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Mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, 

que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em 

que vivem os seres humanos e o que seria necessário para atingir 

o verdadeiro “mundo real”, baseado na razão acima dos sentidos.

Também conhecida como Alegoria da Caverna ou Parábola da 

Caverna, esta história está presente na obra “A República”, criada por 

Platão e que discute, essencialmente, a teoria do conhecimento, 

linguagem e educação para a construção de um Estado ideal.



Qual o papel

do
TCU?



MISSÃO DO TCU:

“Aprimorar a Administração 

Pública em benefício da 

sociedade por meio do controle 

externo”

“Assegurar a efetiva e regular 

gestão dos recurso públicos em 

benefício da sociedade”



• O TCU é um tribunal administrativo que julga as 

contas de:

• administradores públicos e demais responsáveis 

por dinheiros, bens e valores públicos federais; e

• qualquer pessoa que der causa a perda, extravio 

ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 

aos cofres públicos.

ATUAÇÃO DO TCU



JURISDIÇÃO DO TCU

Em caso de uso irregular de recursos públicos federais, 

o TCU pode:

Condenar os responsáveis ao ressarcimento dos 
prejuízos;

Multar;

Inabilitar firmas inidôneas;

Implementar condição de inelegibilidade;

Inabilitar para o exercício de cargo;

Afastar cautelarmente;

Decretar indisponibilidade de bens;

Arrestar bens para pagamento de dívida;

Suspender cautelarmente licitações;

Sustar ato administrativo.



Qual o papel da 
Rede de Controle?



C o n t e x t u a l i z a ç ã o

O QUE SÃO AS REDES DE CONTROLE?



Avaliação da suscetibilidade a fraude e a 

corrupção nas organizações públicas

ESTRATÉGIA NACIONAL DE PREVENÇÃO A 

FRAUDE E A CORRUPÇÃO

EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 25/3/2009, FOI ASSINADO PELAS AUTORIDADES 

MÁXIMA DE 17 INSTITUIÇOES UM PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA CRIAÇÃO 

DE UMA REDE PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E FORMAÇÃO DE PARCERIAS



A Rede de Controle da Gestão
Pública do Maranhão foi criada
em 14 de abril de 2010 (Diário
Oficial da União nº 70).

Seu acordo de cooperação foi
subscrito, no início, por 8
entidades (TCU, CGU, TCE,
MPMA, MPCMA, CGE-MA, PF e
CEF).

Atualmente, após seu 4º Termo
Aditivo, a Rede do MA conta com
28 membros das esferas federal,
estadual, municipal, sendo uma
das mais ativas e produtivas redes
de controle.



QR CODE COM A HISTÓRIA DA REDE



O que o TCU

pode fazer

pelo

Controle

Social?



Como denunciar ao TCU?



OUVIDORIA

Via Portal do TCU (www.tcu.gov.br): 
formulário eletrônico

Via Central telefônica (0800-644-1500)  
ligação gratuita

Via mensagem eletrônica: p/ email
ouvidoria@tcu.gov.br

mailto:ouvidoria@tcu.gov.br




COMO DENUNCIAR AO TCU?

www.tcu.gov.br/ Ouvidoria

http://www.tcu.gov.br/


O TCU TEM COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR OS 

RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB???

 Acórdão 5684/2014-Primeira Câmara | Relator: WALTON ALENCAR 

RODRIGUES: “A competência do TCU para a fiscalização da aplicação dos 

recursos do Fundeb depende da existência de complementação efetuada 

pela União.”.

 Acórdão 2584/2014-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER:  A 

transferência de recursos da União a título de complementação das 

verbas do Fundeb municipal ou estatual atrai a competência do TCU para 

fiscalizar o cumprimento de todo o conjunto de obrigações impostas 

pelas normas de regência aos entes envolvidos no custeio e na 

operacionalização do Fundo, não se limitando o controle externo 

exercido pelo Tribunal aos aspectos financeiros da gestão. 

 Acórdão 1962/2017-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES:  

A fiscalização da aplicação dos recursos do Fundef e do Fundeb, quando há 

complementação da União, é de competência concorrente entre o TCU e os 

tribunais de contas dos estados ou dos municípios, conforme o caso, ainda 

que a receita decorra de decisão judicial.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/FUNDEB/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/9/%2520?uuid=e80e2ca0-0a3c-11ea-97d5-8d952bf0c9e9


COMBATE À CORRUPÇÃO x CONTROLE SOCIAL

QUAL O MEU / SEU / NOSSO PAPEL?



O que é CONTROLAR a 

administração pública?

É fiscalizar as atividades de pessoas ou
órgãos para que essas atividades não se
desviem das normas preestabelecidas

QUAIS SÃO OS MOMENTOS DO CONTROLE ??



ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Controladoria-
Geral da União

TCU

Controle InternoControle Externo

Controladorias-
Gerais do Estados 

TCE

TCE ou TCM
Controladorias-Gerais 

do Municpio

União 
Federal

26 Estados e o 
Distrito Federal

5.570 
Municípios

Congresso 
Nacional

Assembléia
Legislativa

Câmara 
Municipal



o Fica claro, por exemplo, que os órgãos de controle 

não conseguem fiscalizar todos os municípios 

sozinhos! 

o São muitos órgãos federais/estaduais e municipais

(5.600 mil municípios) espalhados num território 

muito grande, com diversas peculiaridades!!

o Faz-se necessária uma “rede de controle” ativa e 

um controle social cidadão, disposto a auxiliar na 

fiscalização a aplicação dos recursos públicos!

ESSA ESTRUTURA DE CONTROLE É SUFICIENTE???



Como melhorar essa estrutura de controle?

Precisamos do 

Controle Social !!



Qual o papel do 
Controle Social?



CONTROLE  SOCIAL??? 

O  QUE  É  ISSO?



CIDADÃO

ONGS

CONSELHOS DENÚNCIA

VOTO

QUEM FAZ O CONTROLE SOCIAL???

IMPRENSA

CIDADÃO

ONGS

CONSELHOS

VOTO

IMPRENSA

DENÚNCIA

CIDADÃO

CONSELHOS

VOTO



Por que o cidadão deve 

participar do combate à 

corrupção?

Por que ele RESIDE no local em 

que os recursos são aplicados!! 

Vídeo Palestra.mp4


CIDADÃO

Acompanha o dia-a-dia

de seu município

DENÚNCIA

Fazer sempre que notar que

algo  esquisito estiver

acontecendo

O CIDADÃO é figura essencial para que o 

CONTROLE SOCIAL funcione !!



E como faço para exercer 

esse tal de Controle Social?

Participando dos Conselhos 

de Políticas Públicas !!



E O CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACS-

FUNDEB)?? 

ELE SERVE PARA QUE MESMO?? 

 O Conselho, por meio de seus membros, exerce o controle

social de forma direta.

 Ao fazerem parte do Conselho, os conselheiros têm a

possibilidade de fiscalizar e apontar as falhas ou

irregularidades que venham a detectar e informá-las para as

autoridades constituídas, as quais no uso de suas

prerrogativas legais, devem adotar as providências que cada

caso exigir.



• DIREITO À INFORMAÇÃO

• DIREITO DE PETIÇÃO

1º PASSO:

2º PASSO:

• SE CAPACITANDO....COMO??

E COMO DEVO FISCALIZAR??

COBRANDO:

 DO GESTOR;

 DO VEREADOR;

 DA CÂMARA DE VEREADORES;

 DO PROMOTOR

3º PASSO:



http://www.tcu.gov.br/isc O TCU OFERECE CURSOS GRATUITOS !!









“Quem se omite, permite. E 
quem permite é cúmplice”. 



O Brasil vai mudar no dia 

em que o povo parar de 

brigar por “X” ou por “Y” e 

brigar por seus direitos !!!



“O que eu faço é uma gota no meio 
de um oceano. Mas sem ela, o oceano 
será menor.”.

Madre Teresa de Calcutá


