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Controle  
Social 

TRIPÉ EM ANÁLISE 
 

Questão: 
Localizar o Tribunal de 
Contas nesse contexto 
 

Convicção: 
Os Tribunais de Contas têm 
o dever de funcionar como 
instrumentos de cidadania 
 

Como: 
A obrigação de estimular 
o controle social 



 Constituição de 1988 – assegurou abertura política para a 
ampla participação do cidadão na administração pública 
 

 

 
Com o tempo... 
 

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) 

- Lei Complementar 131/2000 (informações em tempo real) 

- Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)  

    A revolução no contexto da informação pública 

 

OBRIGAÇÕES DO ESTADO – o fato 



Prevalência do analfabetismo político 
 

“O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 

participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de 
vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e 

do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é 

tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. 
” Bertolt Brecht  

(Filósofo Alemão) 

 
A indiferença como regra 
 

"Viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens, 
estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de 

ser cidadão, e partidário.  Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, 
não é vida. 

Por isso odeio os indiferentes. (…)”Antonio Gramsci  

(Filósofo Italiano)  

 
Educação política não acontece por osmose 

REALIDADE BRASILEIRA – o contraponto 
 



 Qual é o foco: 
 
 

 Investir na educação política do cidadão 
 
 
 
 
 

 Como:  
 
 

 Alocar recursos para atividade de capacitação do 
cidadão 
 

 

Obrigações do Estado 



Obrigações do Estado 

 Educação política do cidadão 
 
 Promover um verdadeiro debate das Leis Orçamentárias 

PPA – LDO - LOA 
 

 Ensinar o cidadão a acompanhar a execução orçamentária-
financeira das políticas públicas 
 

 



 Não há na estrutura da República brasileira outro órgão com o 
potencial semelhante ao dos Tribunais de Contas  para abastecer a 
sociedade com informações sobre gestão dos recursos públicos 
 (receita – despesa - patrimônio) 
 
 
 

 Os órgãos públicos são obrigados a fornecer regularmente 
informações aos Tribunais de Contas  
 – obrigação de prestar contas 
 
 

 Tribunais de Contas são grandes armazéns de informações públicas 
 – informação com credibilidade 
 

 

Informação é a matéria-prima do controle 
 

O papel dos TCs 



EDUCATIVA 

 
 Implementação de projetos voltados para a educação sobre 
gestão de recursos públicos 
 

  TCE Estudantil, Universidades, ONG, Sindicatos, Associações 

 
 

 Capacitação para jurisdicionado e sociedade 
 

 Consciência Cidadã – sociedade 
 Gestão Eficaz – jurisdicionado 
 Ensino à distância-EAD - sociedade/jurisdicionado 

 
 

É preciso investir recursos públicos na educação  
de formadores de opinião e de jovens 

 
 
 

Nosso dever - TCs 



FISCALIZADORA  

 Fiscalizar, analisar e julgar a gestão dos recursos 

 Normatizar procedimentos, ritos e orientar jurisdicionados  

 Subsidiar o Poder Legislativo  

 
 
 Fiscalizar o cumprimento das leis de transparência pública  

 LRF – LAI – Leis Orçamentárias 

Nosso dever - TCs 



 Punir, Corrigir e Fazer determinações  

 

 Dependendo do grau de descumprimento das Leis 
 

I. Emitir Parecer Prévio contrário as contas de governo ou 
Julgar Irregulares as contas de gestão 

II. Aplicar multas ou outras sanções 

III. Propor medidas corretivas através do TAG 

Nosso dever - TCs 



TRANSPARÊNCIA 
 
 Ter como regra a transparência ativa – fornecer todas as 
informações sobre a sua tutela  
(movimentação financeira e patrimonial dos órgãos públicos) 

 
 Ter como meta a tradução de informações em linguagem de 
fácil entendimento  
(portal de informações, sessões ao vivo, vídeos de processos, notícias de todas 
as contas julgadas) 

 
 Ter como meta a produção de informações sobre custos de 
gestão e resultados de políticas públicas 
(educação, saúde, transporte, folha de pagamento etc)   
 

 
 
 

Quem fiscaliza deve dar o exemplo 



 

 

 Ouvidoria atuantes 
 
 
 Corregedorias atuantes 
 

Quem fiscaliza deve dar o exemplo 



 
 
 
“Não existe democracia sem controle  
Quem não quer ser controlado tem que sair da 
vida pública” 

 

 

O B R I G A D O ! 

  
 
 
Conselheiro Antonio Joaquim (TCE-MT)  
Presidente da ATRICON 
 
atricon@atricon.org.br 
www.atricon.org.br 
@atricon 

  

http://www.atricon.org.br/
http://www.atricon.org.br/

