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: "Como poderia a monarquia ser coisa perfeita, se lhe é lícito fazer tudo o que deseja sem o 
dever de prestar contas?" 

1- Introdução: breve história sobre Poder e accountability 

Heródoto ( livro III, tálias 80-83).  
 
 
Cambises II, filho de Ciro,  rei da Pérsia, herda o maior império 
que o mundo já tivera até 522 a.C.. Assume o reinado, mata um 
juiz corrupto e, em segredo,  mata seu irmão Smerdis. Após sai 
para novas conquistas na África. Os Magos do reino conspiram 
contra o rei e empossam um sósia de Smerdis. Otane reune seis 
chefes de famílias e arquitetam um plano para derrubar o falso 
Smerdis. Dario se junta ao grupo de Otane. Esse grupo mata 
todos os magos e tomam o poder. A essa altura os três principais 
líderes discutem sobre a futura forma de Governo da Pérsia. 
Enquanto Megabizo defende a aristocracia e Dario a monarquia, 
Otane toma a defesa do Governo popular.  
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Ancient_Persian_costumes.jpg


: "Como poderia a monarquia ser coisa perfeita, se lhe é lícito fazer tudo o que deseja sem o 
dever de prestar contas?" 

1- Introdução: breve história sobre Poder e accountability 

Heródoto ( livro III, tálias 80-83).  
 

MEGABIZO:"Não há coisa... mais estulta e mais 
insolente que uma multidão incapaz".  
 
DARIO: Como pode governar bem "aquele que não 
recebeu instrução nem conheceu nada de bom e de 
conveniente e que desequilibra os negócios públicos 
intrometendo-se sem discernimento, semelhante a 
uma torrente caudalosa"?  
 
Otane: "Como poderia a monarquia ser coisa 
perfeita, se lhe é lícito fazer tudo o que deseja sem o 
dever de prestar contas?" 
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    2- Introdução: breve história sobre Poder e accountability 



2-   Accountability  dentro da perspectiva do Estado 
 

Constituição Federal de 1988: 

 

Título I: Dos Princípios Fundamentais 

Arts. 1º a 4º: fundamentos do Estado brasileiro 

 

A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito, que tem por principal objetivo 

construir uma sociedade livre, justa e solidária 

 

Título II: Dos Direitos e garantias Fundamentais 

 

Título III: Da organização do Estado 

 
Obrigada, Janine Ribeiro! 

 



2-   Accountability  dentro da perspectiva do Estado 
 

Sociedade  livre,  justa  e solidária 

 
“Livre: autonomia da vontade, possibilidade de desfrutar de intimidade, de esboçar 
escolhas próprias, de se exprimir intelectualmente de forma própria, enfim, trata da 
liberdade de expressão individual do ser. Em suma: “a liberdade de expressão é a maior 
expressão da liberdade”. 
  
Justa: sociedade voltada às conquistas sociais, direito à casa, educação, saúde, previdência 
social, vaga de emprego, patrimônio 
  
Solidária: é a sociedade fraternal, que valoriza a dignidade humana, inclusiva, que 
desenvolve o sentimento de pertencimento das pessoas, que não rejeita ou exclui as 
pessoas dentro dos espaços públicos ou privados, em função de suas heranças ou de suas 
escolhas. Nas sociedades solidárias a humanidade que habita em cada um é suficiente 
para lhe conferir dignidade.” 
  
Obrigada, Carlos Ayres Brito! 

 



2-   Accountability  dentro da perspectiva do Estado 
 

Aos fundamentos do Estado brasileiro e de seus objetivos, some-se a realidade: 
 
Aumento das demandas sociais 
Reforma do aparelho do Estado: burocracia com ilhas de gerencialismo 



    3- Conceito de accountability 

Trata-se de valor democrático oriundo da delegação de 

Poder da soberania popular a todo agente público 

(agente político e agente administrativo, com vínculo direto 

e permanente ou com vínculo indireto e não permanente),  

 

o qual deve prestar contas de seus atos à sociedade, 

mediante os controles constitucionais republicanos 

(eleição, plebiscito, referendo) e  

 

aqueles instituídos pelo Estado, inseridos no Sistema de 

Controle da Administração (Controle Externo, Controle 

Interno e Controle Social). 

 

   

 

 



     4- O Desenho Institucional da Accountability e seus Atores 
 

A RELAÇÂO É BIUNÍVOCA ! Obrigada Carlos Ayres Brito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O governante/agente deve prestar contas de suas ações, o que significa apresentar o que faz, 
como faz e por que faz, Sendo que o que faz, como faz e por que faz deve estar em harmonia com 
os princípios republicanos e democráticos. 
A Sociedade/cidadão toma as contas pelos canais institucionalmente instituídos: eleições, controle 
externo, controle interno, controle social 
 

 



     4- O Desenho Institucional da Accountability: consequência 
 

A RELAÇÂO É BIUNÍVOCA ! Obrigada Carlos Ayres Brito! 

 

 

 

 

 

 

A primeira consequência de ordem prática - com reflexos 

jurídicos, de gestão e econômicos -  é que os controles 

instituídos não podem abrir mão do exercício de seu dever de 

fiscalização e de aplicação de sanção, sob pena de 

comprometer todo o sistema do Estado.  
 

Obrigada, Schedler! (austríaco, PHD em Ciência Política) 

 

 

 



5- As dimensões da Accountability: vertical e horizontal 

  
Accountability vertical: Arquitetura Constitucional 

 

   

 
  
 

 

 

Accountability horizontal 

 

 

 

 

 

 
Obrigada,  Guilherme O’Donnell! 

 



5- As dimensões da Accountability: importância da accountability 

horizontal para a democracia 

Accountability Horizontal: Por que é tão importante? 

 

Representa o acompanhamento dos atos de Governo e dos atos da Administração 

de janeiro a janeiro 

 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ 

 
Accountability horizontal realiza-se mediante: 

 

        controle interno + 

 

        controle externo + 

 

        controle social 

        

da         Administração Pública        



 
 

6 - Accountability e as Ouvidorias:  

a importância do desenho institucional 

     

  

          Ouvidoria é ferramenta! 
 
 O fato da ouvidoria ser, 
tipicamente, nas democracias modernas, 
um instrumento de participação e controle 
popular não lhe confere, 
automaticamente, carater democrático.  
 
 O que poderá assegurar essa 
caraterística é o seu desenho institucional, 
ou seja, a forma como se dará o traçado 
de gestão, do início da demanda 
apresentada até a  resposta final. 
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6 - Accountability e as Ouvidorias: fundamentos 

 
Transparência 
Informações públicas qualificadas 
Avaliação de resultados que   considere  eficiência e eficácia 
 
 
Uma das condições para a efetividade dos mecanismos de accountability – 
sejam eles de controle social ou institucional, incluindo a preocupação com 
controle de resultados, é a possibilidade de se obter e divulgar diversidade de 
informações públicas qualificadas, com transparência e fidedignidade. 

 (ABRUCIO e LOUREIRO, 2005). 
  

 

 
 



 

7- Accountability e as Ouvidorias: desafios  

1- Educação para a cidadania (Propedêutica Democrática) 

 

Participação popular é aprendizado histórico, que pode ser incentivado ou 

desestimulado, pela crença em valores. Roberto da Mata (1993) alertava para o fato 

de que o brasileiro preferia subir a altura do muro, colocar o filho na escola privada e 

contatar um plano de saúde a ir para a rua reivindicar direitos que já estavam 

constitucionalmente assegurados. Por que? 

 

A participação popular individual ou coletiva pressupõe custos - temporais, 

econôm$cos, emocionais -  e a tendência é só atuar quando se acredita que pode 

influenciar nos resultados. 

 

Assim, a ausência da participação pode ser entendida como indicação de descrédito 

(da Instituição) ou falta de confiança nos resultados. 

 

ATENÇÃO:  A disfunção ou perversão dos instrumentos típicos de participação 

popular (democráticos) por longo tempo pode conduzir ao descrédito desses 

instrumentos!!!   

 



 

7- Accountability e as Ouvidorias: desafios  

2- Processo em formação que precisa ser aprimorado dos dois lados: 

Sociedade e Estado 

 

3-  A lei que cria a ouvidoria segue o planejamento e não o contrário; 

 

4- O cargo de ouvidor deve possuir carater técnico, sendo que o seu ocupante 

deve ter assegurada autonomia para desempenho de suas atribuições 

 

5- Os filtros de triagem da ouvidoria devem ser técnicos e não políticos 

 

6- As pesquisas demonstram que é recomendável admitir a comunicação de 

irregularidades de forma anônima. Explica-se. 

 

7- A competente equipe da ouvidoria precisa estar afinada com toda a 

instituição, tal como em uma sinfonia!!! 

 

 

 

 



 

7- Accountability e as Ouvidorias: riscos   

 

 

Riscos: 

 

Toda vez que se transporta um modelo ideal para a prática corre-se o risco de

ocorrerem distorções. É preciso estar atento a: 
 

isonomia na recepção e processamento das demandas; 

 

canais de fácil acesso; 

 

filtros de triagem e  exames de carater técnicos; 

 

maior amplitude possível na recepção das comunicações; 

 

pois a sua simples presença desses requisitos pode assegurar a existência de uma

ouvidoria de fato democrática, que contribua para uma accountability democrática. 

  

 



7- Accountability e as Ouvidorias: conclusões 

 

 Inobstante as conquistas alcançadas mediante a Constituição Federal de 1988 e a 

normatização pós redemocratização - LRF, Lei da Transparência, Lei de acesso à 

informação – as pesquisas atuais revelam que há um descompasso entre as conquistas 

obtidas no plano formal (de regulamentação)  e a prática da participação popular. 

 

 Alguns fatores precisam ser considerados para diminuir tal diferença: 

 

- a efetiva transparência das ações no setor público 

- receptividade (e resposta) fácil e  clara, ao cidadão, nos mecanismos de participação e 

controle social (a ex: ouvidoria); 

- desenho institucional  que considere o carater democrático (comunicação anônima, filtro 

técnico das matérias a serem investigadas, informação e acompanhamento sobre o 

processo, etc) 

- autonomia, independência funcional do Ouvidor e sua equipe  

- a questão da educação voltada para a cidadania 

- aprimoramento da comunicação Estado/Governo/Administração e Sociedade/Cidadão 

 

 A boa resposta do Estado ao cidadão ao longo do tempo é a melhor solução. 

 

É preciso que todos os envolvidos façam a sua parte, da melhor forma possível. 

 

 



 

O amanhã pertence àqueles  que 

se preparam para ele hoje. 

 

Obrigada! 

Rita de Cássia Chió Serra 

rserra@tce.mg.gov.br 


