
FORTALECIMENTO DO CONTROLE E DA 

CIDADANIA 



 Controle é a fiscalização 

exercida sobre as atividades 

de pessoas, órgãos ou sobre 

produtos, etc... Previne a 

corrupção e fortalece a 

cidadania. É vital para a 

longevidade das instituições. 

 Controlar, significa vigiar, 

comparando resultados 

obtidos com as respectivas 

ordens expedidas e  com  os 

resultados esperados.  



 Controle Institucional: controle 

interno e externo. 

 Controle Social: participação da 

população na gestão pública, no 

planejamento e na finalização das  

Ações Administrativas. Surgiu no Brasil 

com a Reforma Administrativa pela    

EC n° 19/1998 – art. 37/CF. 



CIDADANIA  
 Cidadania é o exercício dos direitos e 

deveres civis, políticos, econômicos, 

sociais e tantos outros cogentes, não se 

limitando ao ato de votar e ser votado. 

  Cidadania – consciência – obrigações nossas 

e direitos dos outros – luta para a prática. 

   O TCE fortalece a cidadania pela: 

A.  Função pedagógica – cultura inversa –             

 AP X Cidadão; 

B.  Controle do resultado das políticas 

públicas; 

C.  Fomento do controle social. 



 O esforço do Brasil para aumentar a 

transparência (meio  e forma efetiva da 

comunicação) pública tem sido 

reconhecido no cenário mundial; 

 

  A democracia é desejável, mas incomoda. A 

interface dos cidadãos X TCs fortalece o 

controle externo; 

 O maior entrave é o cultural; 

  O Estado existe para cumprir finalidades, 

o Estado não é o governo. Bens e serviços 

não são atos de benevolência. 



 A corrupção é um estado de guerra 

declarado aos direitos individuais e 

sociais; 

  A educação continua livresca, ela deve 

se adequar. Um dos seus objetivos, é 

preparar para a cidadania; 

  O controle erra quando quer se envolver 

no sistema de governo, na ideologia do 

gestor. 

  Dados X Informações X Conhecimento 



História da Transparência e do controle 

1948 – Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

1988 – Constituição brasileira 

1992 - Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e políticos 

1992 – Lei 8.429 da Improbidade 

Administrativa  



1997 – Lei do Habeas Data 

1998 – EC n°19 – Princípio da Eficiência e 

participação do usuário na Administração 

Pública – Controle Social 

2000 – Declaração Interamericana de 

Princípios de Liberdade de Expressão 

2000 – LC101 – LRF – Normas voltadas para 

Responsabilidade na gestão fiscal. Supremacia 

do AD em face dos cidadãos – Mudança de 

Paradigma – Fortalecimento cidadania 



2001 – Lei de Arquivos 

2003 – Convenção das Nações Unidas, contra 

a corrupção 

2003 – Criação da CGU 

2004 – Criação do Portal da Transparência 

2007 – Instalação do SICONV. Convênios 

2009 – LC 131 – Lei da Transparência e 

controle social (valorização) que acrescentou 

dispositivos à LRF cujas informações devem 

estar disponíveis em tempo real. 



 2010 – LC 135 – Lei da Ficha Limpa. Não é 

penalidade, é condição 

2011 – Lei 12.527 – Lei de Acesso à 

Informação. Regulamentou o art. 5°, XIV, 

XXXIII, o art.37, § 3º, II e o art. 216 § 2, 

todos da CF 

2013 – Lei 12.846 – Lei Anticorrupção, 

regulamentado pelo Dec. 8420/2015 que 

lhe deu rigor científico. Art. 16, acordo de 

leniência, não é direito, é possiblidade. 



2013 – Lei 12.813 – Lei de conflito de 

interesses – Interesse coletivo e desempenho 

de função pública 

2013 – EC 76 – Aboliu o voto secreto no 

Congresso Nacional para cassação e vetos 

presidenciais 

2013 – Lei 12.850 – Lei de Combate às 

Organizações Criminosas 



2016 –PL 4850 – Medidas/Corrupção  
 

1. Prevenção e combate à corrupção e a 

impunidade; 
 

2. Criminalização caixa dois; 
 

3. Responsabilização por abuso de autoridade. 

Juízes e membros MP; 
 

4. Responsabilização do magistrado quando faz 

julgamento impedido; 
 

5. Negociação/Venda de votos – Proibição; 
 

6. Ampliação de crimes considerados 

hediondos. 

    ENCCLA – Política de governo/Articulação 

  



CONTROLE SOCIAL 

 

 1)  função política: se expressa pela 
participação de segmentos da sociedade civil 
em processos decisórios, de promoção da 
transparência e do acompanhamento da 
gestão pública;  

 2)  função jurídica: faz defesa dos interesses 
individuais e coletivos e dos aspectos de 
legalidade da gestão pública; 

 3)  função social: assegura ou amplia os 
direitos sociais dos cidadãos. Manifesta-se 
quando as pessoas são estimuladas ao 
aprendizado da cidadania a serem sujeitos 
ativos. 

Individual ou em Conjunto 



INSTITUTOS / MEIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Portal da Transparência 
 

 Lei de Acesso a Informação / LAI 
 

 Conselhos Municipais/Estaduais 
 

 Orçamento Participativo 



 Audiências Públicas 
 

 

 Conferências 
 

 

 Associações e Sindicatos 
 

 

 Ouvidorias 

- Participação popular, modernização 

administrativa e aprimoramento institucional 

(controle de qualidade) – Apareceu na CF 

com a EC/45 - 2004 



O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA - LAI 

 A Lei 12.527/11 representa uma mudança 

de paradigma em matéria de transparência 

pública, pois estabelece que o acesso é a 

regra e o sigilo, a exceção. 
 

 Qualquer cidadão poderá solicitar (sem 

justificativa) acesso às informações 

públicas, ou seja, àquelas não classificadas 

como sigilosas, observando as regras, 

prazos, instrumentos de controle e recursos 

previstos. 



 O Piauí foi o 14º estado a implementar a 

LAI, pelo Decreto 15.188/13. 

 

 A Lei valoriza o controle de resultado em 

detrimento só do controle formal da 

legalidade. 

 O Acesso a Informação é direito fundamental 

em si. A obtenção dela não tem relação, meio 

– finalidade, sendo em si garantido por lei. 



  Canal de participação do cidadão em relação 

às organizações. É um suporte estratégico; 

OUVIDORIA 

 Recebe críticas, sugestões, reclamações, 

elogios, denúncias e dúvidas, atuando como 

agente de mudança, fortalecendo seus direitos; 

 

 Sua criação atendeu o Princípio da Eficiência -  

otimizar resultados e Eficácia - atingir o 

objetivo. 



 Desfaz expectativa distorcida; Ação reativa 

e proativa; 

 

 É instrumento formal para o efetivo 

controle social sobre os serviços prestados 

pelo órgão;  

 

Ouve e compreende dando resolubilidade 

sem amortecer os reclames; 



 Qualifica as expectativas para decodificá-las 

oportunizando melhorias na instituição; 

 

  Necessidade de se aferir a efetividade social 

das práticas das ouvidorias públicas: defesa 

da instituição (repercussão na realidade 

social) e defesa do cidadão (a ação se 

projeta sobre a estrutura social; 

 

 Relatórios menos estatísticos e mais 

analíticos; 



 

  Na Ouvidoria, sua demanda pode ser 
transformada em processo no Tribunal ou em 
outro órgão, dependendo das informações 
disponíveis ou obtidas no curso do 
atendimento; 
 

  Mantém o sigilo das informações e de sua 
autoria, por dever ético e legal; 
 

  Não substitui os canais institucionais de 
atendimento do órgão, nem decide pelas 
unidades específicas do Tribunal de Contas. 



 Instrução normativa TCE n°04/2013 que 

recomenda a criação de ouvidorias no 

executivo e legislativo municipal; 

 

 Criação da Rede de Ouvidorias no estado –

Acordo de cooperação, Outubro/2013. 



CANAIS DE COMUNICAÇÃO / DIÁLOGO 

 Portal: www.tce.pi.gov.br (FALE CONOSCO); 

 E-mail: ouvidoria@tce.pi.gov.br; 

 Formulários de denúncias, elogios, sugestões do 
TCE-PI, disponíveis no setor (em itinerante). 

 Correspondências : Av. Pedro Freitas, 2100 – Centro 
Administrativo, Teresina-PI, CEP 64018-900; 

  Telefone :     

086 3215 3987 

 086 3215 3985 

 086 3215 3943 
 

http://www.tce.pi.gov.br/
mailto:ouvidoria@tce.pi.gov.br


“Da Participação Cidadã Surge um Conjunto de 

 Atitudes Capazes de Mudar o Mundo” 
 
 

 

 

 

       Cons.ª Lilian Martins 

Corregedora Geral TCE-PI 

Setembro/2017 

                                                   




