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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a importância do controle social exercido 
pelos cidadãos, para o pleno exercício da cidadania e combate à corrupção. Para tanto, utilizou-se 
doutrinas e posicionamentos de autores, que destacam sua relevância no afrontamento à corrupção, e a 
importância da Lei Complementar n° 135, de 4 de junho de 2010 – Lei da Ficha Limpa e da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação, e demais mecanismos elencados na 
Constituição Federal de 1988, para a implementação do controle social. 
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INTRODUÇÃO: Tendo em vista a necessidade de um efetivo controle sobre os atos do Estado, que é 
administrado por representantes democraticamente eleitos pelo povo. Nesse contexto, a presente 
pesquisa pretende apontar as formas de controle presentes no ordenamento jurídico brasileiro, com 
ênfase em analisar a importância do exercício do controle social e as formas de sua implementação, 
para fins de combate à corrupção, analisando o atual cenário brasileiro sob a ótica de alguns autores 
que o tecem e, principalmente, citando exemplos concretos advindos da iniciativa popular como a Lei 
da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) que institui episódios de inelegibilidade, prazos de 
cessação e determina outras providências, com a finalidade de que a Administração seja proba e moral 
no exercício de suas funções, bem como a Lei nº 12.527/2011- Lei de Acesso a Informação, que tem 
como finalidade garantir que as pessoas interessadas saibam qual a destinação dos recursos públicos, 
sendo que o acesso à informação passa a ser a regra, ressalvados os casos de sigilo necessário. Essa 
exigência legal, além de ter  aplicabilidade para os entes federados (União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal), gera responsabilidade também para as sociedades de caráter privado, que de algum 
modo recebem recursos oriundos de natureza pública e para as Cortes de Contas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizada a pesquisa 
documental e o levantamento bibliográfico. Desse modo, procurou-se respaldar o tema proposto 
através da Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) e da 
Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), nas doutrinas, artigos científicos relacionados com a 
temática e pesquisas nos sites dos Tribunais de Contas. Destarte, com o suporte citado poderá ser 
aferida a desenvoltura do trabalho, ou seja, quais os resultados e discussões encontrados, bem como a 
conclusão a que se pode chegar. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Com a evidente evolução do Estado Democrático de Direito, que 
prima pela soberania popular, é indispensável que haja controle sobre os atos do Estado, que é 
administrado por representantes democraticamente eleitos pelo povo, isto é, há a necessidade premente 
de se averiguar o que aquele tem feito com a res pública. Para tanto, foram criados instrumentos 
capazes de tutelar o interesse individual ou da coletividade no anseio de que a Administração, de fato, 
seja fundamentada pelo direto e dever de efetividade e probidade, como assevera a Constituição 
Federal. É importante a lição ensinada por Idalberto Chiavenato ao atribuir o seguinte conceito à 
controle, vejamos:  
 

Controle é a função administrativa que monitora e avalia as atividades e 
resultados alcançados para assegurar que o planejamento, organização e direção 
sejam bem-sucedidos. O conceito de controle consiste em verificar se a atividade 
controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Assim, 
o controle é um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente 
determinado (CHIAVENATO, 2006). 

 



Feita a consideração conceitual do que vem a ser o controle, cabe destacar que do gênero controle 
encontram-se duas espécies, quais sejam, controle interno e externo. Conforme leciona Di Pietro 
(2014), “o controle interno ocorre quando cada um dos poderes o exerce sobre seus próprios atos e 
agentes públicos, e externo quando exercido por um dos poderes sobre o outro”. A Constituição Federal 
de 1988, no capítulo relacionado à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê o controle 
externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas (art. 71 CF/88) e o controle 
interno que cada poder exercerá sobre seus próprios atos (art. 70 e 74 CF/88). Órgão que merece figurar 
nessa discussão são os Tribunais de Contas, no ver de Oliveira Filho (2010)  

 
As cortes são compostas por ministros ou conselheiros, procuradores e técnicos: 
aos primeiros compete discutir e julgar os assuntos sujeitos ao controle externo; 
aos segundos cabe defender a ordem jurídica; e aos técnicos compete instruir os 
processos de tomadas e prestações de contas, bem como elaborar os relatórios de 
auditoria, para posterior julgamento (OLIVEIRA, p.58, 2010). 

 
Portanto, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o controle, seja interno ou externo, tem como 
finalidade maior “assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que lhe são 
impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, 
motivação e impessoalidade” (DI PIETRO, 2014). Ademais, dentre as formas de controles existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro, existe o controle social, que compreende a participação dos cidadãos na 
gestão pública, ou seja, exercendo um direito de fiscalização garantido pela Constituição Federal de 
1988. Nesse sentido, verifica-se a importância do exercício do controle social pela população na 
fiscalização da adequada aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, contribuindo no 
combate à corrupção. Sabe-se que há vários entraves que inviabilizam o exercício da cidadania no que 
concerne ao controle social. Observa-se que a disseminação da informação pelos meios de comunicação, 
na maioria das vezes é falha, isso se deve à falta de clareza e objetividade. Vejamos o entendimento de 
Matos e Ferreira (2013): 
 

Predomina a concepção de que a corrupção se materializa pela busca de 
vantagens em desfavor do bem comum, constituindo-se num ato de 
desrespeito à ética e uma ameaça à democracia, especialmente quanto a 
justiça e igualdade social, além de gerar um alto custo econômico, pois 
elava os investimentos na produção de bens e serviços, quer no setor 
público, quer no privado (MATOS, FERREIRA, p. 2, 2013) 

 
Embora o Estado divulgue os subsídios necessários ao combate à corrupção, mesmo que de forma 
singela ou não tão eficaz, grande parte da população brasileira desconhece as maneiras de exercer o 
controle social. Talvez, esse seja um dos principais motivos que contribuem para a corrupção no país, 
haja vista não haver uma fiscalização assídua dos cidadãos na aplicação adequada dos recursos públicos. 
Assim sendo, a corrupção tornou-se um ato banalizado e até comum para os brasileiros. Outrossim, 
levando em consideração os meios que têm como intuito o combate à corrupção, cabe destaque à Lei nº 
12/527/2011- Lei de Acesso à Informação, que passou a ter vigência em 16/05/12, no intuito de viabilizar 
o direito que a CF/88 estatuiu, referente ao acesso à informação de caráter público. Com essa lei foram 
cunhados instrumentos para que a sociedade possa requisitar as informações das entidades públicas, 
havendo inclusive, a responsabilização daqueles que deviam prestar as informações e por motivos 
injustificados não o fizeram. É de grande utilidade tal lei, pois permite que qualquer cidadão solicite 
informações públicas, sendo o direito à informação a regra, e o sigilo, exceção para a sociedade. Como 
exemplo claro, pode-se citar os Portais da Transparência, que tornaram públicos os atos da 
Administração. Diretamente relacionado à transparência, está o fenômeno da accountability ou 
“prestação de contas”, traduzido para o português. Nos ensinamentos de Oliveira (2010), Matos e 
Ferreira (2013), de grande utilidade foi o conceito trazido pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 
Estado de que: 
 

Accountability– responsabilização – que leva a prestação de contas do gestor 
além dos limites formais da burocracia, responsabilizando-o perante a sociedade, 
e pressupondo mecanismos de salvaguarda da sociedade contra excessos de 
poder. Esse novo conceito traz embutido em seu arcabouço a ideia de 
insuficiência do controle técnico-formal e a necessidade de uma cidadania ativa 
no processo de controle dos recursos públicos (OLIVEIRA, p. 13, 2010) 

 



Matos e Ferreira (2013) extraíram da lição de Barowiak que, atualmente, o desafio no contexto político 
global, com espaços públicos mais deliberativos e participativos, tem sido o de pautar a democracia 
representativa relacionada com o princípio da transparência e accountability democrático na gestão 
pública, a fim de prevenir práticas corruptas e dotar os governos de legitimidade perante a sociedade. 
Dessa forma, a noção de accountability, dada pelos autores, é o de responsabilização democrática, com 
participação popular, como um esforço para, além da punibilidade, criar parceria entre governos e 
sociedade visando à formação da opinião pública e à construção de novas formas de solidariedade. Aliás, 
percebe-se que há um certo desinteresse por parte da sociedade civil em participar ou até fiscalizar a 
administração pública, seja, como já dito, pela falta de divulgação, seja pela acessibilidade à essas 
informações que, de nada importa ver a prestação de contas de determinados órgão e programas, mas não 
consegue mensurar ou entender do que se trata tais gastos. É evidente que os órgãos de controle externo 
desempenham um excelente trabalho na fiscalização e prestação de contas dos serviços públicos, todavia, 
tal fiscalização seria mais efetiva com o pleno exercício da cidadania por cada cidadão, dando sugestões e 
fiscalizando os gastos para o adequado uso dos recursos públicos. Nesse contexto, torna-se elementar a 
participação dos cidadãos na gestão pública, seja por meio dos Conselhos Municipais ou por denúncias 
aos órgãos de controle externo (os respectivos Tribunais de Contas). Conforme assevera Vieira Júnior 
(2011), o controle social se dá por meio de: 

 
a) encaminhamento de denúncias aos órgãos de controle e fiscalização 
da aplicação de recursos pelo Estado e de repressão aos atos de 
corrupção; b) monitoramento direto na aplicação de recursos públicos e 
na execução de políticas públicas nos municípios em que residem os 
cidadãos e c) repreensão moral, consubstanciada na não eleição de 
candidatos políticos que já estiveram envolvidos em escândalos de 
corrupção (JÚNIOR, p. 13, 2011). 

 
Ressalta-se, que existem exemplos de organizações e movimentos sociais que vêm atuando na luta 
anticorrupção, fundamentando-se no princípio da participação ativa, como a mobilização que provocou 
a edição da Lei Complementar nº 135/ 2010 – Lei da Ficha Limpa, a partir da elaboração do Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular. “Somente uma ampla mobilização nacional, um plano estratégico de 
combate à corrupção de longo prazo, que envolva o setor público e a iniciativa privada, além da 
sociedade civil organizada, com um trabalho também fortemente centrado na educação, pode fazer a 
diferença” (NÓBREGA, p. 8, 2009). A Constituição Federal de 1988, elencou instrumentos ou 
recursos jurídicos que viabilizam o exercício do controle social, como a Ação Popular, Ação Civil 
Pública, Mandado de Injunção, Mandado de Segurança Coletivo e Individual, dentre outros. Desse 
modo, como fora dito anteriormente, é evidente que há uma carência de informação, por parte da 
sociedade. Em contrapartida, ainda que fosse amplamente divulgada e todos tivessem notório 
conhecimento daquele meio de exercício da cidadania, faz-se mister ressaltar que o controle social é 
direito subjetivo da sociedade, que na definição de José Cretella Júnior é “a faculdade ou 
possibilidade que tem uma pessoa de fazer prevalecer em juízo a sua vontade, consubstanciada num 
interesse”. Portanto, cabe ao indivíduo, inconformado com a situação que se apresenta, tomar uma 
atitude ativa, munindo-se de um ou mais instrumentos citados ou não, por se tratar de uma faculdade, 
pode-se escolher qual caminho seguir. 

 
CONCLUSÃO: Por todo exposto, conclui-se que, no contexto brasileiro, há mecanismos legais e 
entidades – como os Tribunais de Contas – que viabilizam o exercício do controle social, contudo, 
observa-se que, para sua implementação, necessita-se de uma atuação mais assídua dos cidadãos no 
que diz respeito à cobrança de melhorias, fiscalização e ativismo nas decisões e aplicação de recursos 
pelo Estado, para que se torne eficaz o combate à corrupção, tornado mais frequente a criação de 
mecanismos de origem popular, cumulado com a efetiva aplicação dos mecanismos já existentes, 
como a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) e de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011), propiciando o bem-estar social e a aplicação adequada dos recursos públicos.   
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