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 propagação da informação para a coletividade 
acerca da gestão dos recursos públicos, constitui-
se num instrumento necessário para a 
transparência governamental, de modo que a 

sociedade possua as mínimas condições de fiscalizar e 
acompanhar as ações dos gestores públicos no cumprimento 
de suas responsabilidades. 

No intuito de participar desse contexto, os Tribunais de 
Contas na atuação do controle externo sobre a arrecadação e 
aplicação dos recursos públicos, necessitam estabelecer mais 
um canal de comunicação com o cidadão e a sociedade civil 
(seus principais usuários). Para isso, é necessária a criação de 
uma Ouvidoria, visando estreitar a relação entre ambos, além 
de se constituir em mais uma ferramenta utilizada pelo 
cidadão no controle social. É importante salientar que alguns 
tribunais de contas do Brasil já oferecem esse tipo de serviço. 

É certo que hoje existem outros serviços oferecidos à 
sociedade pelos tribunais de contas, como a formalização de 
Denúncias e Consultas. Entretanto, os serviços da Ouvidoria 

possibilitarão ao cidadão adquirir mais uma alternativa de 
participação na gestão dos recursos oriundos dos impostos 
pagos pela população.

A accountability – prestação de contas por uma 
responsabilidade delegada, acarreta para os TC’s junto à 
sociedade a justificativa para as suas existências quanto ao 
cumprimento de suas competências institucionais atribuídas 
constitucionalmente. Então, para que esses órgãos de controle 
possam melhor atender às exigências e demandas de 
accountability, faz-se necessário, além do cumprimento de 
suas atribuições institucionais, o estreitamento da relação com 
os cidadãos. Para isso, Ouvidoria é um ótimo caminho.

Cabe ressaltar que a Ouvidoria nos TC’s tem como 
função principal o controle externo. O objetivo é ter o cidadão 
como parceiro no recebimento de informações relevantes 
sobre atos de gestão praticados no âmbito da Administração 
Pública. No entanto, também, lhe cabe o ofício de receber 
sugestões de aprimoramento, reclamações ou críticas sobre os 
seus próprios serviços.
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Quando qualquer pessoa tiver o conhecimento de 
abusos ou irregularidades praticadas por pessoas ou órgãos 
jurisdicionados aos tribunais de contas, poderá se manifestar 
às suas respectivas Ouvidorias através de carta, fax, telefone, 
internet ou pessoalmente. O ouvidor, por sua vez, recebe as 
solicitações que serão encaminhadas aos setores responsáveis 
pelas auditorias externas, cobrando soluções e respondendo ao 
cidadão dentro de um prazo previamente estabelecido.

Dentre os benefícios esperados com a implantação de 
um serviço de Ouvidoria, os TC’s poderão atingir os seguintes: 
a aproximação com os cidadãos, mediante o estabelecimento 
de um canal de comunicação acessível e direto; a identificação 
das áreas que estejam merecendo maior atenção dos gestores 
públicos, bem como dos auditores do TC; o Feedback sobre a 
atuação dos tribunais na solução das manifestações; a 
identificação de necessidades dos usuários; o relacionamento 
democrático com a sociedade; a melhoria na qualidade dos 
serviços prestados pelos TC’s; e, principalmente, dará maior 
credibilidade e fortalecimento à imagem dos TC’s junto à 
população.

Para o alcance de tais benefícios e a efetiva obtenção 
dos resultados esperados pelos TC’s e seus usuários, é 
necessário que este novo canal de comunicação seja dotado de 

uma estrutura adequada de funcionamento, bem como de 
sistemas de informações gerenciais que permitam o 
atendimento da demanda de manifestações e, ainda, o auxílio 
na tomada de decisões que visem à melhoria das ações do 
poder público.

Neste sentido, para a implantação da Ouvidoria, os TC’s 
devem tomar algumas providências essenciais como, por 
exemplo, a existência de um projeto de implantação dos 
serviços que serão oferecidos, contemplando os pontos 
fundamentais para execução dos serviços, dentre os quais 
destacam-se: o objetivo; a forma de atuação; os resultados 
esperados; os recursos necessários para Infra-estrutura 
(espaço físico, móveis e equipamentos, tecnologia), Legislação 
e Recursos Humanos; Horários de funcionamento, bem como 
carga horária dos servidores; Formas de atendimento 
(presencial, telefone, internet, etc.); Capacitação; Divulgação 
dos serviços de Ouvidoria (interna e externa); Metodologia de 
funcionamento; e Fluxo das atividades.

Portanto, as Ouvidorias nos Tribunais de Contas passam 
a ser um importante mecanismo de comunicação e 
relacionamento com a sociedade e, certamente, contribuirá 
para o fortalecimento do controle externo da administração 
pública, bem como para o efetivo exercício da cidadania.
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