 

subjetiva de sua avaliação ou a resposta pessoal ao seu questionamento, tem-se um rico material 

de análise, que permite uma diagnose mais específica e ampliada das ferramentas ouvidoras. 

É esta análise que compõe o item “4” desta monografia. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 Descrição de Dados 

 

Esta seção apresenta a relação entre as informações contidas no referencial teórico 

e os dados coletados nas entrevistas, a fim de evidenciar se as ferramentas disponibilizadas pela 

Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina são facilitadoras da participação social, no 

envio de denúncias sobre atos da Administração Pública em território catarinense. 

Nesta seção serão apresentados os objetos de estudo deste trabalho, a partir da 

contextualização do ambiente em que a análise foi realizada, a Ouvidoria do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina, apresentando-se dados relacionados à forma de participação dos cidadãos e 

o que eles esperam, em termos de resultados, calcados em ações da Corte de Contas catarinense, 

a partir das denúncias realizadas. 

 

4.1.1 Tribunal de Contas de Santa Catarina 

 

Foi a Inglaterra em 1215 quem primeiro cunhou um órgão técnico à feição dos 

contemporâneos Tribunais de Contas, para realizar os controles dos gastos do Governo 

(SANTA CATARINA, 2006). 

No Brasil, com a chegada de D. João VI ao país, na qualidade de Príncipe Regente, 

em 1808, surgiu, de modo preliminar, o Conselho da Fazenda, para acompanhar a execução de 

receitas e despesas do Império, mas, sem, ainda, grandes preocupações sobre o destino e a 

legalidade da aplicação dos dinheiros públicos (SANTA CATARINA, 2006).  

A instituição Tribunal de Contas data do final do século XIX (1826), quando o 

Visconde de Barbacena e José Inácio Borges encaminharam ao Senado um projeto de lei. 

Depois, em 1845, Manoel Alves Branco, então Ministro da Fazenda, defendeu sua instituição. 

Somente na fase republicana é que Rui Barbosa, na exposição de motivos que acompanhou o 

projeto de Decreto n. 966-A, de 7 de novembro de 1890, justificou a criação da instituição, 

como o órgão a quem incumbia efetuar, em relação a todas as operações relativas à receita e 

despesa da Republica, o exame, a revisão e o julgamento (SANTA CATARINA, 2006). 

Mas a instalação não foi imediata, sendo necessário vencer uma série de resistências 

daqueles que não desejavam ter seus atos fiscalizados (SANTA CATARINA, 2006). Dois anos 

e dois meses após a edição do decreto, enfim, por meio de ato do então Ministro da Fazenda, 
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Inocêncio Serzedello Corrêa, foi instalada a primeira Corte de Contas brasileira, o Tribunal de 

Contas da União, em 17 de janeiro de 1893 (BRASIL, 2020g). 

Pouco a pouco foram surgindo os Tribunais de Contas em Estados da Federação, a 

exemplo da Corte de Contas catarinense, que foi criada pela Lei Estadual n. 1.366/1955, 

devidamente instalada e teve a sua primeira sessão no dia 6 de fevereiro de 1956 (SANTA 

CATARINA, 2006).  

Rocha et alii (2020), inclusive, reforçam isso afirmando que os TCs são 

fundamentais à democracia, desde que transparentes e possuam canais reais e efetivos para que 

a sociedade possa exercer a social accountability, elemento que fortalece o cenário democrático, 

porque submete os governos aos controles e à responsabilização a burocracia.  

Também fruto do processo de redemocratização brasileira, os Tribunais de Contas 

(TCs) foram submetidos a um redesenho que ampliou o escopo de atuação do órgão e, 

consequentemente, o aproximou da sociedade civil. Se o ordenamento conferiu, por um lado, 

aos órgãos e poderes administrativos públicos uma maior autonomia para a definição de 

políticas públicas e atos administrativos (de receita e despesa), por outro, a responsabilidade na 

gestão governamental exigiu uma maior e mais aperfeiçoada estrutura de fiscalização 

(TORRES, 1991; PEREIRA, 1995; PEREIRA, 2000; PEREIRA, 2017). 

Em tal redemocratização, os entes estatais passaram (e ainda passam) por 

aperfeiçoamentos, com fulcro na maior e qualificada participação dos indivíduos e 

agrupamentos sociais resulta, naturalmente, num cenário de ampliação de espaços 

democráticos, para alcançar cada cidadão, contexto em que estão inseridos tanto o controle 

quanto a accountability (CLAD, 2000). 

Vale dizer que, da dicção constitucional (art. 37, caput) decorre o estrito 

cumprimento das balizas de legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, 

além da impessoalidade, moralidade e publicidade que se exige de qualquer servidor e 

administrador público. Mas é no artigo 71 que figura o amplo e exaustivo rol de competências 

conferidas à Corte de Contas, para a realização do seu exclusivo mister, ainda que com o papel 

de informar ao(s) Legislativo(s) acerca da gestão pública controlada, para que este último, em 

papel também exclusivo e notório, realizar o Controle Externo (BRASIL, 2020a). 

Torres (1991) entoou que a nova Constituição Federal promoveu uma grande 

revolução na sistemática relacionada ao controle externo, da ordem de cento e oitenta graus, 

seja por ampliar substancialmente suas competências, seja por reforçar o compromisso do 

Estado com os valores relativos à democracia e à transparência na gestão pública. Tal revolução 

sedimentou o papel tribunalício na aferição, pelo controle e fiscalização dos quatro principais 



67 
 

eixos da Administração Pública, que, na dicção de Santos (2002, p. 53), são: planejamento, 

transparência, responsabilidade na gestão fiscal dos recursos públicos e prestação de contas.  

Isto passou a exigir dos Tribunais de Contas um maior zelo no reconhecimento e 

no saber lidar com as novas realidades que são impostas à Administração Pública, em face da 

aproximação com o cidadão e a oportunização de espaços para a sua atuação. Às Cortes de 

Contas compete a mensuração da eficiência, tomando o cidadão como corresponsável no 

acompanhamento dos gastos públicos e dos atos administrativos, assim como na fiscalização 

da arrecadação dos recursos governamentais (VUOLO, 2007).  

Isto é corroborado por Mileski (2011), no sentido de que, a partir da mencionada 

ampliação de canais de cidadania e participação popular, sejam de comprometimento comum e 

solidário as responsabilidades de três atores: administrados, administradores e controladores”.  

Por isso, conforme Nunes e Souza (2018, p. 79), a priori, os Tribunais de Contas 

possuem competências e funções essenciais 

 

de executar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos entes da Administração Pública, quer direta e ou indireta. A 

competência judicante é aquela mediante a qual o Tribunal de Contas se 

empodera para o julgamento das contas apresentadas anualmente pelos 

administradores e responsáveis pelo tesouro da Administração Pública [...]. No 

tocante às sanções, o Tribunal de Contas encontra-se investido de força 

suficiente para a aplicação concernente à prática de atos ilegais, porventura 

existentes no desempenho de contas e despesas públicas, responsabilizando o 

sujeito por tais práticas. 

 

Referidas funções serão objeto de análise no próximo tópico. 

 

4.1.2 Incumbências Constitucionais e Legais do Tribunal de Contas de Santa Catarina 

 

A instituição estatal Tribunal de Contas é dotada de um papel, várias funções e 

competências “quanto à fiscalização em toda a sua extensão, incluindo-se os instrumentos 

legais dos quais se utilizam para o cumprimento de tais finalidades” (NUNES E SOUZA, 2018, 

p. 73), as trinta e quatro Cortes de Contas brasileiras (um Tribunal de Contas da União, vinte e 

sete Tribunais de Contas, dos Estados e do Distrito Federal e seis cortes para Municípios). 

Diz-se, com fundamento constitucional, que os Tribunais de Contas integram, como 

entes auxiliares, o Poder Legislativo, mas possuem natureza jurídica autônoma em relação a 

quaisquer dos poderes federativos, pertencendo ao cidadão, devendo desempenhar “papéis 

educativo e orientativo, tanto para os gestores quanto para os órgãos públicos”, mas, por 
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possuírem completas informações relativas à gestão pública, de todos os órgãos e poderes, 

devem atuar como instrumentadores do controle social, segundo Rodrigues Neto (2015, p. 8). 

Controle, para Bergue (2014, p. 101) “é uma fase do processo administrativo” e 

“pode ser definido como a função que consiste em comparar sistematicamente os resultados 

alcançados em relação aos parâmetros planejados, identificando desvios nos processos e 

propondo medidas de melhoria de desempenho”.  

O Tribunal de Contas, mesmo, realiza esta função controladora em relação a atos 

administrativos e a contas de gestão. Avalia, identifica irregularidades ou ilegalidades e propõe 

alternativas de solução ou correção destas últimas, tendo como objetivo, além da observância 

do princípio da legalidade, também o de eficiência da Gestão Pública (PEREIRA, 1995; 

BERGUE, 2014). 

Destacam Nunes e Souza (2018, p. 91-92), que os TCs devem fazer cumprir a boa 

aplicação dos recursos públicos, por meio de pesquisas, auditorias, instruções e fiscalizações, 

em obediência aos parâmetros legais de normatização da convivência social, dando, aos 

cidadãos, a “certeza de que seus impostos estão sendo bem planejados, geridos, destinados, 

fazendo-se sentir no bom funcionamento das políticas públicas e programas sociais, e na correta 

e transparente distribuição e aplicação de verbas em setores como educação, saúde e habitação”. 

Pereira (2017, p. 16) pontua que o modelo brasileiro de Tribunal de Contas “é único 

no mundo, longe do tradicional, que seria apenas o de FISCAL, em funções típicas de 

CONTROLADORIA”. Mas, paralelamente, possui também “o papel de OUVIDORIA e de 

ÓRGÃO CONSULTIVO, sendo por suas estruturas organizacionais e processos decisórios um 

misto dos processos e formas de decidir do LEGISLATIVO e do JUDICIÁRIO”. 

Estudiosos, a exemplo de Chadid (2019, p. 169), listam um conjunto de atribuições-

funções das Cortes de Contas, que podem ser assim delimitadas e compreendidas: 

 

a) função fiscalizadora com a competência de realizar auditorias e inspeções 

nos órgãos e entidades; 

b) função judicante, na medida em que efetivamente realiza o julgamento de 

contas da atividade do Poder Público; 

c) função sancionadora, multando os responsáveis pela prática de atos 

irregulares ou ilegais e determinando o ressarcimento dos prejuízos ao erário; 

d) função pedagógica, no exercício da competência de emitir comunicações, 

recomendações e orientações; 

e) função consultiva, quando lhe compete emitir pareceres; 

f) função informativa, no envio de informações ao Poder Legislativo, expedir 

alertas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e divulgar dados sobre a 

atividade da Administração; 

g) função normativa, ao editar normas de sua competência; 

h) função ouvidora, no recebimento de denúncias; 
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i) função corretiva, quando fixa prazos para correção de irregularidades ou que 

sustem os atos impugnados. 

 

Assim, de modo sistemático, é possível conceber, nos dias atuais, o Controle 

Externo da Administração Pública atuando em duas nítidas dimensões: coercitiva (ROSILHO, 

2019, p. 344), quando destinada à saciar as demandas por accountability horizontal – associadas 

ao combate à corrupção; e colaborativa (WILLEMAN, 2016, P. 293) quando busca aprimorar 

a gestão dos recursos públicos e fomentar o controle social; dimensões que encontram 

pertinência no tecido social em que se destacam a intolerância e a falta de confiança dos 

cidadãos com o desperdício ou a malversação de recursos públicos. 

Prevista, marcantemente, neste rol exaustivo e completo de atribuições-funções, 

passamos ao tema de apreciação das Denúncias pela Corte de Contas catarinense. 

 

4.1.3 Atuação do Tribunal de Contas de Santa Catarina em relação a Denúncias 

 

Em decorrência do cânone contido na já citada Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão (item “2.1”), o cidadão tem direito de requerer e exigir que os órgãos e agentes 

públicos prestem contas sobre seus atos, dando satisfação acerca das decisões tomadas na gestão 

governamental (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 2015). 

Por isso, a existência de canais de recepção de Denúncias dos cidadãos é, no dizer 

de Denhardt e Catlaw (2017, p. 292), uma ferramenta importante, já que “os mecanismos 

tradicionais de controle governamental do processo da política pública já não funcionam mais”. 

Sorensen e Torfing (2005) alertam que as redes de governança precisam estar 

ancoradas democraticamente, entendendo que pelo fato dos cidadãos viverem dentro de 

determinado território, o municipal, podem melhor perceber quando o gestor esteja tomando 

decisões de caráter autoritário para, em defesa de seus próprios interesses ou de outrem, 

promover medidas que possam resultar na responsabilização desta rede de governança, em face 

das políticas públicas e dos resultados delas decorrentes. Assim, nas estruturas das instituições 

democráticas devem estar entronizadas as questões afetas à prestação de contas e à divulgação 

das razões motivacionais das decisões tomadas por autoridades (agentes públicos), 

circunstâncias que se relacionam diretamente à accountability, conforme Ferejohn (1999). 

Destarte, por ela é possível vencer a barreira até então existente, em que “a 

capacidade dos cidadãos ordinários de influenciarem o processo de formulações políticas, 

especialmente se formas tradicionais de responsabilização política estão comprometidas” 

(DENHARDT; CATLAW, 2017, p. 292). 
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Com base neste pressuposto, devem ser contestadas as decisões tomadas pelos 

Administradores Públicos por todos aqueles que se sentirem afetados por suas decisões. E uma 

forma de contestação é justamente a partir das Denúncias sobre os atos de Gestão Pública, 

permitindo, com tal participação social, a apuração de eventuais ilícitos e irregularidades e a 

responsabilização de agentes políticos e/ou servidores públicos (PEREIRA, 1995). 

Por isso, conforme Nunes e Souza (2018, p. 80), 

 

A conduta programada da Corte de Contas com o auxílio da sociedade (através 

da denúncia/representação) revela a afirmação do Estado Democrático de 

Direito, em benefício dos direitos da cidadania ao participar essencialmente 

dos acontecimentos do país, ao definirem coletivamente as tomadas de decisão 

quanto ao uso correto de recursos públicos, bem como o valor das instituições 

democráticas, e dá ao cidadão o conhecimento da força normativa da 

Constituição. 

 

A insurgência ou o descontentamento do cidadão em relação a atos do Poder 

Público decorrem do direito de petição, em face do disposto no art. 5º., XXXIV, a, da 

Constituição Federal. Mais especificamente, se subdividem em reclamação (conforme o art. 6º, 

do Decreto Federal n. 20.910/32), representação (consoante o previsto no art. 109, II, do 

Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos – Lei n. 8.666/93) e denúncia (segundo o 

art. 74, § 2º, da Constituição Federal), conforme aponta Valim (2013). 

Interessa-nos, segundo a temática deste trabalho, este último. A Denúncia é a 

notícia trazida por cidadão, partido político, associação ou sindicato, conforme o artigo acima 

mencionado (BRASIL, 2020a), ou seja, todas as pessoas da comunidade e as instituições 

representativas que congregam grupos ou categorias de pessoas, para noticiarem ao Tribunal 

de Contas fatos de que tenham tido ciência, que considerem ilegítimos, ilegais ou irregulares. 

Para Decomain (2006), o acesso de qualquer cidadão, de forma direta, ou por meio 

de entidades representativas, é mecanismo da mais alta expressão da democracia, pois 

fundamenta o veículo de controle da Administração Pública pelos administrados. Ele faz, 

inclusive, uma correlação entre o exercício democrático do sufrágio popular, em que se 

escolhem os representantes políticos com o controle dos administradores, vias que precisam 

ser, sempre, fortalecidas e disciplinadas. 

A definição legal de Denúncia consta, objetivamente no Decreto n. 9.492/20182, 

art. 3º, como o “ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da 

atuação dos órgãos apuratórios competentes” (BRASIL, 2020g). 

                                                           
2 Esta norma Regulamenta a Lei Federal n. 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal (BRASIL, 2020f). 
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São, as Denúncias, processos especiais dentro da jurisdição das Cortes de Contas 

mas que se assemelham ao processo de fiscalização convencional, para Pereira (1998), porque 

consistem na realização de diligências, auditorias ou inspeções, técnico-profissionais, visando 

apurar a pertinência e a procedência do(s) fato(s) trazido(s) a seu conhecimento.  

A Denúncia, após protocolizada, é submetida a análise prévia pelo órgão técnico 

competente, visando a apuração preliminar dos fatos ou o seu arquivamento, sempre com 

fundamento na decisão, sendo conferido sigilo à identidade do denunciante, até a decisão 

definitiva sobre a matéria. Em caso de pertinência, ou seja, confirmando-se a materialidade de 

atos considerados ilegais ou irregulares, há a instauração de processo de Representação, com o 

devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O denunciante, diz Guerra (2005, p. 

213), “não compõe o processo, isto é, sua participação encerra-se na peça apresentada ao 

Tribunal, porquanto, a partir daí, os autos são movidos por impulso oficial, não havendo 

possibilidade de manifestação posterior ou apresentação de recurso”.  

Voltando à questão da manifestação do órgão técnico competente, vale dizer que, 

no âmbito interno do TCE/SC, isto é, em sede do processamento (análise) das Denúncias 

encaminhadas pelo cidadão ao Tribunal de Contas, há a departamentalização do conhecimento, 

por áreas (assuntos) e especialidades (competências), e as matérias são distribuídas, 

internamente, para áreas distintas que irão responder às demandas que ingressaram via 

Ouvidoria (SANTA CATARINA, 2019b). 

Isto corresponde ao que Bergue (2014, p. 66) conceitua como complexidade 

organizacional, “um conjunto heterogêneo de pessoas detentoras de competências em geral 

bastante superiores àquelas requeridas para a investidura e desempenho do cargo”, justamente 

porque são disponibilizados treinamentos específicos, bem como a ambiência no Tribunal 

permite que servidores mais experientes transfiram know-how para os novatos, constantemente. 

É possível, então, entender a relação existente entre o controle social – que se 

materializa na conduta do cidadão em denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de 

Contas, no acompanhamento da gestão pública – e os controles interno e externo, e, no 

particular das Cortes de Contas, esperar que as suas denúncias possam se converter em punições 

ou recomendações a gestores públicos e, se for o caso, no devido e correspondente 

ressarcimento ao erário, tudo em respeito ao devido processo legal inscrito de modo patente no 

dispositivo contido no art. 5º da Constituição Federal de 1988 (BRAGA, 2011a e 2011b). 

Mas, reforcemos a ideia de que a ouvidoria não tem a atribuição direta de exercício 

da accountability, porque ela não dispõe de mecanismos sancionatórios ou punitivos, ela pode 
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atuar no sentido de pressionar os tradicionais mecanismos de controle para a ação, a partir de 

suas recomendações, conforme salientam Quintão (2018) e Lavalle e Vera (2010). 

Romão (2012, p. 136-37) afasta o caráter de “pretensão punitiva” das ouvidorias, 

porque, por elas, se alça “o cidadão à condição de coautor das soluções e resultados produzidos 

no processo de gestão”, em um “trabalho político-administrativo de combater as ilegalidades e 

de implementar melhorias que garantam a efetividade das políticas e serviços públicos”. Assim 

sendo, a ouvidoria contribui para a efetivação do controle social por duas vias: 1) o cidadão se 

sente partícipe na democratização da gestão; e, 2) os administradores públicos passam a 

compreender a legitimidade dessa participação, no sentido de atribuir a efetividade do Estado. 

De outra sorte, Menezes (2017, p. 22) reforça a relação entre ouvidoria e 

accountability: “No que tange à accountability, as ouvidorias têm se destacado por sua 

contribuição ao controle horizontal, exercido por outros organismos do aparato do Estado, e, 

sobretudo, pelo controle societal, desempenhado pelos cidadãos”. 

Portanto, como destaca Vuolo (2007), é preciso que tanto as informações sobre as 

funções e atividades desempenhadas pelos Tribunais de Contas como o resultado da sua efetiva 

atuação precisam apresentar ressonância na sociedade, a fim de produzir valor de qualidade na 

vida dos indivíduos, aproximando estes últimos do controle externo, contribuindo para o 

fortalecimento institucional, com os TCs mais respeitados e reconhecidos socialmente. 

Meyer e Günther (2019), enfatizam o destacado papel do controle externo na 

aferição dos melhores resultados das políticas públicas, demandados pelos cidadãos, 

conduzindo ao aprimoramento da prática gerencial pública e, em consequência, à eficiência, 

destacando, em sua pesquisa, que o Tribunal de Contas catarinense superou o mero exame de 

legalidade, na compreensão dos efetivos benefícios da adoção de práticas gerenciais 

correlacionadas ao transporte público integrado na região da Grande Florianópolis. Neste caso, 

apesar de inicialmente o órgão de controle não ter contribuído para a resolução dos problemas 

existentes, acabou demonstrando sensibilidade e flexibilidade para aceitar e referendar uma 

nova solução. Da legalidade estrita à eficiência, portanto. 

Podemos, enfim, tratar do tópico final deste trabalho: a configuração da Ouvidoria 

do Tribunal de Contas de Santa Catarina como legítimo e efetivo instrumento de Cidadania. 

 

4.1.4 Ouvidoria do Tribunal de Contas como Instrumento de Cidadania 

 

Ouvidoria vem de ouvir que “é um sentido e também uma das ações humanas mais 

básicas e elementares na comunicação. Essa ação se reveste de grande importância e relevância 
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quando se pensa em termos de responsividade e accountability no âmbito da gestão pública”, 

conforme Fernandes et alii (2016, p. 202). 

Para tanto, é importante destacar que o novo contexto da sociedade contemporânea, 

saindo da postura passiva para a participativa gerou modificações consideráveis na atitude dos 

atores envolvidos, assim como na própria dinâmica do processo político-democrático, com 

consequências na forma de gerir bens e serviços públicos, requerendo, para Franklin et alii 

(2020) que o Poder Público se adaptasse inclusive para monitorar o cidadão em suas demandas, 

tornando a comunicação democrática e responsiva. Responsividade importa conhecer e atender 

as demandas sociais, estabelecendo uma relação entre a administração e a população civil. 

A origem da Ouvidoria é na Suécia (1809), como um fiscal da observância das leis 

e estatutos, investigando os atos irregulares cometidos por agentes públicos, para processá-los, 

tal qual um procurador de justiça (HOWARD, 2010; REIF, 2004), realizando investigações a 

partir de denúncias formais do cidadão. A partir de 1960-70, tais instituições foram 

aperfeiçoadas e expandidas, sobretudo a partir da Alemanha e Nova Zelândia, espalhando-se 

tal modelo por outros países europeus e na América do Norte, condição em que se permitiu o 

uso da mesma para tornar a gestão pública mais eficiente, como pondera Abrucio (1997). 

Ouvidoria é um instituto presente na história brasileira desde o período colonial, 

mas que só encontraram espaço para seu efetivo crescimento com a redemocratização pós-

ditadura militar e, mais efetivamente, com os instrumentos disponibilizados pela Constituição 

de 1988, tornando a participação popular um direito constitucional (SANTOS ET ALII, 2019). 

Oliveira Filho (2005, p. 47) sinaliza que, a partir do Século XX, as ouvidorias no 

Brasil se tornaram um “canal de diálogo com a população; uma porta aberta para a participação 

popular através do escutar da reivindicação e da reclamação”. E “um celeiro de recomendações 

para a melhoria do serviço público; um espaço na esfera de respeito ao ser humano”. 

No Brasil, data de 1986, o surgimento da primeira ouvidoria pública, a da Prefeitura 

Municipal de Curitiba, seguindo-se a do Estado do Paraná, em 1991, motivando a União a 

instituir a sua, em 19 de novembro de 1992 (Ouvidoria Geral da República), disseminando a 

propagação de entidades similares por todo o país, conforme resgatam Peixoto et alii (2013). 

Jardim (2014), dissertando sobre a forma peculiar que as ouvidorias assumiram em 

nosso país, diferentemente de outros países, o que levou, inclusive, à exportação do modelo 

tupiniquim para outras nações, reforça que a forma aqui implementada procurou atentar para a 

nossa realidade social, cultural e política, destacando-se o oferecimento de canais de 

comunicação muito mais acessíveis, para sensibilizar a população de que é preciso participar.  
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Compreende-se a ouvidoria como “um instrumento de defesa dos direitos do 

cidadão-consumidor individualizado”, conforme Costa (1998, p. 164). 

Representa, portanto, para Fernandes et alii (2016), a escutatória do Poder Público 

em relação às demandas e anseios da coletividade e tem como meta a qualificação constante 

dos serviços públicos e da própria máquina estatal, em triplo viés: formulação, implementação 

e execução das políticas públicas. 

Ouvidoria é “uma instância formal que ausculta a sociedade e sua interface 

mediadora e persuasiva reveste-se de instrumento de constante aprendizado e adequação 

organizacional”. Sua atuação visa fornecer elementos “para ações de melhoria dos serviços 

prestados, fornecendo aos tomadores de decisão elementos indicativos e parâmetros para um 

planejamento estratégico balizado nos anseios da sociedade” (CYRILLO, 2015, p. 208). 

Historicamente, 

 

A figura do ouvidor surgiu em 1809, na Suécia, sob a denominação de 

ombudsman, profissional contratado por órgão, instituição ou empresa para 

receber críticas, sugestões, reclamações e para agir em defesa imparcial da 

comunidade. Antes disso, na Roma antiga, os tribunos da plebe tiveram o 

importante papel de ouvir as queixas dos cidadãos (SANTA CATARINA, 

2015, p. 7). 

 

Quando tratamos, anteriormente, dos institutos de cidadania e participação popular, 

afirmamos que, contemporaneamente, no Brasil, variados instrumentos foram e têm sido 

disponibilizados aos cidadãos brasileiros. Aduz Limberger que, “Para que o cidadão possa se 

opor aos atos administrativos emanados do Estado, é fundamental que tenha garantias e 

interesses protegidos juridicamente”, inaugurando-se a era de um efetivo controle vertical do 

poder, que significa, como assevera este autor, “[...] aquele que a sociedade exerce sobre os 

atos do Estado, em contraposição ao controle horizontal, onde cada poder tem a possibilidade 

de fiscalizar os atos oriundos dos demais” (LIMBERGER, 1998, p. 25 e 39). 

Carvalho et alii (2014, p. 5) reforçam esse caráter participativo por meio de uma 

poderosa ambiência, qual seja o conjunto das redes sociais, ambientando uma verdadeira 

comunidade virtual que se destaca pela liberdade de expressão, sem controles ideológicos. Esta 

cooperação virtual em rede (internet) provoca impacto nos movimentos sociais, sendo que 

“como formadora de opinião deve-se à “liberdade” das redes sociais, diferentes das mídias 

convencionais, que muitas vezes exercem controle ideológico na população”. E ele conclui, 

destacando a participação cidadão “nos movimentos sociais apresenta-se como forte reforço na 

consolidação da democracia no país, acompanhada pela democratização da informação e a 

atuação dos movimentos podem exercer forte influência na agenda política do país”. 
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Então, “os agentes públicos devem ver o controle social sob a positiva ótica de 

colher subsídios para o aprimoramento de suas ações”. Assim, o cidadão, por estar “mais 

próximo do local em que os recursos são gastos” será quem mais estará “capacitado para 

informar problemas de qualidade ou de desperdício que devem ser corrigidos” (ALTOUNIAN 

ET ALII, 2018, P. 62). Por tais instrumentos, como afirmam Santos et alii (2019), se promove 

a melhoria da qualidade do serviço público. 

É o controle social o poderoso instrumento que legitima as ações administrativas 

dos entes públicos. Foram, no curso dos anos, “instituídos mecanismos de participação como 

forma de suprir o déficit democrático” (SALINAS, 2018, p. 347), tornar mais permeáveis as 

entidades públicas “à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da 

sociedade civil” (BRESSER-PEREIRA, 2020, p. 16). Neste “contexto de ampliação dos 

espaços democráticos” (PÓ; ABRUCIO, 2006, p. 670), o cidadão “é quem dá legitimidade às 

instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado” 

(BRESSER-PEREIRA, 2020, p. 7).  

Quando editada, a Reforma do Estado (1990) teve como uma de suas bases enxergar 

o cidadão como um cliente do Estado e como titular insubstituível de uma série de necessidades 

pessoais a serem atendidas por meio dos serviços públicos. Com tal visão, a Administração 

Pública previu a criação de distintos mecanismos direcionados à viabilização da participação 

do cidadão no processo de “definição, implementação e avaliação da ação pública” (BRESSER- 

PEREIRA, 2020, p. 40), e os incluiu na modernização do Estado seria necessário criar. 

Dentre os mecanismos de participação da sociedade, podemos listar as audiências 

públicas, a criação das Ouvidorias, a existência de canais permanentes de transparência, etc. 

(PÓ E ABRUCIO, 2006), iniciativas3 estas, de fortalecimento do controle social sobre o sobre 

atos da burocracia. São estas, as “arenas formais nas quais é dada a oportunidade aos membros 

da sociedade de influenciar uma ação regulatória específica” (SALINAS, 2018, p. 347). 

No quesito participação, Leal (2001) aponta que podem haver instâncias 

espontâneas ou oficiais. As primeiras decorrem da organização e atuação de segmentos 

comunitários (organizações não-governamentais, associações e sindicatos). As segundas são os 

Conselhos Populares, municipais, estaduais e nacionais e, notadamente, as Ouvidorias. 

                                                           
3 Destacam-se, neste contexto, entre outras iniciativas, a edição do Código de Defesa do Usuário de Serviços 

Públicos (Lei Federal n. 13.460/2017), a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12.527/2011), os Portais de 

Transparência dos órgãos e poderes públicos, o Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, os 

portais dos Tribunais de Contas brasileiros, e a realização de audiências públicas, pelos legislativos, por entes da 

administração direta e indireta e pelas agências reguladoras. Tudo isto para o fortalecimento do controle social, 

por meio da promoção da transparência.   
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Podemos apontar a relevância do controle social no Brasil, como um mecanismo de 

exercício da soberania popular ante as decisões do governo e de auxílio a estruturação de uma 

Gestão Pública baseada em princípios democráticos, possibilitando que a sociedade atue 

ativamente no controle das ações dos gestores públicos, participando da formulação das 

políticas públicas e fiscalizando a aplicação de recursos públicos (SILVA; SOARES, 2019). 

Isto também é pontuado por Comparato (2005) e por Silva (2018, p. 91), sendo que, 

para este último, “Não há ninguém mais capacitado e interessado em discutir questões afetas 

ao contentamento dos anseios da coletividade do que o próprio cidadão”, o que endereça a visão 

para a releitura da exclusividade estatal nas decisões acerca das políticas públicas. 

Pode-se dizer, com apoio em Braga (2019, p. 129), que a ouvidoria recebe insumos 

dos cidadãos, a fim de balizar a atuação do órgão de controle, retornando ao demandante com 

o resultado da ação controladora e fiscalizadora e, em muitos casos, com a apuração correcional 

que resulta na responsabilização de agentes políticos e/ou servidores públicos, por atos ilegais, 

irregulares ou ilegítimos e, quando divulga estas ações para a sociedade, promove a 

transparência, fomentando que outros cidadãos também façam uso da ferramenta ouvidora. 

Fernandes (2016, p. 202) expressa que as demandas dos cidadãos “na forma de 

manifestações se constituem em indicadores de que algo pode e/ou deve ser adotado, mantido, 

modificado, melhorado e/ou abolido nos sistemas e serviços”. 

Ouvidorias são, lato sensu, espaços de participação e controle social, no sentido do 

aprimoramento da Gestão Pública e da melhoria dos serviços prestados à sociedade pelos 

órgãos e poderes públicos. Notadamente, atuam no combate à corrupção, pela recepção das 

denúncias oferecidas por cidadãos e entidades da sociedade civil (SANTA CATARINA, 2015).  

Pela ouvidoria e, marcantemente, pelo incentivo à participação popular por meio 

dela, o Estado cumpre com o “dever de fazer nascer no imaginário social uma inequívoca 

conscientização da importância da participação da sociedade nas mais diversas esferas 

públicas”, conforme destaca Silva (2018, p. 125). 

Faria (2012), corrobora isto, enaltecendo que a participação do cidadão limita o 

poder e conduz à eficiência, com a interferência do cidadão no planejamento, na realização e 

na avaliação das atividades do governo, contribuindo no combate às ações corruptivas. 

O Tribunal de Contas também tem de ser, como ente estatal, um agente de 

promoção e fortalecimento da democracia e da participação popular. Vuolo (2007) pontua que 

este órgão deve incentivar o controle social, por meio de um canal privilegiado de comunicação 

com os cidadãos, em que se promove e fomenta a transparência da gestão pública. Este canal é, 
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mesmo, a Ouvidoria, pois ela os estimula para, onde estiverem, nas cidades, exercerem o efetivo 

controle da Administração Pública, entrelaçando cidadãos e as Cortes de Contas. 

Então, “quem melhor senão o próprio destinatário do serviço público para 

determinar se existe materialmente a conciliação entre a prática administrativa e o ditame 

constitucional da eficiência?” (FRANÇA, 2000, p. 172). 

Por intermédio de procedimentos técnicos, a atividade ouvidora institucionaliza a 

legitimidade, que decorre da participação do cidadão. Ao ouvir, reconhecer, classificar e 

qualificar cada uma das manifestações que deram entrada pelos canais disponíveis – os quais 

listaremos adiante – a Ouvidoria qualifica cada uma das falas das pessoas, porquanto vinculadas 

a direitos individuais e sociais, e lhes confere efetividade quando as encaminha aos órgãos 

internos competentes, permitindo que o denunciante acompanhe sua tramitação e receba, ao 

final, a resposta adequada (MARQUES; TAUCHEN, 2014). 

Recentemente, no âmbito das atividades desempenhadas pela Administração 

Pública federal, foi editada a Lei n. 13.460/2017, que dispôs (BRASIL, 2020f) sobre a 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração 

pública e, em seus artigos 9º a 17, tratou do recebimento de postulações de cidadãos e da 

organização da Ouvidoria, em nível federal, impondo, no prazo de um ano de sua vigência, a 

criação de ouvidorias, também, para Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 

quinhentos mil habitantes, como reforça Guilherme (2018). 

Compulsando-se o referido diploma legal (BRASIL, 2020f), no artigo 13, incisos I 

a VII, pode-se estar ciente das atribuições de competência das Ouvidorias em órgãos da União: 

 

• promover a participação do usuário na administração pública, em 

cooperação com outras entidades de defesa do usuário; 

• acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua 

efetividade; 

• propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 

• auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos 

incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei; 

• propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em 

observância às determinações desta Lei; 

• receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as 

manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das 

manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e, 

• promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o 

órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. 

 

Peixoto et alii (2013, p. 787) ainda reforçam a finalidade da instituição: 
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As ouvidorias procuraram auxiliar o processo de construção da cidadania nas 

últimas décadas, em nosso país. São órgãos cuja função principal é “ouvir” a 

manifestação acerca dos serviços prestados, intervindo na relação entre o 

usuário e a administração pública. O conhecimento da opinião dos usuários em 

relação aos serviços públicos é importante instrumento auxiliar para 

planejamento e tomada de decisões. 

 

Cardoso et alii (2011, p. 56), apregoam a necessidade premente do 

“amadurecimento do potencial democrático das ouvidorias”, por meio da “criação de um 

sistema público de coordenação, que assegure o funcionamento em rede”, reforçando, desta 

feita, o próprio controle externo e o poder vinculante destas instituições. Lyra (2009) 

acompanha este entendimento. 

No segmento “ouvidoria”, tem-se as Ouvidorias dos Tribunais de Contas brasileiros 

que têm “a função de defender o direito do cidadão e ser seu melhor canal de representação, 

transformando-se num instrumento de controle social e transparência” (VUOLO, 2009, p. 87). 

Neste sentido,  

 

Para responder à exigência constitucional de que os TCs estabeleçam relação 

mais intensa com a sociedade, foi necessário construir novos aparatos 

institucionais, como as ouvidorias, as escolas de contas e serviços como 

“disque denúncia”, “canal do cidadão” e “fale com o presidente”, para que os 

cidadãos possam identificar e denunciar irregularidades. Embora estabelecidas 

na CF/88, as ouvidorias só foram institucionalizadas na última década, muito 

provavelmente associadas à LRF.14 Avaliando a intensidade da incorporação 

desses instrumentos de controle social por parte dos TCs (LOUREIRO et alii, 

2009, p. 754-755). 

 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas é um instrumento importante no contexto 

democrático brasileiro, legitimando a cidadania ativa, já que, conforme Mayer (2014), o novo 

modelo de sociedade democrática de direito que se espera e se constrói em nosso país requer 

ações públicas que estejam completamente comprometidas com os interesses públicos afetos à 

cidadania, para o qual é imprescindível abrir mecanismos e instrumentos decisórios, tanto na 

esfera política quanto jurídica, para que os cidadãos possam ser sensibilizados a participar. 

Afigura-se como instância promotora de direitos e, para Marques e Tauchen (2014, 

p. 508), “se destaca entre as outras instituições participativas por sua característica peculiar de 

decodificar os anseios da população” no “aperfeiçoamento dos serviços públicos”. 

O Sistema Tribunais de Contas, como já visto, considera a existência de trinta e 

quatro Cortes de Contas em todo o território brasileiro. A primeira Ouvidoria dos TCs foi criada 

em Pernambuco (2002) e a União instituiu o seu órgão ouvidor, em 2004, conforme Silva 

(2020). Esta autora reforça o papel das ouvidorias destes pretórios, como um canal direto de 
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comunicação entre o cidadão e o Tribunal de Contas, dentro de uma “política de 

acompanhamento e controle dos atos da administração pública de forma compartilhada”, 

dotando o primeiro “de elementos para o exercício do controle social, como uma fonte preciosa 

de informações para que os Tribunais exerçam o Controle Externo” (SILVA, 2020, P. 64). 

Em Santa Catarina, no Tribunal de Contas, a Ouvidoria foi criada por meio da 

Resolução n. TC 28/2008, em 30.07.2008 (SANTA CATARINA, 2019c). 

Precípuo é, então, delimitar a relevância, na contemporaneidade, tanto da 

participação do cidadão quanto do controle social, avaliando, como fazemos neste trabalho, as 

implicações fáticas do modelo institucional de participação cidadã por meio da Ouvidoria do 

Tribunal de Contas de Santa Catarina, inclusive em relação à garantia de gestões públicas, 

estaduais e municipais, transparentes e democráticas. 

Neste sentido, os portais dos Tribunais de Contas, considerando o escopo deste 

trabalho, que é a atuação da Ouvidoria, devem ser transparentes – como transparente deve ser 

a própria atividade de fiscalização – e propiciar a participação cidadã, conforme Rocha et alii 

(2020), no que concordam Manin (1999), Pitkin (1967) e Urbinati (2006), considerando que, a 

partir da esteira das transformações democráticas, estes órgãos passaram a defender e a praticar 

ações ligadas ao conceito de representação democrática, conforme Loureiro et alii (2009). 

Mais além da presença de ferramentas, em sede de Ouvidoria do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina, como o ambiente ideal para a apresentação das demandas sociais, com a 

garantia do sigilo de fonte, para o denunciante, “é preciso avançar em termos de infraestrutura, 

transparência e publicização de informação dos governos, assim como medidas sociais para 

garantir o acesso da população à tecnologia” (OLIVEIRA; ALLENBRANDT, 2016). 

A Ouvidoria destas cortes ainda é o principal (ou único) canal de interlocução com 

a sociedade (ROCHA ET ALII, 2020; SANTOS, 2018) e, mesmo assim, muitos deles não 

possuem avanços incrementais de incentivo à participação cidadã, em face de um conjunto de 

informações dispersas que demandam esforço e tempo para que o cidadão possa acessá-las e 

utilizar as ferramentas de participação, atuando na coprodução do controle externo. Estes 

autores, inclusive, sugerem sejam adotadas outras iniciativas, como a ouvidoria itinerante e as 

audiências públicas (nos legislativos municipais e estadual), a produção de programas de 

rádio/TV on line, com programas permanentes, bem como ações de capacitação cidadã para a 

realização de um controle mais eficaz, na forma de cursos e palestras, por exemplo. 

Neste sentido, “faz-se necessário promover rupturas culturais e radicais nos 

sistemas de governo de modo a superar o desinteresse e o ceticismo dos cidadãos em torno do 

cenário político” e, por extensão, superar o “subuso das potencialidades democráticas dessas 
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tecnologias pelos governos” na maioria das cidades de nosso país, para, no sentido oposto, 

“potencializar o uso dos portais eletrônicos na direção de libertar o indivíduo dos dogmatismos 

que o cercam no caminho da sua emancipação como sujeito consciente de seu papel na 

sociedade, segundo Oliveira e Allebrandt (2016). 

Franklin et alii (2020, p. 623) asseveram que várias ferramentas digitais “vêm sendo 

utilizadas nos estados democráticos ao redor do mundo, principalmente para aproximar o 

governo dos cidadãos”, empoderando o cidadão, por meios econômicos e práticos de se 

manifestar, ao passo que otimiza a gestão pública e resgata a legitimidade do ente público. 

Firmino (2018) também reforça a importância da popularização das mídias digitais. 

Iasbeck (2010 e 2012) acrescem que as mídias organizacionais, como canais de 

comunicação, compõem uma relação bilateral (cidadão-órgão público), em dupla 

representação: media a organização e o cidadão e fala em nome do cidadão no âmbito interno 

do ente público, mas mantém sua impessoalidade para conseguir o intento de intermediação. 

Quintão (2018) também salienta o lugar de fala, ou seja, a função de representação 

ouvidora em relação aos cidadãos que a demandam (público a que se destina), devendo ter 

muita atenção e zelo para com a linguagem que irá utilizar (códigos verbais e não-verbais), 

evitando o excesso de termos técnicos, para dar fluidez à comunicação e não afastar o cidadão 

partícipe. Como destacam Coelho (2012), Silva (2012a) e Romero e Sant’Anna (2014), ruma-

se para a consolidação de uma imagem institucional adequada junto à sociedade. 

Assim, o cidadão, ao denunciar à Corte de Contas uma determinada irregularidade 

ou ilegalidade próxima, geralmente no Município onde reside ou trabalha, visa receber, à frente, 

o tratamento técnico adequado com a investigação iniciada por meio de uma Comunicação de 

Ouvidoria. Ele constata “as consequências de cada alternativa de ação como um conjunto de 

resultados decorrentes de seu comportamento”, como frisou Chiavenatto (2012). 

Em assim agindo, o indivíduo-cidadão alcança o que Wolkmer (1995, p. 60) chama 

de Humanização (atuação político-social do homem calcada na conscientização, participação e 

responsabilidade por seu futuro), em que “uma administração mais democrática e participativa 

propiciará uma organização eficaz e atuante a serviço do homem digno e libertado”. 

Para alcançar tal mister, ele mesmo, em outra obra, apresenta o conceito da chamada 

postura participativa: 

 

É aquela que aponta uma nova perspectiva para os movimentos sociais, pois, 

sem deixar de lutar por melhorias da qualidade de vida, avança não só na 

redefinição da própria cidadania, como contribui positivamente para uma 

redefinição desses novos sujeitos coletivos como ‘instrumento essencial na 

construção de uma democracia capaz de assegurar aos cidadãos formas de 



81 
 

controle do Estado e canais de participação popular descentralizadores do 

poder (WOLKMER, 1995, p. 120-121). 

 

Ao ingressar, então, com uma Denúncia no órgão de controle externo, esta será 

processada, em sede de Ouvidoria, a partir das informações que ela contém, ou seja, as 

irregularidades ou os ilícitos, com indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade, as 

quais são recepcionadas pelos canais disponíveis. 

Para tal aproximação, entende-se “estratégica a utilização de tecnologias de 

informática que façam com que as ouvidorias [...] tenham expandida a sua capacidade 

comunicativa [...] de modo a reforçar a cidadania” (FERNANDES et alii, 2016, p. 209). 

No caso do Tribunal de Contas de Santa Catarina, estão presentes diversos canais 

para a participação cidadã, os quais serão vistos, adiante, no item “4.1.5”, instrumentos 

considerados como a “porta de entrada” de informações da sociedade nas Cortes de Contas 

(SANTA CATARINA, 2015). 

Considerando tais canais e, em especial, as ferramentas eletrônicas, tem-se a 

materialização do que apregoam Oliveira e Allebrandt (2016):  

 

A informatização da esfera pública representa uma inovação no conceito de 

interação por meio de trocas simbólicas entre a administração pública e a 

sociedade, ou seja, um espaço virtual com menor ruído de coação e com a 

maior pluralidade na participação cidadão, independente de esta ser vertical ou 

horizontal. 

 

Ao disponibilizar uma série de ferramentas, principalmente eletrônicas, no 

ciberespaço, os órgãos estatais se assemelham aos da iniciativa privada, que foram pioneiros 

neste cenário, materializando uma nova era da sociedade humana, em um avanço análogo ao 

da invenção do alfabeto e à popularização da escrita, conforme Oliveira e Allebrandt (2016). 

Para tais autores, no cenário público, isto altera significativamente a tradicional 

conjuntura formada pelas usuais dinâmicas participativas, levando, com o uso destas modernas 

ferramentas tecnológicas, ao aperfeiçoamento dos sistemas de Administração Pública. 

É que  

 

a informatização dos processos e dos canais de difusão de informação tende a 

ampliar a legitimação da cidadania deliberativa, a democratização cidadã, o 

acesso à informação, a transparência das informações e o controle das ações 

desenvolvidas no âmbito do setor público”, representando, assim, o efetivo 

esforço do Estado que direciona “sua gestão no caminho das práticas da gestão 

social, cidadania e participação social na esfera pública (OLIVEIRA; 

ALLEMBRANDT, 2016, p. 306). 
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No Tribunal de Contas catarinense, então, esta amplitude de ferramentas demonstra 

a preocupação do órgão de controle em aproximar o cidadão da tarefa fiscalizatória da 

Administração Pública, tornando-o parceiro nesta atividade (SANTA CATARINA, 2015). 

Nossa sociedade brasileira ainda está em processo de amadurecimento crítico, o que 

permitiu, nos últimos anos, o surgimento de canais e organizações para que a opinião dos 

cidadãos fosse possível, consolidando, traduzindo e canalizando as demandas sociais para os 

órgãos públicos, a fim de permitir “uma inserção social na Administração Pública, capaz de 

garantir o cumprimento de programas de governo, viabilizando os projetos sociais e de interesse 

da nação”, conforme afirma Silva (2002, p. 127).  

Vale dizer que o processo constante e sucessivo de aperfeiçoamento e 

amadurecimento da democracia e do Estado brasileiros, a partir de uma estrutura matricial de 

herança romana é um grande dificultador, conduzindo, como afiançam Rocha et alii (2020), à 

secularização dos controles, que se materializam de forma alta e predominantemente 

burocrática, limitando assim, a real efetivação da social accountability, justamente pela inibição 

do espírito constituinte (Carta de 1988), em que se constata o distanciamento do indivíduo e da 

sociedade, no exato significado da representação democrática. Estes autores, ainda, assinalam 

que cabe aos Tribunais de Contas (TCs) um papel essencial no tecido republicano (nacional e 

subnacional, ou seja, considerando as competências do trinado complexo político-

representativo-social, União, Estados/Distrito Federal e Municípios), mas que estes, em regra, 

se encontram bem distantes da expectativa legal-social, carecendo de reformas em suas práticas 

de gestão, como já pontuaram Loureiro, Teixeira e Prado (2008) e Rocha e Zuccolotto (2017). 

Oliveira e Allembrandt (2016) reforçam a ideia do crucial papel dos entes públicos 

que disponibilizam tais ferramentas, no sentido de universalizar a oportunização para qualquer 

cidadão e prestar suporte ao desenvolvimento de todas as tecnologias capazes de promover um 

salto equitativo no sentido do atendimento das demandas sociais contemporâneas. E isto se 

viabiliza por interfaces tecnológicas, consolidando, assim, cada vez mais, o conceito de 

governança eletrônica fundada na mais ampla interação Estado-sociedade, materializando a 

participação cidadã em qualquer esfera governamental. 

Isto porque não adianta criar ferramentas e mecanismos de participação e não 

divulgar, incentivar e ensinar aos cidadãos a prática de utilização dos canais de ouvidoria, como 

destacam Silva (2012b) e Martins e Boeing (2019). 

Assim, urge investir na educação cívica e política para que o cidadão possa se sentir 

motivado e orientado para realizar o controle social e os Tribunais de Contas possuem, no leque 

de suas atribuições, essa função pedagógica, materializada, em algumas áreas, com a realização 
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de ciclos de palestras, publicação de cartilhas e de jogos educativos. Neste intento, estarão os 

TCs contribuindo para a formação de controladores particulares, o que pode ser considerado 

como um bem maior real para toda a sociedade (COLAÇO, 2012; MORGEROT, 2018). 

Referida correspondência está presente no âmbito do Tribunal de Contas, a partir 

das demandas recepcionadas pela Ouvidoria, propiciando sistemas de informática em seus 

webservices4, constituindo processos para a avaliação da gestão pública. Por outro lado, ao 

difundir as informações pertinentes, divulgando os canais ouvidores, investe em projetos de 

Cidadania Ativa, e, na ponta, após a atuação fiscalizatória, pode dar as respostas requeridas pelo 

cidadão às denúncias a ele formuladas (COSTA, 2016). 

Com as ferramentas, a acessibilidade ao cidadão e a difusão permanente dos 

resultados alcançados pela Ouvidoria da Corte de Contas catarinense será possível superar o 

distanciamento entre a lei, a ordem gerencial-administrativa pública e a realidade social 

brasileira, apontado como o grande desafio dos tempos presentes, por Vieira (2008). 

Complementarmente, sugerem Rocha et alii (2020), que os TCs, por seus portais, 

igualmente disponibilizem o acesso aos pareceres prévios sobre as contas anuais (estadual e 

municipais), à relação dos gestores e agentes públicos condenados pelo mau uso de recursos 

públicos e os resultados de inspeções ou auditorias, em linguagem que possa ser compreendida 

pelo cidadão comum. 

 

4.1.5 Ferramentas da Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina 

 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina disponibiliza uma série de 

ferramentas ao cidadão, seja por meio eletrônico, seja pelo atendimento presencial. No primeiro 

segmento, estão contemplados os seguintes canais/instrumentos: telefone, e-mail, whatsapp e 

formulário via site. No último, situa-se o protocolo de recebimento de documentos. 

O telefone é informado no sítio do TCE/SC (https://www.tcesc.tc.br/ouvidoria), 

com o número (48) 3221-3610, cujo atendimento ocorre de forma direta pelos servidores 

públicos lotados no Setor de Ouvidoria da Corte de Contas. 

Quanto ao e-mail institucional, o mesmo também é específico para a Ouvidoria 

(ouvidoria@tcesc.tc.br), e o acesso por meio deste canal é, igualmente, de forma direta com os 

servidores que atuam no referido setor. 

                                                           
4 Serviços informatizados, isto é, disponíveis eletronicamente no site institucional do Tribunal de Contas. 

mailto:ouvidoria@tcesc.tc.br
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O aplicativo whatsapp é uma ferramenta mais recente, que ampliou de forma 

destacada o acesso à atividade ouvidora, sendo que o canal está disponível pelo número (48) 

98482-6854. 

Acerca do formulário via site, este é denominado de “Sua Comunicação” 

(http://ouvidoria.tce.sc.gov.br/ouvidoria/orgaos/809/fale_ouvidor_site.php), permitindo ao 

Denunciante optar pela forma identificada, sigilosa ou anônima, inicialmente. No conjunto 

“Tipo da Comunicação”, estão previstas as seguintes formas: Reclamações (sobre a atuação do 

TCE/SC ou órgãos sujeitos à sua fiscalização); Elogios (forma de reconhecimento pelos 

serviços prestados pela Ouvidoria e/ou TCE/SC); Sugestões (para a melhoria dos serviços 

prestados pelo TCE/SC e seus jurisdicionados); Solicitação de Informações (sobre atos e 

serviços prestados pelo TCE/SC e atos de gestão ou atos administrativos praticados por agentes 

jurisdicionados); Denúncia (sobre atos da Administração Pública, com indícios de 

irregularidades, para subsidiar as ações do TCE/SC). 

Nesta opção, caso o denunciante deseje se identificar, são previstos os campos: 

nome, e-mail, sexo, endereço – com bairro, Município, Estado e CEP, fone comercial, fone 

residencial e fone celular. 

O formulário ainda sugere que a comunicação seja clara, simples e objetiva, 

podendo-se ser anexados documentos e informações para subsidiar o trabalho e agilizar a 

solução da demanda. Neste caso, há um espaço (sem limites de caracteres) para a descrição dos 

fatos (Comunicação), permitindo-se a anexação de arquivos (de diversas mídias, como 

documentos, fotos, vídeos e áudios). 

Por fim, caso o denunciante opte pelo atendimento presencial, no site é informado 

o endereço do Tribunal (Rua Bulcão Viana, 90, Centro, Florianópolis – SC), com a opção de 

utilizar o protocolo (central) de documentos, no andar térreo, Bloco B, ou o acesso à sala da 

Ouvidoria, no primeiro andar do Bloco A, sendo que este último está disponível no horário 

compreendido entre as 13 (treze) e as 19 (dezenove) horas. 

Ao denunciar, o interessado recebe uma resposta que lhe fornece o número da 

comunicação, o ano da comunicação e um código de consulta, para utilização, no próprio site, 

para o acompanhamento da tramitação de seu pedido 

(http://ouvidoria.tce.sc.gov.br/ouvidoria/consulta_comunicacao.php). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi organizada em torno das respostas dadas ao questionário 

utilizado na coleta de dados e disponibilizado no apêndice. 

 

5.1. Respostas aos Questionários de Pesquisa e Cotejo dos Dados Coletados com o 

Referencial Teórico 

 

Para a primeira pergunta, onde se questionou “Qual o conceito que você atribui 

aos canais/instrumentos de participação social disponibilizados pela Ouvidoria do Tribunal de 

Contas de Santa Catarina (TCE/SC)?”, os resultados obtidos foram: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Constatou-se, assim, conforme as respostas obtidas, que os canais/instrumentos 

disponibilizados são considerados, por 54,1% (cinquenta e quatro vírgula um por cento) dos 

entrevistados como “bons” e por 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) como excelentes, 

permitindo aferir a satisfação dos usuários em relação a tais ferramentas de participação social. 

A participação cidadã, portanto, está intimamente ligada ao controle social e às 

ouvidorias públicas. Cidadania é, recorde-se, o elemento qualificador de todos os que 

participam da vida do Estado, um atributo político, que decorre do direito de participação ativa 

no processo de formulação e implementação de políticas públicas (PEREIRA NETO; 

BORGES, 2017). A ouvidoria viabiliza a cidadania e o controle social “por se constituir um 

canal de comunicação ágil e democrático que possibilita ao cidadão, usuário direto dos serviços, 
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além do direito de reclamar, a oportunidade de participar na formulação de políticas nos órgãos 

públicos”, como aduzem Silva et alii (2006, p. 15). 

Via de regra, não há o compromisso do cidadão comum em relação às ações 

governamentais e este “não consegue perceber que seus atos ou omissões servem para manter 

uma determinada prática política”. Portanto, como objetivou-se aferir neste primeiro quesito 

(os meios disponibilizados pela Ouvidoria do TCE/SC), do conjunto de respostas se deduz o 

que Limberger (1998, p. 31) pontua: “a importância de sua participação para uma prática 

política modificadora e, também, da sua participação consciente por meio dos mecanismos que 

hoje lhe são permitidos pela lei”, os quais são, marcantemente, democráticos”. 

Conforme os resultados da pesquisa, para a presente questão, os respondentes, ao 

acessarem os canais/instrumentos disponibilizados pela Ouvidoria do TCE/SC, consideraram 

os mesmos como bons/excelentes. Isto confirmou o que o próprio órgão informa a respeito da 

acessibilidade e participação do cidadão (SANTA CATARINA, 2015), demonstrando a efetiva 

preocupação do ente controlador catarinense em aproximar o cidadão da tarefa fiscalizatória da 

Administração Pública, tornando-o parceiro nesta atividade. 

Oliveira e Allembrandt (2016), inclusive, salientam que a alta informatização dos 

processos e canais de informação são, na prática, os elementos de maior importância para a 

legitimação da cidadania deliberativa, no que contribuem tanto para a real transparência das 

informações dos entes públicos como para o controle das ações do setor público, 

materializando, assim o tripé gestão social-cidadania-participação social na esfera pública. 

Na segunda questão, perguntou-se: “Você considera que os canais/instrumentos 

da Ouvidoria do TCE/SC, são”, apresentando-se os seguintes resultados: 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 



87 
 

Da análise, contata-se a satisfação dos entrevistados com os canais/instrumentos 

disponíveis na Ouvidoria do TCE/SC, sendo que 50,4% (cinquenta vírgula quatro por cento) 

dos respondentes consideram os mesmos como “fáceis de acessar”, enquanto que 31,6% (trinta 

e um vírgula seis por cento) os avaliam como “muito fáceis de acessar”. 

Pelos resultados, que alcançam 82% (oitenta e dois por cento), considerando as 

ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria em exame, constata-se a democratização da 

instituição pública (TCE/SC) e a viabilização da participação popular, numa imprescindível 

associação destacada por Siraque (2005). 

Como o acesso é democrático e comprovadamente viável para mais de três quartos 

dos consultados, os canais/instrumentos da Ouvidoria do TCE/SC podem ser considerados, na 

leitura de Clad (2000), como ferramentas que viabilizam as condições de participação dos 

cidadãos para a avaliação das políticas públicas, contribuindo para a accountability.  

Referidos canais de recepção de denúncias advindas dos cidadãos, como os que são 

objeto de avaliação neste trabalho, constituem uma ferramenta importantíssima para o controle 

governamental para Denhardt e Catlaw (2017). Todavia, as mesmas precisam funcionar a 

contento, circunstância que passa, necessariamente, pela condição (ou não) de acessibilidade 

ampla para os usuários do sistema. 

O questionário realizado nesta pesquisa, assim, considerando-se o público 

alcançado, demonstra exatamente o que consta da preocupação manifesta pelos referidos 

autores, conforme dito no parágrafo anterior, onde, pelos resultados tabulados, se constata o 

adequado funcionamento dos instrumentos disponibilizados pelo Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, em sede de sua Ouvidoria. 

Na terceira pergunta, constou: “Em relação à sua participação, você considera que 

os canais/instrumentos da Ouvidoria do TCE/SC (possibilidade de participação)”, assim se 

mostrou o quadro de respostas:  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Analisando-se as opiniões expressadas, tem-se que para 44,3% (quarenta e quatro 

vírgula três por cento), os canais/instrumentos permitem uma participação “total”, enquanto, 

para 40,6% (quarenta vírgula seis por cento) a participação foi considerada “limitada”. 

Os resultados são, assim, bem próximos, havendo os que consideraram ser possível 

uma ampla participação, por meio dos canais/instrumentos disponíveis e já enumerados, e os 

que consideram haver limitativos ao amplo acesso às ferramentas ouvidoras, numa diferença 

inferior a 4% (quatro por cento). 

Eis, então, um importante dilema para a permanente aferição, por parte do Tribunal 

de Contas, acerca de sua Ouvidoria e, cotejando-se o diagnóstico desta questão com os demais, 

sobretudo os que apresentam sugestões de aprimoramento desta função, poder-se-á, como 

destaca Costa (2016), aperfeiçoar o acesso a informações essenciais, que irão desembocar numa 

melhor performance do Controle Social, atendendo-se, portanto, os já destacados princípios de 

publicidade e transparência.  

Como consequência, qualquer cidadão interessado terá a plenitude de alcance do 

exercício da atribuição controladora e, como pontua o mesmo autor, contribuirá para o estímulo 

dos cidadãos, no encaminhamento de denúncia formal aos tribunais de contas, às suas 

ouvidorias sobre irregularidades (COSTA, 2016). 

Para a análise mais circunstanciada em relação ao expressivo quantitativo dos 

consultados que afirmou ser a participação ainda limitada, é necessário o cotejo com a sétima 

questão, explicitada adiante, que trata sobre os possíveis impeditivos para a participação social 

via Ouvidoria da Corte de Contas. Neste sentido, na citada questão, serão feitos apontamentos 

críticos em relação a tais obstáculos à participação cidadã.  

Perguntou-se, na quarta questão, acerca da “escolha do canal/instrumento que o 

entrevistado consideraria como oportuno no encaminhamento de uma denúncia/reclamação, ou 

na comunicação de um fato relativo à Administração Pública”, no que, dentre as opções 

disponíveis, consideradas as ferramentas disponíveis, a maioria – 41,4% (quarenta e um vírgula 

quatro por cento) – optaria pelo “formulário no site do TCE/SC”, enquanto que, para 29,1% 

(vinte e nove vírgula um por cento) dos consultados, a opção seria pelo “e-mail” institucional, 

que também se acha informado no site do órgão em análise. 

Veja-se, a propósito, o gráfico desta questão: 
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

No exame de mérito, constata-se um rol suficiente e exaustivo de ferramentas para 

a utilização da Ouvidoria, sendo que as três opções mais votadas, que somam 94,3% (noventa 

e quatro vírgula três por cento), confirmam a maior facilidade do acesso eletrônico por parte do 

cidadão, para o oferecimento de denúncias. 

Este resultado corrobora o apresentado por Carvalho et alii (2014) que reforçam o 

caráter participativo por meio da ambiência virtual em rede (internet), sendo, inclusive um 

elemento de grande impacto nos movimentos sociais, consolidando a democracia e 

democratizando a informação. 

Também é importante reiterar, conforme já destacado no referencial teórico desta 

pesquisa, que a ampliação da informatização dos entes públicos, sobretudo os de controle, como 

apontam Oliveira e Allembrandt (2016), é fundamental para que a troca de informações entre 

o cidadão e o tribunal se consolide sem qualquer “ruído de coação”, ou seja, sem qualquer 

interferência do fiscalizador sobre o indivíduo, permitindo, assim, uma participação cada vez 

mais plural e cidadã. 

Considerando a quinta pergunta, correlacionada ao “retorno do tribunal em 

relação à demanda encaminhada”, para 49,2% (quarenta e nove vírgula dois por cento) dos 

entrevistados, o desejo seria que a Ouvidoria do TCE/SC lhe informasse todos os procedimentos 

realizados pelo Órgão, assim como, para 35,7% (trinta e cinco vírgula sete por cento), a 

expectativa seria no sentido de que a Ouvidoria do TCE/SC lhe demonstrasse que os 

procedimentos do órgão público denunciado foram todos corrigidos. É o gráfico: 
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Como esta questão, ainda, permitia respostas pessoais, foram consignadas as 

seguintes respostas: a) a Ouvidoria informa quais as providências tomadas junto ao órgão 

denunciado e os desdobramentos legais e consequências práticas da denúncia; b) a Ouvidoria 

informa todos os procedimentos adotados, demonstra a correção dos erros apontados, mas, 

como nem sempre as situações são completamente resolvidas, há casos em que o órgão público 

encontra novas formas de burlar as normas jurídicas; c) a Ouvidoria não é um órgão 

independente; d) são consideradas ineficazes as ações do TCE/SC porque grande parte dos 

conselheiros são ex-agentes políticos, razão pela qual as denúncias não avançam; e) o trabalho 

do TCE/SC é pouquíssimo divulgado; f) o usuário ainda não precisou usar as ferramentas; e, g) 

não sabe responder. 

A Ouvidoria representou, assim, para os respondentes, este importante canal de 

atendimento ao cidadão, uma espécie de convite à participação da sociedade participe na vida 

administrativa das entidades públicas, mas enalteceu, neste contexto, a necessidade de 

preocupação com um sistema de feedback para os denunciantes, inclusive no sentido do 

aprimoramento do rumo de suas ações institucionais (MONTEIRO, 2016). 

Fica evidente, considerando o público que respondeu ao Questionário de Pesquisa, 

a importância dada ao indivíduo e a perspectiva de sua influência no processo de formulação 

das políticas públicas, à medida em que a imensa maioria dos consulentes – 84,9% (oitenta e 

quatro vírgula nove por cento) – tem a expectativa de que o Tribunal de Contas responsabilize 

a governança pública em razão das equivocadas políticas adotadas pelos gestores e, também, 

lhes posicione em termos de resultados a partir das denúncias, reforçando a ideia de uma 
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ancoragem das redes de governança, como afirmam Sorensen e Torfing (2005) e Leal e Fontes 

Filho (2014). 

Ou, como reforça Silva (2020, p. 105), a Ouvidoria é “instrumento fundamental de 

participação e deliberação da comunidade na fiscalização dos recursos públicos”, coletando 

demandas individuais e analisando fatos, “propiciando um constante feed-back no atendimento 

aos anseios e expectativas da comunidade”. 

Na sexta pergunta, relativa aos “resultados, em termos de ações do TCE, pelo seu 

conhecimento, como você avalia as atividades desempenhadas pelo Órgão”, obteve-se o 

seguinte gráfico de respostas: 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Constata-se que, para a maior parte dos entrevistados – 73,8% (setenta e três vírgula 

oito por cento) –, o TCE/SC presta um trabalho que pode ser considerado importante, sendo 

que para a maioria destes, ou seja, 43,9% (quarenta e três vírgula nove por cento) isto nem 

sempre acontece, quando para 29,9% (vinte e nove vírgula nove por cento) dos consultados, o 

trabalho é, de fato, oportuno e relevante. 

Silva (2020) aduz que, por meio das ouvidorias, como instâncias de participação 

popular, fundamentais para aproximar a sociedade do poder público, tem-se verdadeiros 

espaços públicos e democráticos para que o cidadão exerça o mais amplo controle sobre as 

ações estatais. Elas contribuem, assim, para que se tenha uma melhor análise, avaliação e 

cobrança dos resultados das políticas públicas e, também, da própria eficiência/relevância na 

atuação dos Tribunais. 

Os tempos atuais exigem, portanto, da Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, uma atuação célere e pontual, para o cumprimento da função social do órgão como 

demonstraram os participantes da pesquisa. Daí a importância de superar o “controle 
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meramente formal e documental”, para alcançar o amplo controle da gestão administrativa, 

como destaca Chadid (2019). 

Em uma pesquisa similar a esta, Bier et alii (2013) demonstraram que o TCE/SC 

não tem sido eficaz na sua atribuição fiscalizadora, a partir de denúncias de cidadãos, atribuindo 

como principal dificultador o tempo de duração dos processos, em muitos dos casos superior a 

297 (duzentos e noventa e sete dias), entre o ingresso da demanda e o seu resultado final. 

Silva (2009), em um levantamento publicado neste ano, constatou, 

exemplificativamente, que para a instância controladora mais importante do país, o Tribunal de 

Contas da União (TCU), das solicitações e decisões afetas à devolução de recursos e a aplicação 

de sanções (como multas), apenas 1% (um por cento) efetivamente retornam aos cofres 

públicos, o que corrobora a opinião dos consultados acerca da falta de confiança acerca do 

efetivo papel que tais instâncias desempenham, em nosso país. 

Então, o descrito nas respostas ao questionário, quando, para 7,4% (sete vírgula 

quatro por cento) dos consultados, as atividades que o TCE/SC realizam são inferiores ao que 

deveriam ser e, ainda, que 18,4% (dezoito vírgula quatro por cento) das respostas desconhece 

a relevância da Corte de Contas, é um demonstrativo que, associado ao conteúdo de outras 

respostas, direciona o órgão para reformulações necessárias, que serão adiante expostas. 

E é preciso, também, atentar para o real entendimento de um expressivo resultado 

(quase quarenta e quatro por cento) dos ouvidos, que enunciam que nem sempre o trabalho que 

o Tribunal presta é considerado relevante, o cotejo com algumas das respostas apresentadas na 

questão seguinte, acerca de influências internas e externas sobre o desempenho do órgão em 

relação às denúncias apresentadas. 

Contudo, se faz necessário para o entendimento acerca de um expressivo resultado 

(quase quarenta e quatro por cento dos ouvidos) que enunciam que nem sempre o trabalho que 

o Tribunal presta é considerado relevante, o cotejo com algumas das respostas apresentadas na 

questão seguinte, acerca de influências internas e externas sobre o desempenho do órgão em 

relação às denúncias apresentadas. 

Na sétima questão, afeta a qual dos “problemas ou deficiências pode ser o maior 

dificultador do atendimento de demandas via Ouvidoria do TCE/SC”, a grande maioria dos 

entrevistados – 59,4% (cinquenta e nove vírgula quatro por cento) – considera ser a 

impossibilidade de obtenção, por parte do cidadão, de provas mais robustas, calcadas em 

documentos, por exemplo, pelo fato do cidadão comum não ter acesso às rotinas internas do 

órgão público denunciado. Já para 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) dos respondentes 

situou na “ausência de maiores evidências ou provas, fornecidas pelo cidadão, em relação à 
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irregularidade ou ilegalidade” o maior dificultador. Merece destaque, também, o fato de que, 

para 12,7% (doze vírgula sete por cento) dos consultados, as irregularidades denunciadas 

continuam ocorrendo, apesar do ente público ter informado que as corrigiu. 

É o gráfico: 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Este diagnóstico permite enquadrar que a questão da participação social vai muito 

mais além da disponibilização dos meios de acesso, alcançando toda uma reformulação da visão 

dos administradores públicos acerca dos princípios da publicidade e da transparência. Pois, 

como visto, quase sessenta por cento dos ouvidos manifesta a preocupação quanto à 

acessibilidade a provas documentais acerca dos ilícitos ou irregularidades na Gestão Pública. 

Vale salientar que, conforme estudo específico sobre denúncias apresentadas ao 

TCE/SC (BIER ET ALII, 2013), 40% (quarenta por cento) das demandas não foi acolhida pela 

Corte Catarinense, em seu exame de admissibilidade, porque não atenderam aos requisitos de 

formalidade exigidos pela legislação, dentre os quais o de estar acompanhada de um indício de 

prova das irregularidades noticiadas, confirmando o elemento constante no questionário da 

presente pesquisa, nos dois tópicos mais votados, que totalizaram 81,9% (oitenta e um vírgula 

nove por cento) dos participantes, ou seja, os relativos à impossibilidade de obtenção de provas 

mais robustas, pois o cidadão não tem acesso às rotinas internas do órgão público denunciado. 

A idealização constitucional do controle social elencou como premissa fundamental 

a disponibilização, pelo Estado, de mecanismos para que esse controle ocorra, inclusive com a 

transparência esperada em relação aos atos de gestão. Mesmo que hajam ferramentas para que 
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o cidadão exerça tal controle, é preciso investir no engajamento da própria estrutura e dinâmica 

governamentais, envolvendo os servidores públicos (a burocracia pública) como facilitadores 

da participação popular, bem como fomentando a atuação dos quadros das organizações sociais 

no processo de gestão, tornando-os copartícipes do processo (PAULA, 2005). 

Objetivou-se conhecer, na oitava pergunta, em termos de resultados efetivos, por 

parte dos órgãos públicos que tiveram, contra si, irregularidades denunciadas, como seria, para 

os agentes ou gestores públicos o comportamento ou a atuação superveniente. Para a maior 

parte dos entrevistados, ou seja, 74,6% (setenta e quatro vírgula seis por cento), há a 

preocupação com a adoção de ações administrativas mais adequadas, sendo que, para 46,3% 

(quarenta e seis vírgula três por cento) destes, isto sucederia “sempre” e para 28,3% (vinte e 

oito vírgula três por cento) a ocorrência seria “às vezes”. Merece destaque, ainda, o percentual 

de respondentes que desconhece a influência do tribunal sobre os agentes ou gestores públicos, 

da ordem de 18,9% (dezoito vírgula nove por cento). 

Sob outro prisma, considerando-se a relevância deste questionamento para o 

conjunto deste trabalho, um contingente de 71,7% (setenta e um vírgula sete por cento) dos 

respondentes considera que o Tribunal, em todas ou algumas situações, não possui influência 

sobre os gestores públicos, em termos de correção de procedimentos irregulares/ilegais. Apenas 

28,3% (vinte e oito vírgula três por cento) dos respondentes afirmaram que, sempre, o TCE/SC 

tem influência sobre a Administração Pública. 

Graficamente, tem-se: 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

É possível fazer uma analogia entre os resultados desta pesquisa e o levantamento 

realizado pelo Ibope/CNI, em 2016, com 2002 pessoas, que apontou que 68% (sessenta e oito 

por cento dos entrevistados) não soube dizer o que seria um Tribunal de Contas e 15% (quinze 

por cento) definiu incorretamente o órgão (MACEDO, 2016). 
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Esta diagnose é o resultado mais preocupante de nossa pesquisa, com ênfase nas 

respostas apresentadas, pois para mais de 70% (setenta por cento) dos participantes, apesar de 

interessados em denunciar as irregularidades/ilegalidades dos agentes/servidores públicos, não 

há confiança nos resultados e na própria atuação da Corte de Contas catarinense. 

Mais grave é a opinião de 6,5% (seis virgula cinco por cento) dos consultados, para 

quem o TCE/SC não tem ou possui pouca influência sobre os gestores públicos 

catarinenses. Um elemento relevante para tal avaliação decorre do contexto de recomendação 

de contas públicas municipais, prestadas anualmente. 

Para ilustrar, tomando-se por base as recomendações exaradas pelo Tribunal de 

Contas da União, recentemente, a influência sobre os gestores públicos federais foi nula. Em 

maio de 2020, em sede do Acórdão n. 1.335, de 27 de maio de 2020, o TCU expediu instruções 

para que o Governo Federal expedisse orientações em relação à utilização dos recursos 

financeiros federais transferidos a Estados e a Municípios, no enfrentamento da pandemia: 

“adote critérios técnicos para disponibilizar recursos aos entes subnacionais, considerando, por 

exemplo, a incidência per capita da doença, as estimativas de sua propagação, a taxa de 

ocupação de leitos e a estrutura dos serviços de saúde existentes” (TCU, 2020). 

No entanto, conforme discorre Guedes (2021), tal recomendação nunca foi 

cumprida e, na mesma sessão que aprovou o referido acórdão, “os ministros do tribunal 

aprovaram o relatório que apontava a falta de lógica do governo na distribuição de verbas e 

alegava que o Estado do Amazonas era um dos prejudicados”. Mesmo os técnicos tendo 

chamado a atenção para a desproporcionalidade entre os valores repassados ao ente estadual e 

o número de casos de Covid, a União continuou descumprindo as recomendações. Ou seja, o 

Governo Bolsonaro ignorou o TCU e não prescreveu as necessárias orientações para Estados e 

Municípios acerca da aplicação de verbas para o combate à Covid-19. 

Outro exemplo pontual diz respeito ao desprezo dos vereadores de um Município 

em Minas Gerais para com a Recomendação e a Notificação Recomendatória exaradas, 

respectivamente, pela Corte de Contas e pelo parquet de contas mineiros, acerca da atualização 

da planta de valores do IPTU, que não é reajustada a vinte e cinco anos (DIVINEWS, 2018). 

Entendemos que uma das razões que contribuem fortemente para o desprestígio da 

instituição de contas, conforme apontado nas respostas ao Questionário de Pesquisa, sobretudo 

nas manifestações que apontaram para a descrença na influência do tribunal em relação aos 

gestores públicos, ganha relevo com a publicação de notícias envolvendo os julgamentos das 

Câmaras Municipais, por todo o país, dos pareceres prévios sobre as contas públicas. 
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Constitucionalmente (BRASIL, 2020a), a atribuição dos TCs correlacionada ao 

exame das contas anuais dos gestores públicos (artigo 71, I, da Constituição Federal) realmente 

tem caráter opinativo, cabendo aos legislativos a decisão final – se mantém o parecer exarado 

pela Corte de Contas ou se o derruba. Na prática, pode-se ter uma recomendação técnica do 

Tribunal recomendando a rejeição das contas, em face do cometimento de irregularidades 

graves ou gravíssimas, sobretudo relacionadas ao mau emprego dos recursos públicos, e uma 

decisão de cunho político, relacionada a aspectos de natureza político-partidária, anula o 

fundamentado parecer da instância competente, para aprovar as contas. 

Diversas são as matérias jornalísticas que demonstram esta situação, em que a 

recomendação de caráter técnico, exarada pelo Tribunal de Contas, é rechaçada pelo Poder 

Legislativo Municipal, inclusive em muitas cidades catarinenses, o que demonstra que a atuação 

das cortes, em padrões de competência, especificidade e pontualidade, são deixadas de lado 

para o atendimento de acordos políticos, em detrimento do interesse público (CAMARAIRANI, 

2021; UAAAU, 2020; JMAIS, 2019; POST, 2019; CAMARAHERVALDOESTE, 2016;  

CAMARAGARUVA, 2014; CAMARACOCAL, 2007; CAMARAFORQUILHINHA, 1998; 

TUDORONDONIA, 2014). 

Em termos estatísticos, também se menciona o levantamento de Souza e Peixoto 

(2018), que analisou, a partir dos bancos de dados disponibilizados pelos Tribunais de Contas 

dos Estados de Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, contendo as apreciações 

de contas de municípios, no período compreendido entre 2007 e 2010, constatando, para o 

TCE/SC e as consequentes apreciações por parte das Câmaras Municipais, o percentual de 2,3% 

(dois vírgula três por cento) de não acatamento dos pareceres prévios exarados pelo Tribunal 

de Contas catarinense. Em termos numéricos, das 970 (novecentos e setenta) manifestações 

tribunalícias, 22 (vinte e duas) foram derrubadas pelos legislativos. 

Todo este cenário de descrença em relação ao Sistema Tribunal de Contas precisa 

de efetivos esforços, de cada um dos trinta e três TCs, para atuar em duas frentes: a primeira, 

de divulgação mais efetiva dos resultados das ações empreendidas pelo Tribunal, em 

atendimento às demandas ingressadas por meio de sua Ouvidoria. E a segunda no sentido de 

buscar um modelo institucional para a entidade ouvidora que possa ser mais independente e 

autônomo em relação ao corpo deliberativo (julgador), sobretudo porque a descrença em termos 

de resultados, como destacado na análise de outras questões, se dá pela forte influência política 

e político-partidária sobre as atividades desempenhadas pelo TCE/SC. 

A este respeito, Bruno Speck, da Universidade de São Paulo (DUARTE, 2014) 

afirma: “o texto constitucional permite a nomeação de integrantes da elite política para formar 
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o colegiado dos tribunais de contas, sem criar filtros claros que garantam a qualificação 

técnica e a independência política dos conselheiros” (nossas marcações). 

Portanto é natural que muitos dos consultados em nossa pesquisa apontem, em suas 

respostas, para o alto grau de influência política sobre o ente tribunalício catarinense e para o 

questionamento acerca de sua efetiva influência sobre os gestores estaduais e municipais, 

corroborando o que o acima citado pesquisador, já afirmou: “mesmo que perfeitamente dentro 

da legalidade, a opinião pública questiona a legitimidade de indicações de integrantes do 

colegiado baseada em vínculos políticos e/ou familiares”, os quais são superiormente 

considerados em relação a outros que pudessem garantir “independência e qualificação 

técnica dos dirigentes da auditoria governamental”, conforme Duarte (2014, sublinhamos). 

Isto é corroborado por várias matérias jornalísticas, publicadas nos últimos anos, 

que caracterizam as Cortes de Contas como ambientes em que o fator político-partidário é 

influenciador, tanto para a execução das atividades de fiscalização quanto para os resultados 

das ações empreendidas pelos setores internos, entre os quais o de Ouvidoria. 

Exemplificando, em julho de 2020, reportagem de Quintino (2020) ilustrou toda a 

movimentação que está ocorrendo em Brasília, para a “disputa” pela vaga de Ministro do 

Tribunal de Contas da União, em face da então iminente aposentadoria de José Múcio Monteiro, 

destacando que “já estão em campo vários candidatos à sua cadeira, padrinhos fazendo lobby 

por determinados nomes e intrincados projetos de engenharia política”. 

Também Alessi (2017) assevera: “a politização da corte é evidente até porque 

muitos dos indicados dos tribunais foram pinçados das trincheiras dos partidos” em todas as 

Cortes de Contas pois, para as cadeiras de julgador de contas, “os critérios exigidos para que se 

assuma [...] são vagos e de difícil verificação” e, então, “as indicações políticas são inequívocas 

e abrem espaço para uma promiscuidade da Corte com o balcão de negócios da política”. 

Cite-se, ainda, os vários autores que dissertam sobre a excessiva politização dos 

membros dos colegiados dos Tribunais de Contas brasileiros (ARANTES; ABRUCIO; 

TEIXEIRA, 2005; DAVIES, 2003; FREY, 1994; HIDALGO ET ALII, 2016; O’DONNELL, 

1998; PAIVA; SAKAI, 2014; SARDINHA, 2017; SPECK, 2011). 

Em sede de Congresso Nacional, tem se debatida a questão da modificação dos 

critérios para a composição dos Tribunais de Contas (TCs). A autora de um dos projetos 

legislativos (Proposta de Emenda Constitucional – PEC n. 2/2018), Senadora Rose de Freitas 

propõe uma composição majoritária de selecionados em concursos públicos de provas e títulos, 

para eliminar o critério, hoje vigente, de indicação política, pelo Legislativo ou Executivo, para 

os TCs, mencionando como fator preponderante para tal proposta, “os recentes escândalos de 
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corrupção com o desvio de bilhões de reais”, o que justifica, para ela, “a necessidade de 

profissionalização do controle de contas públicas pelos Tribunais de Contas” (AGÊNCIA 

SENADO, 2018; BRASILNEWS, 2018). 

Em março de 2019, na qualidade de relator de outra PEC, a 329/2013, no sentido 

de alteração da forma de investidura para os colegiados dos TCs, o então deputado federal Luiz 

Flávio Gomes (já falecido), destacou que a indicação política para tais cargos “dá margem à 

corrupção”, não sendo mais aceitável “esse tipo de atuação”, porque o tribunal “tem que ser um 

órgão técnico, estável e independente”. E ele finaliza: “Essas indicações geram graves 

problemas, desde conselheiros que fazem vistas grossas à prestação de contas ou até, em casos 

mais graves, conselheiros que foram pegos em esquemas de corrupção” (INAC, 2019). A 

referida PEC encontra-se “parada”, aguardando a nova indicação de relator. 

Referida corrupção é qualificada por Alessi (2017) como sistêmica, já que alcança 

conselheiros e ministros de diversos dos trinta e três Tribunais de Contas do país: “o papel dos 

tribunais na cadeia de corrupção sistêmica que abarca as obras de infraestrutura do país começa 

a ficar cada vez mais na berlinda”. 

Em 2017, por exemplo, o presidente e mais quatro conselheiros do Tribunal de 

Contas do Rio de Janeiro foram presos pela Polícia Federal, em investigação que apurava um 

esquema de desvios de dinheiro de contratos públicos, a operação “Quinto do Ouro” (PODER 

360, 2017b; IHU UNISINOS, 2017). Fatos como este levaram, desde então, a sucessivos 

debates no âmbito do Congresso Nacional, para “o fim ou severa redução das indicações 

políticas” (PODER 360, 2017a). Sobre este lamentável episódio, Leitão (2017a) transcreveu a 

opinião de um dos procuradores do Ministério Público junto ao TCU, para quem se configura 

como “evidente a correlação entre a grave crise fiscal, financeira e moral por que passam 

vários estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, e a atuação deficiente ou ausente dos 

respectivos tribunais de contas”, sendo que “o controle leniente, omisso ou corrompido, 

conduz ao desrespeito com o dinheiro público” (grifou-se). E Alessi (2017), enquadrando 

como promíscua a relação entre os TCs e o balcão de negócios da política, declara que “o TCE 

do Rio parece ser o primeiro caso público a provar essa tese”. 

Em um levantamento feito pelo cientista político Audálio José Pontes Machado, foi 

traçado o perfil da maioria dos 186 (cento e oitenta e seis conselheiros) de 27 (vinte e sete) dos 

33 (trinta e três) tribunais de contas brasileiros. Deste quantitativo, 85 (oitenta e cinco) foram, 

antes, deputados estaduais ou distritais, 5 (cinco) exerceram o mandato de deputado federal, 29 

(vinte e nove) ocuparam cargos de secretários estaduais, 13 (treze) exerceram atribuições de 

outros cargos no âmbito estadual, o que totaliza 132 (cento e trinta e dois) ocupantes com 
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origem política. Complementarmente, 56 (cinquenta e seis) deles são parentes de agentes 

políticos e 40 (quarenta) têm ou tiveram pendências com a Justiça. Ele, inclusive, pontua: 

“Deve-se salientar que, antes de serem membros dos colegiados dos TCEs, muitos eram 

políticos de carreira, e possuem processos no próprio tribunal de contas no qual detêm as 

funções mais importantes” (GONDIM, 2019; SANTORO, 2013; SPERANDIO, 2018). 

No mesmo sentido, Publica (2018) registra que, de cada dez conselheiros de 

contas, oito exerceram mandatos eletivos ou altas funções em governos, conforme 

levantamento realizado em 2014 e atualizado em 2016. O demonstrativo também confirma o 

percentual de 23% (vinte e três por cento) dos membros dos colegiados de contas que 

respondem a processos ou já foram punidos pela Justiça – e, até, mesmo, por decisões dos 

TCs com imputação de penas. Conforme a matéria, “os supostos guardiões do dinheiro público 

são acusados de fraudar licitações, superfaturar obras e enriquecer ilicitamente. A mais comum 

acusação que recai sobre eles: improbidade administrativa”. 

Ilustrativamente, em 2020, o Ministro do TCU, ex-senador Vital do Rêgo foi 

denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, tendo sido, na ocasião, tornados indisponíveis 

seus bens (VIANNA; BRODBECK, 2020). A conjuntura histórica, sobretudo na última década, 

também aponta para o fato de que “diversos escândalos de corrupção acabam sendo 

chancelados por auditorias dos Tribunais de Contas”, como as situações envolvendo nomes de 

expressão da política nacional, como os ex-governadores “Aécio Neves, Sérgio Cabral e Beto 

Richa” (SPERANDIO, 2018). 

Nessa mesma linha, Alessi (2017) adverte que “a desconfiança de relações 

promíscuas entre integrantes de corte e empresas já se espalhou também entre os integrantes do 

Tribunal de Contas da União, responsáveis por fiscalizar as contas do Governo Federal”, 

justamente tratando da investigação sobre Rego, acima citada. 

Por sua vez, Brandão (2017, p. 107) corrobora essa ótica, acrescentando que “as 

escolhas recaem basicamente sobre deputados e secretários de governos”, em que as filiações 

partidárias e as vinculações políticas resultam na diagnose de que eles “tendem a efetuar 

julgamentos interessados nas contas públicas”. E como a sociedade não tem qualquer 

participação em tais escolhas, ela não detém “qualquer controle sobre quem é ou o que faz seu 

agente”, sendo “razoável supor que o funcionamento dos TCs não se abriga no interesse 

republicano da sociedade estando mais direcionado a interesses específicos de grupos 

políticos”.  

Silva (2009) afiança que a construção de alianças partidárias é a responsável para a 

indicação de representantes de partidos ou de interesses privados para o Tribunal de Contas da 
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União, situação que se reproduz nos demais TCs, constituindo-se em uma segregação partidária 

que explica a correlação de forças que atuam nos Colegiados de Contas. 

No Ceará, por exemplo, se discute a questão da politização por meio das indicações 

para os cargos de Conselheiros, motivando a propositura de uma PEC no contexto daquele 

Estado, em 2017. O autor da proposição, assim pontuou, àquela época: “a composição por 

indicação política ao maior cargo dos tribunais de contas pode provocar uma degeneração ética 

destes órgãos, sendo algo que não pode persistir”. E ele complementa: “Quando a política entra 

nos tribunais de contas, a Justiça sai pela primeira porta que encontra, pois eles se transformam 

em sedes partidárias, com grupos políticos tendo poder de indicação aos cargos (AGÊNCIA 

AL, 2017). Veja-se que é um político, um parlamentar, afirmando isto. Em decorrência das 

discussões empreendidas, todas afetas à legitimidade do órgão e à necessidade de reformulação 

estrutural e administrativa, no mesmo ano foi votada e aprovada a emenda constitucional que 

extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), incorporando-

o ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que funcionava concomitantemente. 

Ainda assim, a decisão do Poder Legislativo foi judicialmente contestada, até que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) pacificou a questão, ratificando o ato e, recentemente, em novembro de 

2020, foi iniciado o processo de transição para a incorporação, pelo TCE, das atribuições antes 

conferidas ao TCM, no Ceará (AGÊNCIA AL, 2020). 

Ilustrativamente, novamente fazendo um paralelo entre nossa pesquisa e o 

levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e realizado pelo 

Ibope (2016), com 2002 pessoas, consignou, para 35% (trinta e cinco por cento) dos 

entrevistados, os TCs são mais órgãos políticos do que técnicos (MACEDO, 2016). 

Ocorre que, em linhas gerais, o cidadão olha para a Administração Pública – e o TC 

se situa neste quadrante – e tenciona dela receber resultados positivos e o atendimento às suas 

necessidades, quando existentes. Por isso, na outra ponta, ou seja, em relação à Gestão Pública, 

“compatibilizar os finitos recursos disponíveis com as infinitas necessidades é desafio histórico 

para os indivíduos ou para os governos”, sendo, assim, natural que qualquer cidadão “exija 

qualidade do gasto público”, como destacam Altounian et alii (2018, p. 31). Como, então, 

esperar melhores resultados dos TCs, se os seus membros possuem vinculações políticas ou são 

réus em processos judiciais relacionados ao uso do dinheiro público? 

Apenas para ilustrar acerca da realidade vigente nas Cortes de Contas brasileiras, 

Silva (2009) adverte que, tomando por referência levantamento efetuado em relação ao Tribunal 

de Contas da União, a referida instância, em toda a sua história de cento e vinte e oito anos 

(TCU, 2021), jamais realizou qualquer investigação sobre seus membros, inclusive em situação 
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recente envolvendo o Ministro Iran Saraiva, diante da acusação de superfaturamento da obra 

do anexo do Tribunal, que foi aposentado sem qualquer averiguação dos fatos. 

Sabioni et alii (2016, p. 487), apregoam que o “engajamento do cidadão na 

avaliação das ações da gestão pública, de forma a verificar a realização de objetivos, processos 

e resultados, em prol do interesse da coletividade”, daí porque ele demonstre insatisfação ao 

ver que os resultados da atuação tribunalícia não sejam os que ele espera. 

Adiante, nos questionamentos subjetivos, obteve-se o resultado descritivo abaixo. 

Na questão nove, relativa às “possibilidades de ampliação da participação social, 

por parte da Ouvidoria”, foram obtidas as seguintes respostas: a) criando mecanismos de maior 

interação e aperfeiçoamento com as organizações não-governamentais (ong’s); b) ampliando 

os canais de participação; c) divulgando, de forma mais ampla, na sociedade, os canais de 

comunicação existentes, inclusive com campanhas midiáticas; d) tornando os canais mais 

práticos; e) preservar a identidade do denunciante; f) destinar um melhor tratamento para as 

denúncias; g) realizar uma maior divulgação, pela imprensa, das ações do tribunal; h) 

reformular o site, incluindo um “botão” com os dizeres “DENUNCIE AQUI”, de fácil 

visualização; i) adaptação dos recursos para uso em celulares; j) oportunizar de forma mais 

ampla o acesso presencial (denúncia na sede do tribunal); k) apresentar, inclusive nas redes 

sociais, o planejamento estratégico do órgão e criando espaços como ciclos de debates e 

audiências públicas para ampliação da participação social; l) ampliação do contato do tribunal 

com os cidadãos, sobretudo os menos esclarecidos; m) maior divulgação da efetividade dos 

resultados das ações realizadas pelo tribunal; n) diminuir a influência da “politicagem”; o) 

investigar mais e de forma célere; p) atuar com mais transparência; q) adotar maior clareza na 

divulgação das ações da Ouvidoria; r) instruir a população acerca da forma como realizar 

denúncias; s) aperfeiçoar a forma de retorno ao cidadão em face das denúncias realizadas; t) 

atuar junto às entidades sociais representativas, incluídos os conselhos de representação 

popular; u) diminuir a burocracia no acesso aos instrumentos; v) dar maior ênfase aos objetivos 

ou finalidades das ações públicas do que à forma; w) oportunizar acesso amplo aos órgãos 

públicos denunciados, a partir das demandas; x) realizar “lives” e palestras presenciais para o 

esclarecimento da população; y) oportunizar aos deficientes visuais o acesso à Ouvidoria; z) 

aperfeiçoar a linguagem para incentivar a participação, melhorando o formulário de acesso; aa) 

realizando permanentemente pesquisas de satisfação em relação às ferramentas; bb) promover 

maior acesso aos relatórios do tribunal; cc) criando entidades ou setores descentralizados do 

tribunal em outras regiões do Estado; dd) esclarecer o cidadão em como obter provas mais 

robustas das irregularidades; ee) divulgar todos os relatórios da Ouvidoria; ff) ser um órgão 
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realmente independente; gg) ser mais transparente nas ações realizadas; hh) produzir cartazes e 

folders para distribuição; ii) criar um canal de comunicação para conversação/atendimento “on 

line”; e, jj) não agir somente quando demandado. 

Neste sentido, acentua-se a necessidade, a partir das respostas apresentadas, que o 

Tribunal intensifique e aperfeiçoe a divulgação de sua Ouvidoria e dos resultados das ações 

a partir das demandas denunciadas pelos cidadãos. 

Isto porque o Tribunal de Contas ainda é um ilustre desconhecido, como destaca 

Vuolo (2007), considerando a sua experiência de aproximação da Corte de Contas de Mato 

Grosso com estudantes de primeiro e segundo graus com o órgão de controle daquele Estado. 

Politiquê (2016), destaca que, em uma pesquisa realizada pelo Ibope/CNI e pela 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), ficou constatado que 

68% (sessenta e oito por cento) dos brasileiros entrevistados à época não conhecem as 

instâncias de fiscalização de contas públicas. 

Na mesma linha, Vuolo (2007, p. 87) adverte que “as informações e o resultado da 

atuação dos Tribunais de Contas devem ter ressonância na sociedade e produzir valor 

qualitativo na vida das pessoas” e isto somente se verifica com a efetiva aproximação das ações 

de controle e os indivíduos, contribuindo destacadamente para o fortalecimento das instituições, 

tornando-as mais respeitadas e reconhecidas socialmente. 

De nossa parte, além das sugestões trazidas pelos cidadãos consultados, de forma 

prospectiva, examinando-se as ferramentas disponibilizadas, tem-se a sugerir que as mesmas 

precisam estar acessíveis, também, às pessoas portadoras de deficiência visual e com 

limitações dos membros superiores (ausência ou deficiência), propiciando acesso por 

comandos de voz, para permitir a acessibilidade total e alcançar a plena democratização dos 

canais de ouvidoria disponíveis, conforme sugerem Pereira et alii (2021). 

Pela percepção dos participantes na pesquisa, diversas foram as pertinentes 

sugestões para aproximar o TCE/SC da população de nosso Estado, visando, na ponta, que o 

ente fiscalizador possa ser mais conhecido e que os resultados de suas atividades sejam 

amplamente divulgados, aproximando o cidadão da instância controladora. 

Na pergunta dez, afeta à forma que deva ser adotada na atuação da Ouvidoria, 

foram recepcionadas as seguintes respostas: a) simplicidade e objetividade na atuação; b) 

ampliação do acesso com mais facilidade aos instrumentos/canais; c) tornar o TC mais próximo 

do cidadão; d) apontar disfunções e sugerir modificações em relação aos serviços públicos; e) 

promover a devida apuração dos fatos denunciados com ampla divulgação dos resultados; f) ser 

mais eficiente; g) agir com mais celeridade e tempestividade; h) maior divulgação das ações do 
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Tribunal; i) apurar com rigor as denúncias; j) aperfeiçoamento e capacitação permanente do 

corpo técnico do órgão; k) ser um órgão menos politizado, sem a influência político-partidária; 

l) ampliar as verificações “in loco” das demandas; m) atuar com maior liberdade, autonomia e 

independência; n) dar maior destaque à Ouvidoria no site do Tribunal; o) atuar de modo 

imparcial e independente em relação aos demais poderes; p) ser mais transparente, a Ouvidoria, 

em suas ações e resultados; q) conferir maior proteção (sigilo) aos denunciantes; r) atuar mais 

preventiva do que repressivamente; s) diminuir a burocracia no acesso ao órgão; e, t) promover 

a ampliação dos canais de contato com a sociedade civil organizada. 

Veja-se que o conjunto de sugestões apresentadas caminham no mesmo sentido 

de estudos e reportagens acerca da imperiosa necessidade de reformulação e 

aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas. 

Zuccolotto et alii (2020), a este respeito, apregoam que, diante dos escândalos 

envolvendo membros dos TCs e da inexistência de instâncias de controle sobre a atuação, seja 

dos membros, seja dos Tribunais como um todo, bem como, em termos de resultados, o pouco 

impacto das sanções aplicadas em face de infrações cometidas por agentes públicos, carecem, 

estes órgãos de reformas nas balizas e regras de funcionamento. E, ainda, é urgente e inafastável 

a criação de uma instância controladora externa, nos moldes parecidos com o que desempenham 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

em relação aos membros do Judiciário e do Ministério Público brasileiros. 

Entre as sugestões que estes autores apontam está a necessidade de redefinição da 

forma de nomeação dos julgadores, com a priorização da área da formação, a multiplicidade de 

atores e a democratização efetiva das escolhas – com a inclusão da sociedade civil organizada 

tanto para ter representantes votados como para exercer o sufrágio. O estabelecimento de 

mandato para os membros dos colegiados tribunalícios é outra recomendação que oxigenaria o 

sistema. Por fim, o investimento na melhoria dos sistemas de informação dos TCs é essencial, 

para permitir a transparência dos dados, a participação efetiva do cidadão e o acompanhamento 

das ações empreendidas por tais órgãos, em especial as auditorias. 

Muitas das observações críticas feitas pelos consultados caminham na direção da 

necessidade das Cortes de Contas serem organizações mais transparentes, tanto em relação 

às suas rotinas e atividades, quanto aos resultados de suas ações, principalmente aquelas 

derivadas dos procedimentos instaurados a partir das Denúncias via Ouvidoria de Contas. 

Merece destaque, em relação à decantada falta de transparência, que apareceu em 

várias das manifestações dos consultados, na presente pesquisa, reportagem que trata do 

afastamento de um dos conselheiros do TCE/SP, por corrupção, o qual permanece 
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indefinidamente percebendo seus vencimentos, apesar de alijado de suas funções, desde julho 

de 2014 e, até janeiro deste ano (2021), teria importado em gastos de R$ 54,3 milhões aos cofres 

do Estado, sendo que a Corte de Contas paulista mantém parada uma investigação contra o 

magistrado de contas (BEIRANGÊ, 2017; CHAPOLA, 2021). 

Vários estudiosos validam a diagnose de que é preciso dotar os TCs de instrumentos 

de efetiva demonstração da transparência institucional (ARANTES; ABRUCIO, TEIXEIRA, 

2005; BEZERRA; APOLINÁRIO, 2014; CASTALDELLI JÚNIOR; AQUINO, 2011; 

FILGUEIRAS, 2011; PAIVA; SAKAI, 2014; PORTO, 2011; TAYLOR; BURANELLI, 2008), 

que sejam capazes de revelar a relevância das atividades empreendidas internamente. 

Isto corrobora o estudo desenvolvido por Brandão (2017), afeto à investigação 

sobre as formas de atuação dos Tribunais de Contas estaduais, calcada, sobretudo, em 

levantamentos acerca da transparência (ou não) destas instituições e, também, sobre a 

composição dos Conselhos de Contas que neles existem. Neste sentido, conforme o 

pesquisador, “a organização e composição dos tribunais” se acham “excessivamente vinculadas 

ao Poder Executivo, embora os órgãos sejam responsáveis por fiscalizá-lo”. Consequentemente, 

como ele demonstra no trabalho, os TCs têm pouca interação com a sociedade civil. 

Deste modo, figura essencial e inafastável que os TCs devam incentivar a efetiva 

participação social na Administração Pública, para que este se converta, como destacamos na 

fundamentação teórica desta pesquisa, no principal fiscal da atuação do poder público, 

resultando na impactação positiva na tomada de decisões por parte dos gestores públicos, 

sabedores, estes, que os cidadãos em geral estarão acompanhando de perto e exercendo o 

controle das ações dos órgãos e poderes públicos. No âmbito social, assim, devem estar 

associados a cidadania, a participação popular e o controle da Administração Pública. 

 

5.2. Conclusão da Análise dos Dados 

 

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que a ouvidoria tem sido um 

instrumento eficaz para a recepção de denúncias de atos administrativos irregulares ou ilegais, 

praticados em órgãos municipais ou estaduais, da administração direta e indireta, em Santa 

Catarina, uma importante contribuição cidadã para a melhoria dos entes públicos. 

Particularmente ao conceito sobre os canais/instrumentos existentes, constatou-se a 

satisfação dos usuários – 81,6% (oitenta e um vírgula seis por cento) das respostas – que os 

qualificaram como bons ou excelentes. Quanto à acessibilidade dos cidadãos respondentes, 

mais de três quartos dos ouvidos – 82% (oitenta e dois por cento) consideraram os mesmos 
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como fáceis ou muito fáceis de acessar e manusear, contribuindo para a democratização da 

instituição e a viabilização efetiva da participação popular, o que desemboca em destacada 

contribuição para a accoutability. Em consequência, no espectro dos participantes, o formulário 

via site – para 41,4% (quarenta e um vírgula quatro por cento) – foi o meio preferido e, 

considerando as demais ferramentas virtuais previstas, chega-se ao quantitativo de 94,3% 

(noventa e quatro vírgula três por cento), demonstrando a preferência pela acessibilidade digital. 

Constatou-se, assim, em relação ao órgão ouvidor da Corte de Contas catarinense, 

aquilo que Pereira Neto e Borges (2017, p. 13-14) enunciam como sendo a democracia 

participativa, na qual se “demanda o engajamento das autoridades públicas na colaboração, na 

decisão conjunta, na coprodução e desenvolvimento de políticas com os demais atores da 

sociedade”. A instância ouvidora, vale salientar, é um importante canal de diálogo entre Estado 

e sociedade, no modelo representativo do atual momento social, em que se amplia a 

representatividade (HOMERCHER, 2009).  

Ainda sobre a qualidade dos meios disponíveis no órgão ouvidor, em seu site 

institucional, houve um empate técnico entre os que consideraram as ferramentas como 

totalmente permissivas à participação – 44,3% (quarenta e quatro vírgula três por cento) – e os 

que avaliaram que tais ferramentas permitem a participação, mas limitadamente – 40,6% 

(quarenta vírgula seis por cento). Necessário aquilatar o conteúdo deste último percentual de 

respondentes com as críticas apresentadas ao sistema ouvidor do TCE/SC, em questão 

posterior, que listou diversos impeditivos à participação. Neste sentido, 81,9% (oitenta e um 

vírgula nove por cento) dos participantes da pesquisa ressaltam que, ao cidadão comum, não é 

possível a obtenção de todas as provas ou evidências para as situações fáticas que ele deseja 

denunciar, para serem apuradas pela instância de controle. Mais especificamente, para 44,9% 

(quarenta e quatro vírgula nove por cento), não é possível obter provas mais robustas, em face 

da falta de transparência de muitos entes públicos, enquanto para 22,5% (vinte e dois vírgula 

cinco por cento), é impossível obter evidências ou provas que caracterizem, de fato, as 

ilegalidades/irregularidades. Acresce-se a tais diagnoses, outro elemento bastante preocupante 

em relação ao continuum da Administração Pública, que é o fato de que, para 12,7% (doze 

vírgula sete por cento) dos consultados, após o encerramento das demandas na ouvidoria, os 

órgãos administrativos continuam praticando as mesmas irregularidades ou similares, 

configurando uma espécie de maquiagem e forçando os cidadãos a interporem novas denúncias. 

Estes números, em somatório, alcançam 94,6% (noventa e quatro vírgula seis por cento) dos 

participantes que descreem da instituição Tribunal de Contas, em face de, pelas restrições de 

acesso a documentos, por parte do cidadão comum e pela “manobra” de informar a correção 
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mas prosseguir no cometimento de atos irregulares, dificultam o cumprimento das atribuições 

conferidas à Corte de Contas. 

Deve ser compromisso, portanto, do administrador público, ações no sentido de 

viabilizar a participação cidadã, e o indivíduo poder, de fato, atuar como o fiscal principal da 

gestão pública para, acompanhando e controlando os entes públicos, poder impactar 

positivamente as tomadas de decisões (LETTIERI; MACIEL, 2016; NUNES; SOUZA, 2018). 

Na esteira do fortalecimento de práticas e mecanismos que privilegiem a 

participação da sociedade, sobretudo para a avaliação de desempenho dos entes estatais, se 

viabiliza o controle social, tendo a transparência da gestão como indispensável e inafastável 

condição, pois o livre acesso à informação propicia a tríade conhecimento-participação-controle 

público (MAFRA, 2005; FIRMINO, 2018; PINHO, 2016; DE MÁRIO, 2011). 

Da oitiva dos cidadãos que responderam a pesquisa chegou-se à constatação da 

preocupação do cidadão com um efetivo sistema de feedback do TCE/SC das atividades 

realizadas por sua Ouvidoria, da ordem de 84,9% (oitenta e quatro vírgula nove por cento), 

sendo que desejam ser informados sobre todos os procedimentos realizados pelo órgão ouvidor 

no atendimento da denúncia, 49,2% (quarenta e nove vírgula dois por cento), assim como 35,7% 

(trinta e cinco vírgula sete por cento) desejam a comprovação de que a irregularidade foi 

corrigida ou o problema apontado foi solucionado. E, por consequência, 84,9% (oitenta e quatro 

vírgula nove por cento) dos participantes espera que o TC responsabilize a governança pública 

em face dos atos ilegais/irregulares cometidos por seus agentes públicos, caracterizando a 

ancoragem das redes de governança. Isto simboliza que, para os demandantes de reclamações 

junto ao Tribunal de Contas catarinense, existe a preocupação com o aperfeiçoamento das ações 

institucionais no deslinde dos misteres constitucionais atribuídos a tal órgão controlador. 

A afirmação do desejo de receber, da Corte de Contas catarinense o tratamento 

adequado de sua demanda e, por extensão, o feedback em termos de ações realizadas pela 

instância controladora corrobora o que Leal e Fontes Filho (2014) prelecionam, quando 

associam a governança ao modo de gestão da Administração Pública. Portanto, quando há a 

padronização de rotinas e comportamentos da ouvidoria, tanto para atender às expectativas da 

própria organização, quanto as dos cidadãos, se fortalece a transparência, a prestação de contas, 

a responsabilidade social e a ética. Materializa-se, assim, uma parceria com o cidadão que, ao 

encaminhar suas reclamações ao ente público, pela ouvidoria, aguarda um retorno positivo. 

Adiante, com sede nas respostas recepcionadas em relação à relevância do órgão 

catarinense de controle externo, há um quadro preocupante, consubstanciado em quase 70% 

(setenta por cento) dos que se manifestaram, apontando para a descrença acerca da efetividade 
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do tribunal. O quantitativo de 43,9% (quarenta e três vírgula nove por cento) dos ouvidos, nem 

sempre o TC atua de forma relevante, para 7,4% (sete vírgula quatro por cento), as ações 

tribunalícias são inferiores do que poderiam ser, e 18,4% das pessoas que participaram 

desconhece a relevância do tribunal. 

Aliando-se tal diagnose à consubstanciada em questão posterior, 71,7% (setenta e 

um vírgula sete por cento) dos cidadãos perquiridos não acreditam no poder de influência do 

TCE/SC sobre os agentes públicos municipais e estaduais, enquanto que somente para 28,3% 

(vinte e oito vírgula três por cento) posicionam-se pela afirmação do Tribunal em relação a tais 

agentes, com ação influente e corretiva na gestão pública. A descrença, conforme demonstrado 

na pesquisa, pelas respostas subjetivas recebidas e os levantamentos análogos registrados neste 

trabalho, vem de duas origens: a) a composição política dos órgãos julgadores (colegiados de 

contas) nos TCs; e, b) a possibilidade de, em sede do exame de contas públicas de prefeitos, 

anualmente, os legislativos derrubarem os pareceres prévios emitidos pelo tribunal, novamente 

por interferência política e político-partidária direta. 

Brandão (2017) acentua que, apesar de possuírem corpos de servidores públicos 

bem treinados e capacitados e gozarem de uma excelente estrutura financeira e funcional, os 

TCs são alvo de pronunciadas desconfianças, tanto da sociedade quanto das academias, acerca 

de sua real efetividade como instâncias superiores de auditoria. 

A principal crítica está na forma de recrutamento de Ministros e Conselheiros, que 

influi diretamente na qualidade das decisões que derivam de seus Conselhos de Contas, no que 

concerne à transparência das ações e à própria accountability interna, derivando, quase sempre, 

em resultados que são considerados insatisfatórios ou ineficientes (BRANDÃO, 2017). 

No estudo de Brandão (2017, p. 106) ficou evidenciada a grande (e grave) 

dificuldade na obtenção de informações específicas sobre os TCs, de notório interesse público, 

que deveriam estar rotineiramente publicizadas em seus sítios e documentos oficiais, sobretudo 

na vigência da Lei de Acesso à Informação, permitindo ao pesquisador concluir: “1) a 

transparência dos TCs está negativamente relacionada à politização dos TCs, 2) essa politização 

é predominantemente no interesse do Poder Executivo”, estando diretamente “relacionada ao 

controle político e eleitoral deste poder” em cada um dos Estados brasileiros.  

É um paradoxo, porquanto possuem, tais entes, uma missão institucional que é 

considerada nobre, afeta à garantia da regularidade das contas dos poderes públicos, em paralelo 

a corpos técnico-burocráticos bastante elogiados e capacitados, sendo agraciados com 

volumosas quantias orçamentário-financeiras, mas são vistas pela sociedade civil como 

organismos pouco efetivos e eminentemente políticos, conforme Brandão (2017). 



108 
 

Quintino (2020) ainda aponta que, em recentes episódios que consistiram em 

verdadeiros escândalos de corrupção política no Brasil – como o mensalão e o petrolão, ambos 

alimentados com dinheiro público – os mesmos deveriam ser alvo de ações fiscalizatórias da 

Corte, mas passaram ao largo dos olhares do órgão. 

Repise-se que, em 2016, uma pesquisa do instituto Ibope/CNI demonstrou que, para 

75% (setenta e cinco por cento) dos ouvidos, a escolha de conselheiros e ministros dos TCs é 

repudiada, enquanto que a maioria considera que tais instâncias controladoras são essenciais ao 

combate da corrupção e da ineficiência do setor público (MACEDO, 2016). 

Naves (2009), analisando o perfil dos Tribunais de Contas, destaca ser fundamental 

que tais instituições sejam submetidas ao efetivo controle social, na mesma medida de todos os 

demais órgãos da Administração Pública brasileira. 

Recentes operações policiais que levaram à prisão de conselheiros de cortes de 

contas em diferentes unidades federativas também contribuíram para vilipendiar a imagem dos 

tribunais de contas no Brasil. Um dos casos mais célebres ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 

2017 (ALBERNAZ, SILVEIRA, BARREIRA, 2017). 

A urgente necessidade de reforma estrutural-administrativo-política dos TCs tem 

sido tema de diversas palestras e eventos, nos últimos anos, como ilustra a reportagem 

(TRIBUNA, 2018) relativa ao 6º Congresso Nacional do Ministério Público (Ministério Público 

e Sociedade), que apontaram para três medidas inadiáveis: a) fim da indicação política para 

Ministros e Conselheiros dos TCs; b) autonomia financeira para o Ministério Público de Contas; 

e, c) submissão dos órgãos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Brandão (2017, p. 111), colaciona algumas sugestões, inclusive com fundamento 

no Questionário de Pesquisa, no sentido da revisão das “regras de seleção de membros, da 

expansão da sua transparência interna e da apresentação de resultados com impacto tangível 

para a sociedade”, para configurar as Cortes de Contas não como agentes do Poder Executivo 

(e auxiliares do Legislativo), mas, de outro modo, agentes da sociedade.  

Diante dos elementos factuais, sobejamente demonstrados através das 244 

(duzentas e quarenta e quatro) respostas, compreendendo vários quesitos objetivos e as 

sugestões subjetivas apresentadas por uma parcela considerável dos consultados, há uma 

demonstrada preocupação com o presente e o futuro dos TCs, em face de dois elementos que 

figuraram marcantes na pesquisa: a excessiva politização dos colegiados de contas e as 

dúvidas sobre sua real eficácia, em termos de decisões, decorrente da primeira. 

Considerando, ainda, o panorama vigente desde a Constituição Federal de 1988, que deveria 

garantir a junção da “expertise técnica à experiência político-administrativa de seus membros” 



109 
 

(BATISTA, 2020), é preocupante ver-se situações em que as garantias constitucionais para o 

funcionamento efetivo das Cortes de Contas sejam, aqui e ali, minoradas ou afastadas. 

O conjunto dos problemas decorrentes da influência político-partidária sobre as 

Cortes de Contas tem, como visto, motivado a propositura de projetos de alteração do texto 

constitucional, há décadas, em que se “sugere uma nova hierarquia, com outro órgão com poder 

para fiscalizar e supervisionar justamente o órgão criado para auxiliar o Legislativo a fiscalizar 

e supervisionar os demais poderes” (SPERANDIO, 2018). 

Zuccolotto et alii (2020), a tal respeito, igualmente pontuam acerca da falta de 

mecanismos institucionais de accountability social que demonstrem o efetivo controle por parte 

da sociedade civil organizada sobre os TCs, em face da pouca transparência das informações 

relativas aos órgãos de controle e das poucas iniciativas existentes capazes de conectar 

indivíduos e sociedade às Cortes de Contas. Disto decorre a generalizada desconfiança em 

relação aos Tribunais, desembocando em críticas diversas e em propostas de extinção. 

Como contribuições conclusivas a pesquisa endereça à necessidade de 

intensificação e aperfeiçoamento da divulgação institucional do TCE/SC, sobretudo em relação 

aos resultados das próprias demandas recepcionadas pela ouvidora do órgão, para que o 

Tribunal de Contas deixe de ser um “ilustre desconhecido” dos cidadãos catarinenses. Em 

paralelo, as respostas convergiram para outra ação necessária, a de aproximação real da 

instância controladora (e de sua ouvidoria) com os cidadãos, seja pela presença efetiva do 

órgão em lugares públicos (universidades, centros comunitários, associações e entes coletivos) 

como pela realização de palestras e eventos de difusão das atividades realizadas – e dos 

resultados obtidos – pela Corte de Contas catarinense, como de informação geral acerca da 

existência da ouvidoria e das diversas formas de acesso do indivíduo às denúncias. 

No que tange às ferramentas virtuais, para ampliação da acessibilidade, foram feitas 

sugestões de adequação do site aos portadores de deficiências físicas (ausência de membros 

superiores) e visuais, adotando-se o “comando por voz” para a atividade ouvidora. 

Pelos estudos realizados, foi possível, ainda, aquilatar a validade e pertinência dos 

sistemas informatizados disponibilizados pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, os 

quais propiciam, em regra, a efetiva participação de pessoas interessadas na gestão pública, na 

denúncia de atos irregulares/ilegais ao TC, podendo, com base na pesquisa, constatar que a 

Ouvidoria no Tribunal de Contas de Santa Catarina constitui importante instrumento 

para o efetivo alcance da cidadania. 

Vale dizer, igualmente, que o conjunto de sugestões apresentadas corroboram os 

estudos realizados e as diversas reportagens colacionadas e citadas neste trabalho, os quais 
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conduzem às ideias de uma maior transparência e da imperiosa reformulação dos Tribunais 

de Contas, sobretudo em face de escândalos envolvendo Ministros e Conselheiros, a existência 

de inúmeros processos judiciais em que tais agentes políticos, membros dos colegiados, são 

réus, assim como da urgente e inafastável existência de uma instância controladora externa para 

os TCs, nos moldes dos existentes conselhos de promotores e membros do judiciário em nosso 

país, os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada revelou que, em termos de participação social e cidadania, são 

satisfatórios os canais/instrumentos disponibilizados pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de 

Santa Catarina, sobretudo considerando a acessibilidade virtual, que propiciam ao cidadão as 

condições mínimas para que ele participe efetivamente do controle social, por meio do 

encaminhamento de denúncias acerca de atos administrativos e condutas de agentes e órgãos 

públicos, municipais e estaduais, no território do Estado de Santa Catarina. 

Em termos de melhorias para a ouvidoria, mormente no sentido de obter resultados 

mais satisfatórios, tanto no âmbito da participação cidadã, quanto da efetiva fiscalização dos 

órgãos e poderes públicos, foram apresentadas diversas sugestões, destacadas neste trabalho. 

Foi possível constatar que um relevante obstáculo para a efetiva atuação e os 

resultados em termos de eficiência do Tribunal de Contas de Santa Catarina é a influência de 

caráter político e político-partidário no órgão, em face de sua composição (corpo julgador), com 

ex-membros do parlamento estadual (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina), o 

que influenciaria nas análises e decisões exaradas pela Corte de Contas. Assim sendo, na 

opinião de alguns entrevistados, são consideradas ineficazes as ações do TCE/SC porque grande 

parte dos conselheiros são ex-agentes políticos, razão pela qual as denúncias não avançam.  

Percebeu-se claramente, outrossim, que a ouvidoria não alcança maior efetividade 

em virtude do fato de não ser um órgão independente, razão pela qual grande parte das 

denúncias não avançam, isto é, não resultam na correção de procedimentos e na 

responsabilização de agentes políticos ou servidores públicos quanto aos atos irregulares/ilegais 

e, portanto, o TCE/SC acaba não tendo influência sobre os gestores públicos, em termos de 

correção de procedimentos irregulares/ilegais, seja em todas ou algumas situações. 

Por outro lado, uma deficiência importante que interfere diretamente ou impede  

alcance de melhores resultados, em termos de ações instauradas pela Corte de Contas a partir 

de sua Ouvidoria, é o fato de que, ao cidadão comum, é difícil a obtenção de evidências/provas 

mais robustas, calcadas em documentos, por exemplo, pelo fato do cidadão comum não ter 

acesso às rotinas internas do órgão público denunciado. Este dificultador é derivado direto da 

falta (ou pouca) transparência dos órgãos públicos em relação aos atos administrativos. 

Além das sugestões trazidas pelos cidadãos consultados, de forma prospectiva, 

examinando-se as ferramentas disponibilizadas, também procedeu a sugestões de 

aperfeiçoamento da Ouvidoria, conforme o item “5.1”. Em específico, tem-se a sugerir que os 

meios precisam estar acessíveis, também, às pessoas portadoras de deficiência visual e com 
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limitações dos membros superiores (ausência ou deficiência), propiciando acesso por comandos 

de voz, os quais, se efetivados, poderão permitir a plena acessibilidade, alcançando, portanto, a 

plena democratização dos canais de ouvidoria disponíveis. 

Espera-se, por derradeiro, que este trabalho possa desembocar no fomento ao estudo 

da participação social e de outras formas colaborativas de gestão, bem como incentivar outros 

acadêmicos da Ciência da Administração, para pesquisarem e aprofundarem acerca do 

importante trabalho das Ouvidorias e, mais especificamente, da Ouvidoria da Corte de Contas 

de nosso Estado. 

Por fim, se deseja, com o presente estudo, poder contribuir efetivamente com as 

atividades desempenhadas pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina e, por 

extensão, ao conjunto de funções desempenhadas pelo órgão, no âmbito da fiscalização da 

Administração Pública em território catarinense, a fim de que tanto a Ouvidoria quanto o 

próprio TCE/SC prestem, cada vez mais, atividades relevantes à sociedade e ampliem o escopo 

de participação social no controle externo dos poderes públicos. 
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APÊNDICE 

 

 

 

 

Questionário de Pesquisa 
 

 

APRESENTAÇÃO 

Olá! Sou Marcelo Henrique Pereira, acadêmico de oitava fase do curso de Administração 

Pública da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Meu projeto de pesquisa para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) objetiva buscar conhecer de forma mais profunda a 

realidade da participação cidadã no Estado de Santa Catarina, materializada na utilização das 

ferramentas/instrumentos disponibilizados pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina 

(TCE/SC), mais especificamente por meio de sua Ouvidoria. 

Agradeço, antecipadamente, por você dispor de alguns minutos do seu tempo para 

responder à pesquisa abaixo, que terá grande importância para a exemplificação da teoria da 

Ciência da Administração nas atividades da Administração Pública e, em especial, para o 

trabalho do TCE/SC. 

Entendo que a SUA participação e colaboração será importante para, também, buscar o 

aperfeiçoamento da Ouvidoria do TCE/SC enquanto ferramenta de participação e controle 

social. 

 

*** 

 

OBSERVAÇÃO INICIAL 

Você conhece as ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria do TCE/SC? Você se 

encontra familiarizado com as ferramentas disponibilizadas pela Ouvidoria ao cidadão? 

Pedimos que você acesse o site do Tribunal de Contas de Santa Catarina, na seção 

relativa à Ouvidoria do órgão (https://www.tcesc.tc.br/ouvidoria#), para o melhor 

entendimento das questões abaixo. 

Caso você não conheça nem deseje conhecer as ferramentas/instrumentos de Ouvidoria, 

para poder avaliar as mesmas, nesta pesquisa, e não queira responder ao Questionário, 

mesmo assim, agradecemos a sua atenção! 

Salientamos que o sigilo relativo à sua identidade será preservado. 

https://www.tcesc.tc.br/ouvidoria
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PERGUNTAS DA PESQUISA: 

1. Qual o conceito que você atribui aos canais/instrumentos de participação social (*) 

disponibilizados pela Ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC)? 

(    ) Excelente.  

(    ) Bom. 

(    ) Regular. 

(    ) Ruim. 

(    ) Péssimo. 

 

(*) Telefone, e-mail, whatsapp, formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 

 

 

2. Você considera que os canais/instrumentos (*) da Ouvidoria do TCE/SC, são:  

(    ) Muito fáceis de acessar e fomentam a ampla participação social. 

(    ) Fáceis de acessar mas não são suficientes para a participação social ampla. 

(    ) Regulares para acessar. 

(    ) Difíceis de acessar e dificultam a participação social. 

(    ) Inacessíveis. 

 

(*) Telefone, e-mail, whatsapp, formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 

 

 

3. Em relação à sua participação, você considera que os canais/instrumentos (*) da 

Ouvidoria do TCE/SC (possibilidade de participação): 

(    ) Permitem totalmente a sua ampla participação. 

(    ) Permitem a participação, mas de forma limitada. 

(    ) Desconhece os canais/instrumentos da Ouvidoria. 

(    ) É possível participar, mas somente com a ajuda de outras pessoas. 

(    ) Não permitem a sua ampla participação. 

 

(*) Telefone, e-mail, whatsapp, formulário via site, protocolo de recebimento de documentos. 
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4. Qual o canal/instrumento que você utilizaria, caso fosse encaminhar uma denúncia ou 

reclamação ou comunicar um fato ao TCE/SC, via Ouvidoria?  

(    ) e-mail.  

(    ) formulário no site do TCE/SC. 

(    ) telefone. 

(    ) whatsapp. 

(    ) outro. Qual? __________________________________________________ 

 

 

5. Como você gostaria de ser tratado, no atendimento de sua demanda, por parte do 

TCE/SC: 

(    ) A Ouvidoria do TCE/SC lhe informa todos os procedimentos realizados pelo Órgão. 

(    ) A Ouvidoria do TCE/SC lhe demonstra que os procedimentos do órgão público 

denunciado foram todos corrigidos. 

(    ) Você não esperaria nenhuma resposta específica, bastando poder participar, via 

Ouvidoria. 

(    ) Você não acredita que a Ouvidoria do TCE/SC (ou o próprio Tribunal) possa resolver a 

demanda.  

(    )  Outro. Qual? __________________________________________________ 

 

 

6. Quanto aos resultados, em termos de ações do TCE, pelo seu conhecimento, como você 

avalia as atividades desempenhadas pelo Órgão? 

(    ) Você considera o trabalho do TCE/SC como oportuno e relevante. 

(    ) Você entende que o TCE/SC pode prestar relevantes serviços à sociedade, mas isto nem 

sempre acontece. 

(    ) Você não tem opinião formada a respeito, por conhecer pouco as ações do TCE/SC. 

(    ) Você considera as decisões e ações do TCE/SC como inferiores (menores) em relação 

ao que o Órgão deveria realizar, pelos recursos financeiros que consome. 

(    ) Você entende o TCE/SC como um ente desnecessário. 
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7. Qual dos problemas ou deficiências abaixo pode ser o maior dificultador do 

atendimento de demandas via Ouvidoria do TCE/SC: 

(    ) Ausência de maiores evidências ou provas, fornecidas pelo cidadão, em relação à 

irregularidade ou ilegalidade. 

(    ) Impossibilidade de obtenção, por parte do cidadão, de provas mais robustas, 

calcadas em documentos, por exemplo, pelo fato do cidadão comum não ter acesso às rotinas 

internas do órgão público denunciado. 

(    ) O ente público informa ter corrigido ao TCE/SC, mas, na prática, a irregularidade 

continua ocorrendo. 

(    ) O ente público demandado pelo TCE/SC, corrige a irregularidade ou ilegalidade, mas 

apresenta outro procedimento que você considera irregular ou indevido. 

(    ) Outro. Qual? __________________________________________________ 

 

 

8. Você considera que a atuação do TCE/SC a partir de demandas originadas no cidadão, 

em relação ao(s) Administrador(es) Público(s): 

(    ) Levam o gestor público a se preocupar e SEMPRE adotar ações administrativas mais 

adequadas. 

(    ) Levam o gestor público a se preocupar e ÀS VEZES adotar ações administrativas mais 

adequadas. 

(    ) Desconheço a influência do TCE/SC sobre os Gestores Públicos. 

(    ) O TCE/SC tem pouca influência sobre os Gestores Públicos. 

(    ) O TCE/SC não tem influência sobre os Gestores Públicos. 

 

 

9. Como você acredita que a Ouvidoria do Tribunal de Contas pode ampliar a participação 

social?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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10. Como você entende que deva ser a atuação da Ouvidoria do TCE/SC? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO FINAL 

Informe o seu e-mail caso você queira receber os dados e o resultado final desta Pesquisa: 

_______________________________________________________________________ 
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