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E, portanto, como falar em democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são 
eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas 

organizações? Onde está então a democracia? 
 

José Saramago 
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RESUMO  
 

Os novos arranjos sociais, característicos das sociedades modernas e globalizadas, 
demandam pelo aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos. Dentre os 
possíveis caminhos para alcançar o mencionado aperfeiçoamento, pode-se 
mencionar accountability. Conceito de natureza complexa e difícil tradução, vem aos 
poucos ganhando espaço nas discussões relacionadas à administração pública, 
notadamente no que diz respeito ao ganho de eficiência. Assim é que o presente 
estudo se propõe a esclarecer os elementos que compõem o conceito de 
accountability, suas principais classificações, bem como o modo que vem sendo 
estudado pela doutrina brasileira. Ademais, serão discutidos os principais 
mecanismos jurídicos presentes no ordenamento pátrio que viabilizam a realização 
de accountability, bem como os principais entraves à sua efetivação, exemplificados 
por meio de casos relacionados à execução da Política Estadual de Recursos 
Hídricos. A discussão travada tem por finalidade investigar de que forma 
accountability pode colaborar para o amadurecimento da experiência democrática 
brasileira, com vistas a promoção de um realinhamento entre os anseios populares e 
as iniciativas realizadas por seus representantes. Para tanto, realizou-se ampla 
pesquisa bibliográfica e estudo de caso, no intuito de contextualizar a pesquisa. 
Constatou-se, após a análise dos dados coletados, a existência de uma confusão 
relacionada à conceituação de accountability, por vezes confundindo-o com seus 
mecanismos. Percebe-se também a existência de diversos mecanismos 
constitucionais, especialmente ao direito à informação, contido no art. 5º, XXIII da 
Lei Maior, que traduz para o nosso ordenamento o core de accountability. Por outro 
lado, vê-se que a ausência ou excessiva demora de regulamentação dos 
mencionados mecanismos, falta de clareza na repartição de competências e 
insuficiência dos espaços participativos consistem em seriíssimos empecilhos à 
instituição de parâmetros mais efetivos de governança, o que pode se refletir na 
ineficácia de políticas públicas. É o que se verifica na análise do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, cuja efetivação vem sendo prejudicada pelas falhas 
mencionadas retro. 
 
 
Palavras-chave: Accountability; democracia; administração pública; Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The new social arrangements, characteristic of modern and globalized societies, 
demand the improvement of democratic mechanisms. Among the possible ways to 
achieve this improvement, accountability needs to be highlighted. A concept of 
complex nature and difficult translation, it gradually gained space in the discussions 
related to the public administration, notably with regard to efficiency gains. Thus, the 
present study aims to clarify the elements that make up the concept of accountability, 
its main classifications, as well as the way it has been studied by Brazilian doctrine. 
In addition, it will discuss the main legal mechanisms present in the country's legal 
system that make accountability feasible, as well as the main obstacles to its 
implementation, exemplified by cases related to the implementation of the State 
Policy on Water Resources. The purpose of the discussion is to investigate how 
accountability can contribute to the maturation of the Brazilian democratic 
experience, with a view to promoting a realignment between popular aspirations and 
the initiatives carried out by their representatives. For that, a large bibliographical 
research and case study was carried out, in order to contextualize the research. After 
analyzing the collected data, the existence of a confusion related to the 
conceptualization of accountability was observed, sometimes confusing it with its 
mechanisms. It is also noticed the existence of several constitutional mechanisms, 
especially the right to information, contained in art. 5th, XXIII of the Constitution, 
which translates into our system the core of accountability. On the other hand, it is 
seen that the lack of or excessive delay in the regulation of such mechanisms, lack of 
clarity in the distribution of competences and insufficient participatory spaces are 
very serious obstacles to the establishment of more effective governance 
parameters, which can be reflected in the Inefficiency of public policies. This is what 
is verified in the analysis of the State Plan of Water Resources, whose effectiveness 
has been hampered by the failures previously mentioned. 

 
Keywords: Accountability; democracy; public administration; Public Policy on Water 
Resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem vivenciado nos últimos anos uma crise política sem 

precedentes, motivada pelo forte descontentamento popular com a postura de 

seus representantes eleitos, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, 

convidando a sociedade a (re)pensar formas de imprimir uma maior eficiência e 

qualidade à administração pública. E é nesse contexto de insatisfação e busca 

pelo aprimoramento da democracia que a discussão acerca de accountability 

ganha relevo. 

Tal menção é pertinente na medida em que accountability consiste num 

dos principais parâmetros de qualidade da democracia1, na medida em que 

permite o desenvolvimento de mecanismos voltados ao controle e fiscalização 

dos atos dos gestores públicos. 

Assim é que a contribuição da academia para este relevantíssimo 

debate consiste no exame mais acurado acerca do real significado de 

accountability e como pode contribuir para o alcance de um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber, a garantia do 

desenvolvimento nacional. 

Espera-se com isto evitar a reprodução de concepções incompletas ou 

fragmentadas a respeito deste assunto, que tendem a identificar algumas de 

suas partes ou mecanismos como seu todo. A instituição de mecanismos de 

controle da administração, por exemplo, consiste num dos mecanismos 

necessários à accountability, não esgotando o seu significado. 

Assim, a construção de uma cultura de accountability no Brasil perpassa 

necessariamente por um maior aprofundamento nos estudos acerca da sua 

real definição, mecanismos e funções que pode assumir no interior dos 

sistemas jurídico e político do Estado. 

Outro ponto de importância ímpar e por muitas vezes negligenciado diz 

respeito à análise da compatibilidade entre os mecanismos de accountability e 

as disposições constitucionais acerca do regramento da administração pública 

brasileira. 

                                                   
1 SILVA, Fábio de Sá e; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, Roberto Rocha C..[ORGS.] Estado, 
instituições e democracia: democracia. Brasília: IPEA, 2010, p.189. 
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Há em nosso país uma forte cultura que incentiva o chamado 

“transplante institucional”, a saber, reprodução de normas jurídicas ou 

organizações vigentes noutros países, em geral mais desenvolvidos, no intuito 

de assim “queimar etapas” na corrida em prol do desenvolvimento2. 

O grande problema envolto na cultura do transplante de instituições diz 

respeito a carência (ou mesmo da total ausência) de maiores reflexões acerca 

das variantes sociais, culturais e históricas do país receptor e se de fato as 

instituições transplantadas harmonizam-se com as descritas variantes, 

podendo assim produzir o efeito desejado. 

É interessante perceber que a construção do direito administrativo 

brasileiro decorre, em parte, de processos de transplante institucional, sendo 

historicamente influenciado por escolas jurídicas bastante diversas, extraindo 

de cada uma delas determinados modelos ou parâmetros de atuação3. 

E da common law, notadamente do direito norte-americano, o direito 

administrativo brasileiro importou a ideia de que é necessário realizar o controle 

da administração pública e dos atos dos gestores, estando vários desses 

mecanismos inclusive previstos no próprio texto constitucional4. 

Um dos conceitos basilares do direito administrativo norte-americano, 

diretamente relacionado (mas não limitado) à ideia de controle da 

administração pública, diz respeito a noção de accountability . 

Por meio dela, em apertadíssima síntese, os governos são obrigados a 

responder aos cidadãos por seus atos (answerability), cidadãos estes munidos 

de instrumentos que permitam sancionar aqueles que violam os seus deveres e 

obrigações para com a res publica (enforcement).  

Utilizar os recursos públicos com responsabilidade, visando atender aos 

anseios dos atores da sociedade civil (responsividade), prestar de contas à 

população e aos órgãos de controle, garantir a participação dos cidadãos nos 

                                                   
2 PESSALI, Huascár. Transplante institucional e especificidades dos receptores locais. 
Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5485/1/BRU_n2_transplante.pdf 
Acesso: 29 mar 2016 
3 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 16-17 
 
4
 MOTA apud PINHO José Antônio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: 

já podemos traduzi-los para o português? Revista de administração pública. n. 43. Rio de 
Janeiro: 2009, p. 1343-1368, nov./dez. 
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processos de decisão consistem em condutas básicas que devem ser 

estimuladas, com vistas a evitar o desperdício dos recursos públicos. 

Estas condutas quando reunidas e bem aplicadas pelos gestores 

públicos e sociedade se traduz naquilo que chamamos accountabity, termo 

ainda sem tradução precisa para o português, mas que reflete este tratamento 

responsável e transparente da coisa pública. 

Ora, se o desenho constitucional do direito administrativo brasileiro 

inspirou-se no modelo norte-americano, e o modelo norte-americano, por sua 

vez, tem como cerne a noção de accountability, é no mínimo curioso que tal 

conceito inexista no ordenamento jurídico pátrio, como parece sugerir parte da 

doutrina5. Desta curiosidade emerge o questionamento que norteará o presente 

estudo, a saber, contém a nossa Constituição elementos de accountability? 

Por força da influência da common law na formação do direito 

constitucional administrativo brasileiro, é bastante provável que muitos dos 

mecanismos que permitem a realização de accountability já estejam inseridos 

em nosso sistema jurídico, ainda que de forma espaçada, enquanto regras, 

princípios e postulados. Desta feita, teríamos então já a previsão constitucional 

de uma “accountability à brasileira”, com características distintas do modelo 

tradicional norte-americano, notadamente no que diz respeito à chamada 

accountability societal, relacionada ao controle social da administração pública. 

Partindo da compreensão do modo pelo qual accountability incorporou-

se ao direito brasileiro, é que poderemos compreender as razões do ínfimo 

debate da questão no meio jurídico, a despeito da crescente demanda oriunda 

dos diversos atores sociais por sua efetivação. 

Para fins de elaboração da presente dissertação, deu-se prioridade à 

utilização do método teórico-descritivo, mesclando elementos característicos 

das pesquisas correlacionais e estudos de caso. 

Assim é que, pela análise de alguns aspectos relacionados à 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, foi possível 

evidenciar as limitações hoje existentes à consolidação de uma cultura efetiva 

de accountability e lançar as bases para pensar em possíveis caminhos para 

possibilitar sua superação. 

                                                   
5 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? 
Revista Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, fev-abr 1990. 



13 
 

2 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO MÍNIMA DE ACCOUNTABILITY 

 

 Como melhorar a experiência democrática é, sem dúvidas, uma das 

principais preocupações da modernidade, especialmente em contextos 

sociopolíticos como o brasileiro, permeado pela descrença. 

Em pesquisa recentemente divulgada6, verificou-se que o cidadão 

brasileiro é um dos que menos confia em seus representantes e instituições 

políticas. 

A desconfiança é alimentada diariamente, quando o cidadão é 

confrontado com inúmeras denúncias de corrupção, desvios de conduta e 

malversação de recursos públicos. 

Aliado a isto, vê-se um sem número de problemas, de diversas ordens, 

simples e complexas, que há anos permanecem à vista da população, 

pendentes de solução. 

Quando o Estado não se mostra útil a resolver os problemas da 

sociedade; quando a política é feita nas entrelinhas, longe dos olhos do 

público; quando o poder é exercido para beneficiar um grupo “seleto” ao invés 

de almejar o bem comum, sabe-se que algo precisa ser feito. 

A sociedade brasileira tem dado sinais inequívocos de que anseia por 

profundas mudanças. Na última década, o Brasil testemunhou o florescer de 

uma nova experiência democrática, marcada pelas sonoras demonstrações 

públicas de descontentamento e cobranças por atitudes mais assertivas de 

seus representantes. 

Grandes manifestações, greves, ocupações de espaços públicos, 

mobilizações presenciais e virtuais demonstram a emergência de algo que 

pode vir a representar uma nova fase na história brasileira. 

Fala-se aqui numa possibilidade na medida em que, em relação ao 

protagonismo do cidadão, o que a história brasileira demonstra é a dificuldade 

de utilização da força popular para realizar modificações profundas nas 

estruturas política e social. O que se verifica, em regra, são situações extremas 

que geram grande comoção e mobilização momentânea. 

                                                   
6 Dados disponíveis em http://www.inesc.org.br/noticias/brasileiro-nao-confia-mais-nos-
politicos, acesso em 04 dez 2016. 
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Pode-se falar, então, no atine à participação popular, que o Brasil 

vivencia uma “democracia de rompante”. São movimentos que emergem com 

uma repercussão gigantesca, mas, sem a definição clara de pautas e objetivos, 

logo perdem força e caem no esquecimento. 

É preciso, pois, achar modos de canalizar esta força, possibilitando que 

seja continuamente empregada em prol da sociedade para só assim promover 

uma ruptura do ciclo vicioso que hoje se mostra enquanto marca distintiva da 

política brasileira. Para tanto, é imprescindível uma reaproximação do povo 

com as suas instituições.  

A grande constatação extraída destas experiências pontuais é a de que 

as instituições políticas tendem a mudar seu modo de atuação quando sabem 

estar sendo vigiadas ou acompanhadas de perto pelo povo. 

A capacidade de influência da opinião pública sobre as atividades 

políticas é imensa. Sendo assim, por que não aproveitá-la de um modo mais 

significativo? 

Talvez seja esta a mais importante contribuição que accountability tenha 

a oferecer: mudar as bases do relacionamento entre o povo e seus 

representantes. 

Tal mudança vem da certeza de que, sob a influência de accountability, 

a sociedade civil não mais ocupa um papel passivo, mas passa a também 

protagonizar os processos decisórios, interferindo, acompanhando e avaliando 

de forma bastante próxima a atuação de seus representantes. 

Em razão de seu potencial transformador, indubitável, pois, a 

necessidade de melhor conhecer accountability, sendo o primeiro passo a 

investigação de seu conceito. 

 

 

2.1 ESTADO, DEMOCRACIA E REPRESENTAÇÃO 

 

Busca pela felicidade, bem comum, paz, progresso... Inúmeras são as 

teorias e justificativas fornecidas pelas mais brilhantes mentes da filosofia e da 

ciência política, no intuito de explicar os motivos que nos levam a abrir mão da 

liberdade individual e poder de autodeterminação em prol da vida em 

sociedade. 
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A questão é deveras complexa e, não sem razão, vem sendo explicada 

e reexplicada periodicamente.  

O filósofo francês la Boétie7 explicita que todos os homens nascem livres 

e têm o desejo de conservar tal condição, suportando elevadíssimo sofrimento 

caso tenham de abrir mão dela. No entanto, em razão de certas circunstâncias, 

acaba o homem aderindo voluntariamente à servidão. 

Menciona ainda o filósofo a existência de elementos inatos ou naturais 

os quais levam o homem a desejar a vida em sociedade. O fato de sermos 

semelhantes, determos a capacidade de criar laços de afeição, de 

reconhecimento mútuo, bem como de possuirmos habilidades diferenciadas e, 

de certa forma, complementares, revelaria uma vantagem em conviver em 

sociedade. 

Em síntese, na medida em que a natureza partilha seus dons de forma 

diferenciada entre os homens, alguns detêm o poder de ajudar e outros a 

necessidade de ser ajudados, justificando assim a sua organização em 

sociedade8. 

Tal forma de organização faz surgir certos hábitos e necessidades, e o 

desejo por mantê-los seria um dos elementos motivadores da servidão 

voluntária.  

A ideia de que somos naturalmente vocacionados à vida em sociedade 

não é exclusiva de La Boétie. 

A despeito de divergir em questões fundamentais, o pensamento 

segundo o qual o homem nasce para o convívio em sociedade também pode 

ser visto na obra de Aristóteles. 

Em A política9, o filósofo cunha uma de suas mais célebres afirmações, 

ao declarar ser o homem um “animal cívico, mais social do que as abelhas e os 

outros animais que vivem juntos” 10. As sociedades domésticas e os indivíduos 

comporiam invariavelmente a tecitura das Cidades, sendo partes de um mesmo 

corpo. 

                                                   
7 LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso sobre a servidão voluntária. Sine editio. Sineloco: LCC 
Publicações Eletrônicas, 2006, e-book, p. 29. 
8
 Idem, p. 09. 

9
 ARISTÓTELES. A Política. 1. ed.. Trad.Torrieri Guimarães. São Paulo: Editora Martin Claret, 

2002, e-book. 
10Idem, p. 11. 
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O Estado seria assim um conjunto composto pela universalidade de 

cidadãos, os quais, dotados de interesses semelhantes, unem-se no intuito de 

propiciar àquela coletividade a melhor vida possível. 

Assim, o Estado tem por finalidade o alcance da felicidade, por meio do 

exercício e uso perfeito da virtude11. O Estado Aristotélico representa, portanto, 

a conjunção de um esforço coletivo para o alcance do bem estar individual. 

Diametralmente oposta a estas teses é a justificação proposta pelo 

inglês Thomas Hobbes para explicar a vida em sociedade e a existência do 

Estado. Para ele, o homem não é naturalmente vocacionado ao convívio social, 

como sugerem La Boétie, Aristóteles e tantos outros. Seus estudos 

caracterizam o homem desprovido do instinto natural da sociabilidade, que 

enxerga seu semelhante não como um parceiro, mas como um concorrente a 

ser dominado12. 

Afirma Hobbes a existência de três caracteres na natureza humana, os 

quais classifica enquanto causas principais da discórdia, sendo eles a) a 

competição, a qual leva os homens a atacar os outros por lucro; b) a 

desconfiança, que motiva os homens ao conflito pelo temor à sua segurança; e 

c) a glória, que fundamenta os ataques como forma de melhorar ou preservar 

sua reputação13. 

Por força dos mencionados atributos, na ausência de um poder superior 

que promovesse a conformação do convívio humano, mantendo-os todos numa 

situação de temor respeitoso, os homens se encontram em um permanente 

estado de guerra14, o que impediria o progresso da humanidade. 

O desejo de sair do referido estado de guerra seria, então, o fundamento 

para a instituição de mecanismos de restrição da liberdade individual, 

instituindo sobre os homens um “poder visível capaz de os manter em respeito 

e os forçar, por medo do castigo, ao cumprimento dos seus pactos e à 

observância das leis de natureza [...]”15, a exemplo da justiça, da equidade, da 

                                                   
11Ibidem, p. 67. 
12CONTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: ser, saber e fazer. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995. P. 240 
 
13

HOBBES, Thomas. TUCK, Richard [ORG]. MONTEIRO, João Paulo; SILVA, Maria Beatriz 
Nizza da; BERLINER, Cláudia; OSTRENSKY, Eunice [TRAD]. O Leviatã. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 62 
14 Idem, p. 63. 
15 Idem, p. 143. 
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modéstia e da piedade, exercido por um soberano, em favor de quem é 

concedido o direito de governar. 

O Estado, então, surgiria a partir desta espécie de contrato pactuado 

entre os homens livres, por meio do qual são concedidos poderes ilimitados e 

absolutos ao soberano, de modo a assegurar a paz e defesa comuns16. 

Tal qual Hobbes, John Locke também era adepto da teoria 

contratualista, defendendo que a transição do estado de natureza para o 

Estado Civil teve início com a outorga de poder a um governante. 

Todavia, na compreensão de Locke, o estado de natureza não teria as 

características beligerantes mencionadas por Hobbes, mas antes seria 

marcado pela liberdade e respeito à razão17. 

O fundamento de existência do Estado seria, em suma, a necessidade 

de preservação e aprimoramento desta liberdade vivenciada no estado de 

natureza, “visando a salvaguarda mútua de suas vidas, liberdades e bens” 

[...]18. 

Também adepto da teoria contratualista, Rousseau acredita que as 

associações humanas surgem da impossibilidade manutenção das condições 

vivenciadas no estado de natureza, o que conduz o homem a escolher entre 

alterar o seu modo de ser ou o perecimento19. 

É certo que vários são os fundamentos encontrados pelos estudiosos 

para explicar o fundamento da existência do Estado e da necessidade de 

sermos governados20, para assim aprimorar nossas chances de sobrevivência, 

de desenvolvimento e alcance da felicidade e do bem comum. 

A despeito dos diversos fundamentos encontrados para justificar a 

existência do Estado, todos parecem ter um ponto de convergência: o Estado 

surge pois a vida em sociedade é deveras complexa, limitando assim as 

possibilidades de autogestão. 

                                                   
16 Idem, p. 146-147. 
17

 LOCKE, John. Segundo tratado sobre direito civil. Rio de Janeiro: Vozes, sine data. E-
book, p. 36 
18

 Idem, p. 69. 
19 ROUSSEAU, Jean-Jacques. SILVA, Rolando Roque da [TRAD]. Do contrato social. 
Sineloco:RidendoCastigat Mores, sine data. E-book. P. 23.  
20

 Inúmeros estudiosos dedicaram seus trabalhos ao estudo da forma de constituição dos 
Estados, não pretendendo esta obra esgotar o tema. Merecem igualmente destaque as 
contribuições ao tema proporcionadas por Grotius, Puffendorf, Spinoza, Tomasius, Bodin, Marx 
e Hegel. 
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Assim, diante dos inúmeros entraves decorrentes da autogestão, fez-se 

indispensável a criação de um  mecanismo viabilizador da tomada de decisões 

coletivamente vinculantes, por meio do monopólio do uso legítimo da força, que 

chamamos Estado, consoante a definição proposta por Max Weber21. 

O modo pelo qual estas decisões coletivamente vinculantes são 

tomadas no âmbito dos Estados Contemporâneos, aliás, é o principal objeto de 

interesse do presente estudo. 

Predomina nos Estados Contemporâneos, e em especial no ocidente, a 

adoção de regimes democráticos de governo, em sua maioria de caráter 

representativo semi direto.  

A opção pela democracia representativa, leciona Norberto Bobbio, 

justifica-se na medida em que a democracia direta, tal qual organizada pelos 

gregos, foi idealizada para servir a um modelo bem mais simples de sociedade. 

Fatores como a complexização das economias, o crescimento do 

aparato burocrático e a crescente demanda oriunda dos diversos atores 

sociais, os quais passam a ser identificados enquanto cidadãos e por tal motivo 

incluídos no processo decisório, demandaram um rearranjo do modelo 

democrático, no intuito de torná-lo mais eficiente, sem abrir mão de seus 

elementos essenciais22. 

Assim diante da impossibilidade material da realização da democracia 

direta nas sociedades contemporâneas, passa-se a adoção de um modelo por 

meio do qual representantes eleitos pela coletividade assumam o encargo de 

realizar as deliberações que vincularão todo o grupo social23. 

Uma derivação da democracia representativa, pensada no intuito de 

sanar as chamadas “falhas de representatividade” do modelo atual24, é a 

chamada democracia semidireta, arquitetada de modo a combinar elementos 

característicos da democracia direta e representativa25, permitindo a efetiva 

                                                   
21WEBER, Max. Ensaios de sociologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 86. 
22 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 6. ed.. Rio de 

Janeiro: Paz e terra, 1986, e-book, p. 39-41 

 
23

 Idem, p. 44. 
24

 Por falhas de representatividade queremos aqui significar a falta de responsividade dos 
representantes, a saber, incapacidade de transformar os anseios sociais em normas e políticas 
públicas adequadas a preservação dos seus interesses e assegurem o bem estar coletivo. 
25BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa. Referendos, Plebiscito e 
Iniciativa Popular. São Paulo: Ática, 1991. 
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participação popular em todas as funções estatais, inclusive na formulação das 

leis, de forma instituicionalizada ou não26. 

Os aprimoramentos na forma de organização do Estado e exercício do 

poder político demonstram o intuito de viabilizar a existência de mecanismos 

capazes de estimular uma melhor e maior participação dos diversos atores 

sociais no cenário político, aprimorando as formas distribuição e controle do 

poder. 

Tais aprimoramentos devem ocorrer de forma constante, tendo em vista 

os arranjos dinâmicos que permeiam todas as estruturas sociais, e também 

inclusiva, com vistas a assegurar que os mais diversos pontos de vista sejam 

levados em consideração, especialmente quando da formulação de políticas 

públicas. 

Pode-se afirmar que a noção de accountability, a ser investigada nos 

tópicos subseqüentes, é uma das ferramentas idealizadas no intuito de 

melhorar a experiência democrática, tendo em vista que por meio dela se 

busca estreitar os laços do relacionamento existente entre administradores e 

administrados. 

Tal estreitamento decorre da possibilidade de firmamento desta relação 

em bases mais claras e transparentes, no intuito de assegurar que o poder 

conferido pelo povo a seus representantes vem sendo utilizado da melhor 

forma possível, eliminando todos os obstáculos que impedem ou diminuam a 

capacidade de o Estado dialogar com seus cidadãos. 

  

 

2.2 DEMOCRACIA E ESCOLHAS SOCIAIS 

 

Uma das mais relevantes questões atinentes ao pleno funcionamento de 

um Estado democrático diz respeito à forma pela qual as políticas públicas são 

formuladas e o papel do cidadão neste processo. 

                                                   
26

 SGARBI apud VENEIRO, Carlos Magno Spricigo. A fundamentação da democracia 

semidireta nos textos políticos de Hans Kelsen. P. 23 
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A consideração de diferentes pontos de vista antes da tomada de 

qualquer decisão coletivamente vinculante pode ser listada como um dos 

principais traços distintivos entre os regimes democráticos e autoritários. 

Por tal motivo, não é exagero afirmar que o cerne da democracia é a 

possibilidade de argumentação pública e a troca racional e fundamentada de 

idéias, permitindo a formulação de princípios gerais e razoáveis sobre as mais 

variadas questões, sendo tal possibilidade o elemento central para a garantia 

de que o sistema democrático será, de fato, justo. 

Tais discussões nem sempre serão frutíferas27 ou servirão como 

garantia de efetividade destas deliberações, principalmente considerando a 

existência de distorções quanto ao formato desta discussão, o poder de 

participação de cada um dos diversos grupos ou classes que compõe aquela 

sociedade, a influência do poder econômico na esfera decisória, além da 

carência ou má qualidade das informações que subsidiam este processo de 

escolha, pois nem sempre permitem um vislumbre adequado e correto da 

realidade social. 

O problema da inconsistência informacional, aliás, é listado por Amartya 

Sen como um dos principais óbices à formulação de critérios coerentes e 

consistentes de avaliação social e econômica, sendo este um dos maiores 

desafios a consolidação das instituições democráticas28. 

Mas, mesmo considerando estas falhas, tal debate é essencial para 

assegurar que todos os grupos sociais tenham a possibilidade de exprimir as 

suas idéias, trocar de experiências e professar diferentes pontos de vista. 

Ora, é indubitável que cada indivíduo possui diferentes concepções de 

vida e de portar-se diante das mais diversas situações, e principalmente visões 

distintas daquilo que considera certo ou errado, justo ou injusto. E aí reside a 

importância do debate e da argumentação pública29. 

Quando um indivíduo toma uma determinada decisão, ele o faz com 

base em suas preferências, ou seja, no conjunto de valores e princípios que 

constroem o seu código de conduta. 

                                                   
27

 SEN, Amartya. A idéia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 102. 
28

 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000.  
29 SEN, op. cit, 2009, p.102. 
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Pela análise das escolhas de cada indivíduo torna-se possível avaliar 

qual ou quais as preferências e valores professados por cada um, quais são 

predominantes ou minoritários, quais são preferidos ou preteridos, em quais 

situações e por qual motivo30. 

A análise da motivação por trás de cada escolha é um ponto chave da 

chamada teoria da escolha social, de onde deriva a ideia da viabilidade de que 

os juízos sociais e as escolhas publicas sejam formuladas com base em 

critérios racionais e bem definidos, ainda que não unânimes. 

Esclareça-se, por oportuno que a teoria da escolha social, nos moldes 

apresentados neste trabalho, toma por base a doutrina do economista indiano 

Amartya Sen. 

O ponto de partida da tese formulada por Sen, notadamente da sua 

teoria de Justiça, é a refutação das teorias formuladas por John Rawls e Robert 

Nozick, abordagens estas que, a despeito de muito distintas, compartilham do 

alto grau de abstração e da preocupação com as formulações ideais do 

conceito de Justiça.31. 

As diferenciações entre a teoria da escolha racional de Amartya Sem 

dos outros critérios acima mencionados de formulação de decisões 

coletivamente vinculantes podem ser vislumbradas a partir de diversas 

dimensões. 

A teoria de escolha racional prioriza as questões práticas que permeiam 

e embasam o processo de tomada de decisões ao invés de despender muita 

energia na busca de um modelo ideal de Justiça e das instituições. Noutro 

aporte, uma vez que se afasta da busca por um modelo ideal de Justiça, 

reconhece a pluralidade de valores existentes numa sociedade e que estes 

valores nem sempre serão harmônicos e muito menos absolutos. Desta feita, 

os parâmetros médios de Justiça podem ser periodicamente reexaminados ou 

ampliados, a depender da dinâmica da interação destes valores conflitantes. 

Neste exercício dialético não só a sociedade é convidada a refletir sobre seus 

valores e comportamentos, compatibilizando-os aos parâmetros de Justiça 

                                                   
30

 SEN, Amartya. Collective choice and social welfare. Amsterdã: Elsevier science, 1979. 
31

 MARIN, Solange Regina; QUINTANA, André Mazulo. Amartya Sen e a escolha social: Uma 
extensão da teoria da justiça de John Rawls?. Revista Economia Contemporânea, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 3, p.509-532, set –dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rec/v16n3/a07v16n3.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2015. 
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social vigentes, mas também o Estado, a quem cabe garantir o 

aperfeiçoamento de suas instituições para atender tais demandas32. 

O reconhecimento da pluralidade valorativa é igualmente importante 

para viabilizar que as questões de interesse da sociedade sejam avaliadas 

pelos mais diversos atores, com amparo em diferentes pontos de vista, bem 

como analisar quais os pressupostos e implicações levados em conta no 

momento da tomada de decisão. Como conseqüência, ao permitir a exposição 

desses diferentes pontos de vista e eleição de critérios diferenciados para 

viabilizar as decisões coletivamente vinculantes, a sociedade acaba sendo 

compelida por meio do debate a garantir a liberdade de expressão e exercitar a 

tolerância e respeito as diferenças33, tornando a democracia cada vez mais 

efetiva. 

Tal efetividade, considerando o fato de boa parte dos Estados adotarem 

democracias do tipo representativa ou semi-direta, perpassa invariavelmente 

pela qualidade da representação, não só no que atine no processo de escolha 

daqueles que serão incumbidos de dar voz à tais demandas, mas 

principalmente com a avaliação da forma pela qual os citados representantes 

aplicam o poder que lhes é concedido. 

Assim, faz-se necessária a criação de mecanismos que assegurem uma 

espécie de reforço à democracia, possibilitando o seu aprimoramento e maior 

eficácia na tradução das demandas oriundas das mais diversas camadas da 

sociedade em políticas públicas socialmente relevantes. 

Ao discorrer sobre o assunto, o filósofo Norberto Bobbio34 leciona que os 

representantes, além de mandatários de uma classe ou grupo de eleitores, 

devem portar-se enquanto um fiduciário e atuar no escopo de atender aos 

interesses gerais da sociedade. Os representantes devem ser, então, 

catalisadores dos diversos referenciais que existem no âmbito da coletividade 

no qual estão inseridos, e não só das categorias que compõem sua base 

eleitoral35. 

                                                   
32

 SEN, op. cit., 2009, passim. 
33

 SEN, op. cit., 2009, passim. 
34

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 6. ed.. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1986, e-book, p. 46 
35 Idem, p. 48. 
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O dever de fidúcia dos representantes, frise-se, está restrito não só ao 

conteúdo de sua atuação, a qual deve estar alinhada aos interesses gerais da 

sociedade, mas alberga ainda a necessidade de sujeição a determinados 

standards comportamentais, primando sempre pela adoção de uma postura 

ética. 

O exercício da vida política, para Hannah Arendt, requereria o 

desenvolvimento de certas virtudes, sendo a primeira delas a coragem. A 

política demanda coragem, em especial de agir e falar, na medida em que se 

faz por vezes necessário por em risco à vida e os interesses pessoais, com 

vistas a proteger os interesses coletivos. Exige-se, em suma, dos políticos, a 

grandeza de abrir mão dos próprios interesses para assumir uma 

responsabilidade com o mundo, ocupando os espaços públicos, expondo-se 

aos demais36. 

Devem, assim, existir à disposição da sociedade mecanismos aptos a 

permitir uma constante avaliação da atuação dos representantes, permitindo o 

seu controle e responsabilização. Este é um primeiro sentido que pode ser 

atribuído à accountability. 

 

 

2.3 DEFINIÇÃO MÍNIMA DE ACCOUNTABILITY 

 

Antes de iniciar o detalhamento dos elementos que compõem o seu 

conceito, é preciso, no entanto, fazer breves ressalvas relacionadas à forma 

pela qual se deve apreender accountability, tendo em vista a sua pluralidade 

semântica. 

É certo que, com o objetivo de facilitar a assimilação de conceitos 

complexos, é bastante comum o recurso às classificações e sistematizações. 

Tais formas de organização do conhecimento têm o seu valor metodológico, na 

medida em que facilitam o processo de aprendizagem. 

Tal facilitação, no entanto, não está isenta de riscos. Como leciona 

Edgar Morin37, por meio das inúmeras espécies de sistematizações, “buscamos 

                                                   
36

 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. Trad. Rosaura Eichenberg. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
37

Morin, E. O enigma do homem. Trad. F. de Castro Ferro. Rio de Janeiro: Zahar editores, 
1975. 
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a explicação de um todo através da constituição de suas partes. Queremos 

eliminar o problema da complexidade”. 

Fala-se em complexidade para designar que todo objeto cognoscível 

está atrelado a um determinado meio ou sistema, e com ele faz diversas 

interações. Nesse sentido, a real atividade de conhecimento implica na busca 

constante em buscar o entendimento não só do objeto ou suas partes, mas 

principalmente das também de como se posiciona e relaciona com o mundo ao 

redor. 

Assim é que, a despeito de seu enorme valor metodológico, as 

sistematizações e classificações trazem consigo também o risco de levar o 

aprendiz a dissociar tal fragmento do resto do sistema do qual faz parte. 

Uma das mais famosas lições deixadas pelo filósofo Aristóteles nos 

alerta que o todo é superior ao somatório de suas partes38. Ao discorrer sobre a 

questão, Bertalanffy explica que “o todo é maior que a soma das partes pois 

inclui a relação entre elas”39. 

Assim, a real compreensão exige do investigador muito mais do que 

assimilação de conceitos e fórmulas prontas, sendo indispensável o recurso ao 

pensamento complexo. 

Exige do aprendiz o reconhecimento de que o saber completo é 

inatingível, bem como o fato de o processo de aprendizagem ser 

essencialmente trans, inter e multidisciplinar40. 

Por oportuna, deve-se rememorar os ensinamentos de Enrique Leff41 

que, ao discorrer sobre a complexidade do conhecimento, informa que, diante 

da complexidade do mundo, surge a necessidade reformular os meios de 

organização do conhecimento, substituindo o fracionamento da ciência por um 

pensamento holístico e reintegrador dos saberes. 

O Direito, enquanto ciência, não poderia estar alheio às discussões 

relacionadas ao problema da complexidade. 

Aliás, tal discussão ganha contornos deveras relevantes nesta área do 

conhecimento científico, tendo em vista a necessária dialeticidade que deve 

existir entre o direito enquanto ciência e enquanto prática. 

                                                   
38

 ARISTÓTELES. Metafísica. Traduzido por Giovani Reale. São Paulo: Loyola, 2002.  
39

 BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas. 3ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. 
40

LEFF, Henrique [COORD]. A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. 
41 Idem. 
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Como alerta Fabiano Mendonça42, as classificações, do ponto de vista 

da organização do conhecimento, tem sua utilidade. No entanto, do ponto de 

vista da aplicabilidade dos institutos jurídicos, não se mostram adequadas. 

Para o autor, o Direito deve ser interpretado de forma sistêmica, 

pensado sob múltiplas perspectivas, de modo a propiciar a sua visão integral43. 

A interpretação jurídica deve assim primar pela compreensão da existência 

humana enquanto parte de um sistema, possibilitando a análise dos direitos 

sob múltiplos aspectos. 

Ao fragmentar o saber jurídico em dimensões, gerações, ramos, entre 

inúmeras outras espécies de sistematização, corre-se o risco de ignorar ou 

subestimar as múltiplas implicações que existem entre cada uma dessas 

nuances, bem como as interações com a sociedade e com outras ciências 

afins. 

A adoção de tais abstrações, indubitavelmente, conduz a um 

distanciamento da referida visão integral do Direito, o que não é desejável. 

No esteio da lição de Norberto Bobbio44, toda norma jurídica é composta 

por ao menos três dimensões, a saber, justiça, eficácia e validade. A questão 

da dialeticidade com o social afetará sobremaneira os aspectos de justiça e 

eficácia das normas, haja vista a necessidade de uma harmonia valorativa 

entre o que dispõem a norma e os ditames sociais para que ela possa produzir 

os efeitos idealizados pelo legislador. 

Em verdade, a aplicação do pensamento complexo demanda perceber 

que as classificações, fragmentações e sistematizações não significam, em 

absoluto, que existam um ‘n’ tipos de direitos ou institutos, mas sim que cada 

um desses direitos e institutos pode assumir ‘n’ papéis diferenciados, a 

depender do contexto e suas variantes, a exemplo das sociais, políticas e 

históricas. 

Tal discussão não está alheia aos estudos sobre accountability, 

tratando-se este de um conceito complexo por natureza, impondo assim uma 

análise que mais se aproxime de sua visão integral. Aliás, pode-se afirmar que 

                                                   
42 MENDONÇA, Fabiano. Introdução aos direitos plurifuncionais: os direitos, suas funções e 
a relação com o desenvolvimento, a eficiência e as políticas públicas. Natal: sine editio, 2016, 
p. 20. 
43 Idem, p. 24-25. 
44

 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani 
Bueno Sudatti. Bauru: EDIPRO, 2001. 
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é exatamente a falta do pensamento complexo o elemento causador da 

enorme imprecisão conceitual que permeia tal discussão. 

A faceta mais popular de accountability é, indiscutivelmente, aquela 

atrelada ao controle da administração pública, como mencionaremos adiante. 

No entanto, ainda que este papel se revele como preponderante aos 

olhos dos atores sociais é relevantíssimo compreender sua natureza plúrima, e 

conteúdo variável de seu conceito, extremamente dependente do contexto 

social, histórico e cultural em que se insere. 

As primeiras discussões sobre accountability remetem ao século XVIII, 

em referência à relação entre as instituições bancárias e seus clientes. O 

princípio básico, e que constitui a essência do que se denomina accountability, 

reside na ideia de manter e transmitir informações acerca do dinheiro recebido 

e pago45. 

Aquele imbuído da missão de gerir os recursos, denominado agent, 

passou a ter então o dever de prestar contas àquele que lhe confiou tal missão, 

denominado principal46. 

Com o tempo tal noção foi aprimorada, passando a englobar não só o 

dever de prestar contas, mas também a possibilidade de avaliação do 

desempenho do agent no exercício de seu mandato, gerando ganhos de 

eficiência. Tais resultados positivos fizeram com que medidas similares 

passassem a ser adotadas em outras atividades do mundo corporativo. 

Como explicita Steets47, é bastante comum a existência de interesses 

divergentes entre principal e agent, problema agravado pela assimetria 

informacional entre estes. 

                                                   
45 STEETS, Julia. Accountability in public policy partnerships. Hampshire: Palgrave 
Macmillian, 2010, p. 14. 
46 Pode-se afirmar que as discussões acerca de accountability se desenvolvem no âmbito da 
chamada “teoria da agência”. Consoante a definição proposta por Jensen e Meckling, um 
relacionamento de agência consiste num contrato, por meio do qual uma ou mais pessoas, 
denominadas principals, contratam os serviços de outrem, denominada agent, e a este 
deleguem certos poderes e autoridade para a tomada de decisões. Para os estudiosos, se 
ambas as partes atuam de modo a maximizar os seus próprios interesses, é provável que nem 
sempre o agent atuará com o fito de buscar o melhor interesse dos principals. Daí a 
necessidade de instituir mecanismos capazes de assegurar a convergência dos interesses de 
ambas as partes envoltas nesse ajuste. Cf. JENSEN, Michael C.; MECKLING, Wiliam H. 
Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structures. In: Journal of 
financial economics. v. 3., 1976, p. 305-360.  
47 STEETS, 2010, p. 16. 
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Assim é que, no intuito de alinhar tais interesses divergentes, percebeu-

se a necessidade de criar mecanismos capazes de a) sancionar o agent que 

inobservasse o melhor interesse do principal no exercício de seu mister, b) 

reforçar as boas condutas, além de c) criar uma base informacional suficiente 

para garantir que as ações do agent fossem monitoradas a um baixo custo. 

A base de accountability, então, está na análise da relação principal-

agent, que implica, de um lado, num dever de prestar contas por suas ações e 

de outro o poder de acompanhá-las48. 

Com a globalização, novas formas de interação desenvolvem-se entre 

muitos aspectos da vida em sociedade, inclusive no que diz respeito à 

dinâmica do exercício da autoridade política em âmbito nacional e 

internacional49. 

Em paralelo a tal fenômeno, percebe-se a consolidação de uma 

ideologia econômica neoliberal, a qual tem por uma das bases principais a 

crença na ineficiência e falta de responsividade dos Estados em relação aos 

cidadãos50. 

Da necessidade de imprimir uma maior eficiência à gestão dos recursos 

públicos, estipulando parâmetros mais claros para direcionamento da ação dos 

agentes públicos, bem como mediante a instituição de uma série de 

mecanismos permissivos ao acompanhamento, avaliação e controle destes 

atos verifica-se a adoção da ideia de accountability aplicada às atividades de 

governança pública, no esteio da chamada “governança corporativa”. 

Segundo a definição proposta pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa51, consiste esta num “sistema que permite aos acionistas ou 

cotistas o governo estratégico de sua empresa e a efetiva monitoração da 

direção executiva”, e tem por finalidade “aumentar o valor da sociedade, 

facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade”. 

Aplicada ao setor público, a ideia de governança corporativa promove a 

adaptação dos princípios norteadores deste modelo de gestão, os quais podem 

ser resumidos em quatro diretrizes gerais, a saber, compliance, disclousure, 
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 STEETS, 2010, p. 14. 
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 NEWELL, 2002. 
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 Idem, 2002. 
51 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CORPORATIVA apud BERGAMINI JUNIOR, 
Sebastião. Controles internos como um instrumento de governança corporativa. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, v.12, n.24, dez. 2005, p. 152. 
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fairness e accountability com o fito de originar um modelo mais democrático e 

inclusivo de administração. 

Compliance, disclousure e fairness, tais quais accountability, são 

conceitos complexos e de conteúdo variável. Porém, em linhas bastante 

genéricas, pode-se dizer que compliance consiste na exigência de a atuação 

do gestor esteja em conformidade com as regras previamente estabelecidas; 

disclousure, por sua vez, consiste na necessidade de que a gestão se 

desenvolva de forma transparente; já a ideia de fairness diz respeito à 

necessidade de tratamento equitativo – justo e igualitário – de todos os grupos, 

remetendo a um dever de lealdade52. 

A construção de accountability perpassa, indubitavelmente, pela 

definição, com o máximo de clareza quanto for possível, acerca de cada um 

dos atores que compõe a tecitura social, bem como do poder que exercem e 

sobre os quais serão chamados a se responsabilizar53. É um processo político, 

mas que também sobre a influência da agenda econômica. 

Nesta espécie de relação, o papel de agent é atribuído àqueles 

investidos na função pública, especialmente quando em exercício de mandato 

eletivo. 

A eles cabem gerir os bens e recursos públicos, em conformidade com 

as diretrizes decorrentes das normas jurídicas vigentes, bem como dos 

arranjos construídos com os diversos agentes sociais, a exemplo das 

plataformas de campanha eleitoral ou formulação de políticas públicas. 

Desta feita, o agent tem a atribuição de realizar a gestão de forma 

responsiva, ou seja, atendendo às expectativas do principal, cumprindo os 

pactos firmados com a sociedade. 

A responsividade é balizada por outra atribuição conferida ao agent, qual 

seja, a responsabilidade. Cabe ao gestor sim atender às expectativas do corpo 

social, em cumprimento aos já mencionados pactos sociais, sem, no entanto, 

inobservar os deveres de cuidado necessários à manutenção do equilíbrio do 

Estado. 
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Ademais, os atos do agent devem ser executados de forma aberta e 

transparente, ressalvadas apenas as situações em que o interesse público 

assim o exigir. 

Cumpre ao agent, por fim, motivar suas ações, justificar e explicar as 

medidas tomadas, prestando contas de seus atos às instituições legitimadas, 

bem como aos representantes da sociedade civil, assumindo todas as 

responsabilidades daí decorrentes54, sendo esta uma das feições a que 

corresponde accountability. 

Em síntese, duas são as idéias centrais inseridas no conceito de 

accountability, a saber, prestação de contas e responsabilidade pelas 

conseqüências de suas ações55. Sob a perspectiva do agent, o instituto em 

comento envolve o dever de prover informações precisas sobre suas atividades 

e comportamentos, bem como de adequá-los à certos padrões, regras ou 

expectativas, previamente ajustados. Envolve também a obrigação de 

reconhecer e assumir a responsabilidade pelas ações desenvolvidas ao longo 

do exercício da função ou mandato.56  

Assim é que noção segundo a qual os governos são obrigados a 

responder aos cidadãos por seus atos (answerability), mas também à 

existência de instrumentos que permitam sancionar aqueles que violam os 

seus deveres e obrigações para com a res publica (enforcement57). 

No entanto, como visto, a relação jurídica permeada por accountability é 

bilateral. Se, por um lado, imprime uma série de implicações em relação ao 

agent, também corresponderá num outro rol de atribuições ao principal. 

A priori, cumpre informar que o papel de principal poderá variar de 

acordo com o contexto sócio-histórico-cultural observado. Pode-se afirmar, no 

entanto, que, em geral, é exercido pela sociedade civil, diretamente ou por 
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 Quanto ao aspecto da responsabilização, necessário se faz mencionar o “problema das 
muitas mãos”, discutido por Daniel Thompson. Frisa o autor que, em geral, as decisões 
coletivamente vinculantes são tomadas não por um único indivíduo, mas conjuntamente por 
vários agentes, torna-se difícil identificar quem é moralmente responsável pelos resultados 
produzidos. Cf. Thompson, 1980, p. 905.  
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 STEETS, op. cit., p. 14. 
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meio de representantes (ONGs, partidos políticos, associações, sindicatos, e 

empresas, por exemplo), bem como por instituições legitimadas58. 

Diante da multiplicidade de papéis, é comum o recurso à classificação 

do principal em três categorias distintas, a saber, formal, legal e informal. 

Principal formal é aquele que delega determinada atribuição ao agent, a 

exemplo da relação entre um chefe de Estado e seus Ministros. Principal legal, 

como a própria denominação sugere, diz-se daquele cujo poder de 

acompanhar, avaliar e sancionar as ações do agent decorre de lei, a exemplo 

dos Tribunais de Contas. Por fim, diz-se informal o principal que pauta sua 

atuação com base numa implícita ou hipotética delegação de autoridade, a 

exemplo da relação entre o povo e um governo eleito59. 

Do exposto, percebe-se que a grande distinção entre cada uma das 

tipologias de principals decorre da origem de seus poderes, se 

institucionalizadas ou não, bem como do tipo de sanção aplicável por cada um 

deles.  

Dentre suas atribuições, cumpre ressaltar o dever do principal em 

auxiliar no processo de definição dos objetivos, metas e prioridades, as quais 

definirão as linhas mestras da atuação do agent. 

Uma vez fixadas as diretrizes, cabe ao principal avaliar o desempenho 

do agent no exercício de suas funções, aplicando as medidas necessárias a 

estimular o bom comportamento ou sancionar os desvios de conduta. 

O exercício de tal atribuição, por óbvio, depende da existência de 

informações claras e suficientes acerca do comportamento do agent.Para 

tanto, faz-se necessário tanto a possibilidade de livre exercício da imprensa 

quanto a existência de mecanismos normativos que estimulem o principal a 

manter as informações relacionadas ao desempenho de suas atividades 

sempre acessíveis. 

Do exposto, fácil concluir que, quanto a este aspecto, a atuação do 

principal pode ser de cunho preventivo ou repressivo, assegurando que o agent 

haja sempre em busca do bem comum e sem abusar de sua autoridade60. 
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Também o principal desempenhará uma função essencial durante a 

execução das medidas implementadas pelo agent. É sua responsabilidade 

acompanhar a atuação do principal, fiscalizando as medidas tomadas. Sem a 

fiscalização, a efetividade da atuação do agent poderá ser comprometida. 

Em resumo, as expectativas decorrentes da avaliação do principal atuam 

como mecanismo de controle do comportamento do agent, o qual, ao menos 

em tese, atua para evitar respostas negativas. 

O principal, por sua vez, de posse das informações relativas à atuação 

do agent, procede com a sua avaliação, aplicando, quando for o caso, reforços 

ou sanções aos comportamentos praticados durante o exercício do mandato. 

Aplicados à esfera governamental, pode-se afirmar que os mecanismos 

de accountability visam assegurar a existência de determinados atributos, 

considerados essenciais à boa relação entre aqueles investidos na função 

pública e a sociedade. 

Pode ser definida enquanto um contrato entre os governos e seu 

público. Este concede aos governos a responsabilidade de administrar os 

recursos públicos. Em troca, aos governos cabe reportar ao público 

informações claras e suficientes sobre sua performance. 

Tal relação é fundamental para o fortalecimento da democracia, na 

medida em que concede ao povo o direito de conhecer o que os governos 

pretendem fazer, bem como se atingiram suas metas61. 

Diz respeito à construção de uma série regramentos e práticas aptas a 

propiciar uma gestão mais eficiente, bem como os parâmetros que devem ser 

utilizados para avaliá-los62. 

Em suma, para fins deste estudo, adotaremos o entendimento segundo 

o qual accountability corresponde a relação entre os agentes públicos e os 

representantes da sociedade civil, com vistas a tornar a administração da coisa 

pública mais eficiente, mediante a utilização de diversos mecanismos capazes 

de assegurar a observância a determinados padrões de governança, 

normalmente fixados por uma Constituição. 
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2.4 TIPOS DE ACCOUNTABILITY E SUAS MÚTUAS IMPLICAÇÕES 

 

Definido o conceito básico de accountability a ser utilizado no presente 

estudo, passa-se a elencar as diferentes maneiras que tal relação e seus 

mecanismos podem se manifestar no âmbito de uma sociedade. 

Consoante relatam Przeworski, Stokes e Manin, a estrutura básica de 

accountability segue uma lógica simples, no qual um indivíduo A é accountable 

em relação a outrem, B, desde que i) A esteja, de alguma forma, obrigado a 

agir no interesse de B e ii) B detenha o poder, formal ou informal, de 

recompensar ou sancionar A em relação à sua atuação63. 

A dificuldade, explicam, reside em definir quem são os sujeitos desta 

relação, quais atividades podem ser inseridas dentro do escrutínio da avaliação 

promovida pelo principal, qual a finalidade deste escrutínio, a natureza dos 

estímulos e das sanções aplicadas por ele... São, em suma, problemas de 

aplicabilidade, decorrentes da diversidade das interações sociais 

características do mundo moderno. 

No esteio do que já fora discutido no tópico antecedente, uma vez que 

decorre de interações entre Estado, sociedade e mercado, sempre há a 

possibilidade de que novas formas de accountability surjam enquanto outras se 

tornem obsoletas. Ademais, por tratar-se de uma relação bilateral, 

protagonizada por diferentes agentes, poderá assumir diversas formas64. 

Uma das primeiras classificações foi formulada por Guillermo O’ Donnell, 

para quem accountability pode assumir duas formas, a saber, vertical e 

horizontal. 

Na definição de O’Donnell, a essência da noção de accountability 

consiste no ato de tornar os representantes responsáveis por seus atos, 

perante aqueles que os concederam tais poderes65. 
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No contexto das democracias institucionalizadas, prossegue o autor, os 

representantes, ou agents, são chamados à responsabilidade por duas formas, 

a saber, pela accountability vertical ou pela accountability horizontal. 

 Chama-se vertical a accountability exercida pelos cidadãos e 

representantes da sociedade civil organizada, por meio da qual demandam dos 

agentes públicos que os reportem acerca das atividades desempenhadas, 

sendo seu principal mecanismo o voto. Em geral, todas as formas de 

democracia comportam a existência de mecanismos de accountability vertical, 

bem como a liberdade de associação partidária e de imprensa66. 

Por sua vez, denomina-se horizontal a accountability exercida pelas 

instituições e poderes autônomos, as quais detêm o poder de questionar ou até 

mesmo punir o agent, de modo a responsabilizá-lo por sua má conduta67, 

sendo típica das democracias representativas. 

Além das categorias horizontal e vertical, Smulovitz e Peruzotti68, 

apresentam o conceito de accountability societal, a saber, um conjunto de 

ações desencadeadas por atores diversificados (p. ex. organizações, 

associações e a mídia), com diferentes graus de organização, que se 

reconhecem enquanto legitimados para reivindicar direitos. 

A nota distintiva entre a accountabillity vertical e a societal reside no fato 

de que o exercício desta independe de legitimidade eleitoral resulta na 

aplicação de sanções simbólicas e não necessariamente jurídicas.69  

Sua finalidade, por assim dizer, é expor e denunciar as más condutas 

para, a partir daí e com o apoio da opinião pública, identificar sujeitos e 

formular agendas que, no futuro, poderão resultar em efetiva transformação 

social70. Noutro aporte, pode atuar enquanto “gatilho” de ativação de outras 

formas de accountability, inclusive os mecanismos institucionais típicos da 

accountability horizontal. 

Andreas Schedler, por sua vez, trata de accountability enquanto um 

conceito bidimensional, sendo elas answerability e enforcement. 
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Por answerability deve ser entendida a dimensão de accountability 

relacionada ao direito de receber informações e explicações, bem como 

correspondente obrigação de fornecê-las e justificá-las, com todos os detalhes 

necessários à sua exata compreensão71.  

Já enforcement remete à noção de sancionar a má-conduta e premiar as 

boas práticas. Assim, o agent tem não só o dever de reportar seus atos ao 

principal, mas também de suportar as conseqüências decorrentes de tais 

ações, inclusive no que atine as punições. Por outro lado, ao principal cabe não 

só exigir a oferta de tais informações, mas também impor as medidas 

compatíveis às informações recebidas. 

Admite o autor, no entanto, a existência de situações em que 

accountability pode se manifestar sem a presença de uma das dimensões que 

compõem o seu núcleo essencial, o que denomina conceitos radiais. 

O autor lista como exemplo destas concepções radiais de accountability 

as chamadas “comissões da verdade” as quais investigam violações de direitos 

humanos sem, no entanto, aplicar sanções, mas tão somente expor 

publicamente os responsáveis por tais atos72. Seria este um mecanismo de 

accountability desprovido da dimensão enforcement. 

Noutro aporte, demonstra o autor a existência de accountability mesmo 

dissociada da dimensão asweability, listando como exemplo o movimento 

estudantil da indonésia, o qual exigia a deposição do General Suharto, na 

medida em que inexistiam requerimentos por maior informação, mas tão 

somente por punição. Movimentos desta natureza ocorrem, explica, quando as 

violações de normas sociais são tão graves e evidentes que dispensam a 

necessidade de prover qualquer informação. Outra possibilidade é quando 

decorre da assimetria entre as elites e as massas, tornando qualquer 

possibilidade de diálogo impraticável73. 
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Accountability pode também ser classificada em virtude de sua 

finalidade. Consoante a classificação proposta por Julia Steets74, pode tal 

relação jurídica voltar-se às a)finanças, b) compliance, ou c) resultados. 

Accountability para finanças refere-se, como o próprio nome sugere, à 

forma pela qual o agent lida com os recursos. Pode ser ele compelido à 

justificar a origem de seus recursos, se estão sendo utilizados de forma 

eficiente e efetiva, e se a forma pela qual é aplicado pode ser submetida ao 

escrutínio público75. 

Accountability para compliance, por sua vez, diz respeito à verificação da 

conduta do agent, tomando como parâmetro as normas e procedimentos, as 

quais podem ser ditadas por autoridades governamentais, decorrer de 

imposições legais ou ainda determinadas pelo principal. Segundo a autora, tais 

normas podem atuar como mecanismo de restrição e controle da conduta do 

agent, ora como componentes de accountability76. 

Em geral, os tipos mais comuns de normas que espera-se sejam 

observadas pelo agent são aquelas relacionadas à procedimento fiscal, 

processos de tomada de decisão e transparência.77  

Por fim, accountability para resultados refere-se à avaliação dos 

resultados do trabalho do agent. Pode ser efetivada mediante a análise do 

cumprimento das metas ou promessas por ele perseguidas, sendo o voto 

principal mecanismo desta espécie de accountability. Outra possibilidade de 

avaliação diz respeito a mensuração da eficiência do agent na concretização 

das metas pactuadas. Além dos dois critérios em comento, a avaliação pode 

ainda referir-se à qualidade dos resultados78. 

Robert Keohane admite em seus estudos a existência de diversos tipos 

de accountability, dentre as quais eleitoral, hierárquica, legal, bem como entre 

as agências governamentais entre si79. 

Accountability eleitoral, à semelhança da definição proposta por 

O’Donnell, é aquela exercida por meio do sufrágio. Por sua vez, dá-se o nome 
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de accountability hierárquica àquela referente às relações entre subordinados e 

seus superiores.  

A ideia de accountability entre agências, também denominada 

supervisão horizontal, tem o mesmo sentido de accountability horizontal, 

relacionada aos mecanismos de controles institucionais e checks and balances. 

Accountability legal, a nomenclatura indica, funciona mediante a criação 

de critérios de boa conduta ou performance, os quais são utilizados como 

critério de regulação, em geral aplicáveis após o fato80. 

Quando fala-se em accountability pluralística, deve-se compreender o 

modelo segundo o qual vários ramos do governo são accountable um em 

relação ao outro81. 

Menciona ainda o autor que, nas democracias constitucionais, em geral, 

verifica-se uma combinação entre três modelos de accountability distintos, a 

saber, democrática, hierárquica e pluralística. Ademais, para que efetivamente 

funcione, são utilizados mecanismos das demais espécies de accountability, a 

exemplo de controles fiscais82. 

Há de se mencionar, por oportuno, que as classificações ora 

mencionadas não são exaurientes Existem diversos outros modos de perceber, 

compreender e explicar accountability, resultando, por óbvio, em diversas 

outras formas de classificação83. 

Noutro aporte, cada uma das classificações acima mencionada, 

rememorando as noções sobre pensamento complexo relatadas nos tópicos 

antecedentes, as classificações não devem impedir a possibilidade de 

vislumbrar accountability de forma integral. 
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3 ACCOUNTABILITY E CONSTITUIÇÃO 

 

Aclaradas as noções essenciais sobre accountability, as quais servirão 

de base para as discussões travadas ao longo deste estudo, avançamos no 

debate, no intuito de demonstrar como o mencionado conceito foi desenvolvido 

no Brasil, com enfoque no aspecto jurídico. 

Consoante mencionado alhures, a difusão do conceito de accountability 

tem íntima relação com a expansão dos modelos de governança coorporativa, 

brevemente discutidas nos tópicos antecedentes. 

A difusão deste modelo tem também relação com a onda reformista 

iniciada no período do pós segunda guerra mundial, o que possibilitou a 

transformação das bases constitucionais em diversas nações, mas também a 

busca pela implementação de medidas capazes de aperfeiçoar a atividade 

administrativa e, através do direito, criar bases propícias para o 

desenvolvimento. 

A Constituição de 1988 foi promulgada neste contexto, recebendo forte 

influência dos movimentos supra mencionados. Ainda na década de 1970 

foram iniciadas uma série de medidas com vistas a transformação do Estado 

brasileiro, com vistas a adoção de um modelo de administração pública 

gerencial, modelo este mais focado no cidadão e no atendimento de suas 

demandas.84 

O advento do Estado Democrático de Direito, por sua vez, foi o vetor 

para o aprofundamento de tais mudanças, na medida em que a demanda pela 

eficiência na prestação de serviços públicos tornou-se crescente85. 

É nesse contexto que as discussões sobre accountability começam a ser 

travadas no país, como será relatado nas páginas seguintes. 

 

 

 

 

                                                   
84

 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania. 34. ed. Brasília: 
Enap, 1998. 
85 LISOT, Altair. Os princípios da governança corporativa no processo de modernização da 
gestão da segurança pública no Brasil. In: Revista Ordem Pública. vol. 5. n. 1. jan-jun, 2012. 
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3.1 ACCOUNTABILITY E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 ampliou-se de 

maneira bastante significativa as discussões teóricas acerca do papel da 

cidadania na construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

Como explica o Ministro Carlos Ayres Brito86, a Constituição criou uma 

extensa gama de possibilidades para que a pessoa privada possa imiscuir-se 

nos negócios do Estado, tanto para vindicar direitos, interesses e pretensões 

individuais quanto questões atreladas ao interesse coletivo. 

A finalidade de tal ampliação seria consagrar um direito público subjetivo 

capaz de forçar o Estado a prover um tratamento mais respeitoso ao 

particular87, assegurando que a elaboração e execução de normas jurídicas, 

bem como políticas públicas, tenham sempre em vista a preservação de seus 

interesses88. 

Noutro aporte, a novel Constituição institui ainda (ou ao menos prevê a 

criação) de ferramentas voltadas à estimular um melhor gerenciamento da 

coisa pública, com vistas a promoção do bem comum, que pode ser traduzido 

na forma de direitos fundamentais, bem como dos objetivos a serem 

perseguidos pela República Federativa do Brasil. 

Ainda assim, as alterações legislativas motivadas pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a despeito de importantíssimas para a 

construção de uma cultura de respeito às instituições democráticas, 

representando um grande avanço em relação à ordem anteriormente vigente, 

não foram suficientes para assegurar uma melhoria efetiva na atividade de 

administração da coisa pública, vista pela ampla maioria da população como 

ineficiente e, por tal razão, incapaz de prover aos cidadãos, por vezes, sequer 

o mínimo existencial. 

A título exemplificativo, é possível mencionar os dados obtidos pelo 

Instituto DataFolha, utilizados para compor o Ranking de Eficiência dos 

                                                   
86

 BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre “controle social do poder” e “participação popular”. In: 
Revista de Direito Administrativo. n. 189. Rio de Janeiro: sine editio, 1992, p. 115 
87 Idem, p. 116. 
88 Idem, p. 121-122. 
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Municípios mantido pelo jornal Folha de São Paulo89. A referida pesquisa, 

divulgada em 26 de agosto de 2016, apontou que cerca de 76% (setenta e seis 

por cento) dos municípios brasileiros não são eficientes na utilização de 

recursos disponíveis para as áreas de saúde, educação e saneamento 

básico90. 

As conseqüências decorrentes desta situação de descontentamento são 

externalizadas de diversas maneiras distintas, pelos mais diversos atores 

sociais. Manifestações, a exemplo das jornadas de junho 201391 e do 

elevadíssimo índice de abstenção nos últimos pleitos eleitorais92. 

 Tal sentimento insatisfação com a realidade do Estado brasileiro pode 

ser apontado como um dos principais elementos fomentadores das primeiras 

discussões sobre accountability em nossas terras. 

 Pioneira na discussão sobre o tema em análise, Anna Maria Campos93 

debruça-se sobre a investigação do papel de accountability para o 

aperfeiçoamento das práticas administrativas94, descrevendo a possível relação 

desse instituto com a necessidade de proteção dos cidadãos contra a má 

conduta burocrática95. 

 Em seu entender, os mecanismos de controle burocrático – ou 

mecanismos de controle institucional clássicos – são insuficientes para garantir 

                                                   
89 O Ranking de Eficiência dos Municípios é obtido mediante a análise dos entes federativos 
capazes de prover ao cidadão mais serviços básicos, mediante a utilização de um número 
mínimo de recursos. 
90

 Resultado disponível em http://temas.folha.uol.com.br/remf/ranking-de-eficiencia-dos-
municipios-folha/3-entre-4-municipios-do-brasil-nao-sao-eficientes-no-uso-de-recursos.shtml, 
acesso 23.10.2016. 
91 Dá-se o nome de jornadas de junho ao movimento popular iniciado em diversas capitais 
brasileiras, especialmente em São Paulo, iniciadas por ocasião da majoração das tarifas do 
transporte público. Diante da reação truculenta das autoridades policiais, numa tentativa de 
conter os avanços das manifestações, a população sentiu-se insuflada à ir as ruas, adotando 
como lema “Não é só por 20 centavos”, em alusão ao valor do aumento. Cf. Sampaio Júnior, 
Plínio de Arruda. Jornadas de Junho e Revolução Brasileira. In: Revista Interesse Nacional. 
Ano 6. Ed. 23.  
92

Nas eleições presidenciais de 2014, as abstenções, votos brancos e nulos chegaram a 27.7% 
do total do eleitorado. Em 2016, a tendência foi mantida, de modo que vinte e cinco milhões de 
eleitores, o equivalente a 17.5% do eleitorado, deixaram de votar. Cf. 
http://www.ebc.com.br/noticias/eleicoes-2014/2014/10/segundo-turno-soma-de-abstencao-
brancos-e-nulos-chega-a-277-dos-votos e 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/abstencao-no-
primeiro-turno-das-eleicoes-municipais-supera-175.html. 
93

 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? In: 
Revista de Administração Pública. n. 24. Rio de janeiro: sine editio, fev./abr., 1990, p. 30-50. 
94 Idem, p. 30. 
95 Idem, p.32 
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a efetiva responsabilização dos servidores públicos96, sendo esta uma das 

maiores contribuições de accountability. 

O fortalecimento de accountability governamental estaria, portanto, 

atrelado ao “avanço de valores democráticos, como igualdade, dignidade 

humana, participação, representatividade”97. 

Do exposto, é possível afirmar que a compreensão de CAMPOS sobre 

accountability assemelha-se ao que denominamos direitos de status 

negativus98, a saber, caracterizados por sua desempenhar um importante papel 

de coibir a intervenção excessiva, injustificada, desarrazoada ou 

desproporcional do Estado na vida privada. 

Isto porque, em sua concepção, a demanda pelo aumento das 

prestações estatais aumenta a complexidade e a extensão da interferência 

estatal na vida privada. Por sua vez, tal aumento gera o risco de concentração 

excessiva de poderes nas mãos de servidores públicos, especialmente 

daqueles que não são representantes ativos dos cidadãos. Daí a necessidade 

da criação de meios de controle e penalização aplicáveis ao serviço público, de 

modo a preservar o ideal democrático do governo pelo povo.99 

No entanto, o exercício deste tipo de controle estaria condicionado à 

existência de um certo grau de “maturidade cidadã”, na medida em que á 

pautado a partir da qualidade da relação entre governo e cidadão ou burocracia 

e clientela. A capacidade de influenciar a atuação dos governantes e 

burocratas é, portanto, dependente da capacidade destes cidadãos de 

organizar-se e exigir de forma consciente e articulada os direitos dos quais 

detêm a titularidade.100: 

Do excerto, percebe-se a necessidade da existência de determinados 

pressupostos ao exercício de accountability, a saber, a) exercício ativo da 

                                                   
96 Idem, p. 30-31 
97 Idem, p. 33 
98

 Chamam-se de status negativus ou pretensão de resistência à intervenção estatal a 
categoria de direitos que possibilita ao indivíduo criar óbices a uma interferência do Estado, de 
modo a proteger outros direitos dos quais é titular, em especial as liberdades 
constitucionalmente asseguradas. Cf. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral 
dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
99 Ibidem, p. 33. 
100 Ibidem, p. 35 
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cidadania; b) partidos políticos sintonizados com o seu povo; e c) opinião 

pública bem informada101. 

Assim, em CAMPOS nos deparamos com uma accountability 

representativa da salvaguarda do cidadão contra o abuso da administração 

publica, consubstanciado, exemplificadamente, na forma de corrupção, conduta 

aética e abuso de poder102, mediante a fiscalização dos atos do governo pelos 

cidadãos103, em virtude da já mencionada crença na insuficiência dos controles 

institucionais clássicos. 

Quase vinte anos após a publicação da obra de Anna Maria Campos, os 

pesquisadores José Antônio Gomes de Pinho e Ana Rita Silva Sacramento se 

propuseram a revisitá-lo. 

Para os autores, há uma forte relação de pertença entre as idéias de 

accountability e responsabilização. Isto porque accountability traz em sua 

essência a possibilidade de exigir do agente que preste imediata e 

explicitamente mente conta de seus atos104. 

 Encerraria o termo, em suma, “a responsabilidade, a obrigação e a 

responsabilização de quem ocupa um cargo em prestar contas segundo os 

parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de ônus, o que seria a 

pena para o não cumprimento dessa diretiva. ”105 

Assim, para os autores, accountability surge quando um indivíduo exerce 

uma atividade delegada por outrem, e dela decorre o dever de prestar contas e 

a possibilidade de responsabilização.106 

Tal qual Campos, Pinho e Sacramento alertam para a imprecisão 

conceitual em torno de accountability, no entanto, lançam enorme contribuição 

ao debate na medida em que esclarecem a possibilidade de ampliação do 

sentido que atualmente atribuímos ao termo. 

Para os autores, os estudos sobre accountability tem caráter 

progressivo, possibilitando, desta forma, que a cada nova análise seja 

acrescida nova qualificação à palavra. A ampliação semântica tem por 
                                                   
101 Ibidem, p. 34 
102

 Ibidem, p. 34 
103

 Ibidem, p. 34 
104

 PINHO, José Antônio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já 
podemos traduzi-los para o português? Revista de administração pública. n. 43. Rio de Janeiro: 
2009, p. 1343-1368, nov./dez, p. 1347. 
105 Idem, p. 1348. 
106 Idem, p. 1349-1350 
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finalidade assegurar que accountability esteja sempre alinhada à garantia de 

que o poder seja exercido dentro de certos parâmetros e sempre à serviço da 

res publica. 

Anos mais tarde, as pesquisadoras Anny Karine de Medeiros, Tamara 

Ilinsky Crantschaninov e Fernanda Cristina da Silva, em continuidade aos 

estudos formulados por Pinho e Sacramento, realizaram uma pesquisa, no 

intuito de avaliar a forma pela qual o tema vem sendo trabalhado pelos 

estudiosos brasileiros. 

Para tanto, realizaram uma análise de científicos de diversas áreas do 

conhecimento, a exemplo da Ciência Política e Administração, publicados na 

Plataforma Scielo, bem como em periódicos de índices A1 a B2. 

O resultado desta análise apontou que, entre os anos de 1991 a 2011, 

foram publicados apenas 53 (cinqüenta e três) trabalhos sobre a temática da 

accountability. Destes, menos da metade – cerca de 38% (trinta e oito por 

cento), dedicaram-se a realizar estudos teóricos sobre o assunto. Os demais 

explicam e utilizam o conceito apenas como forma de justificar ou desenvolver 

outros objetivos107. 

As autoras verificaram ainda a falta de coesão teórica em torno da 

utilização do termo. Parte da confusão pode ser explicada pela imprecisão 

terminológica em torno da tradução de accountability, problema amplamente 

discutido Campos, Pinho e Sacramento, conforme mencionado alhures. 

Todavia, o estudo em comento aponta para a existência de uma multiplicidade 

interpretativa em torno de accountability, culminando na freqüente utilização de 

palavras com significação diferentes para referir-se a accountability ou ainda a 

utilização de definições incompletas108. 

A despeito da imprecisão conceitual sempre presente nessa discussão, 

em geral, a doutrina brasileira costuma atrelar à ideia de accountability as 

noções de “responsabilização” e “prestação de contas”.109 

Tal é o viés atribuído ao termo por Fábio de Sá Silva e outros110, em 

estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
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 Idem, p. 763. 
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 Idem, p. 763. 
109 Idem, p. 770. 
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 SILVA, Fábio de Sá e; LOPEZ, Felix Garcia; PIRES, Roberto Rocha C..[ORGS.] Estado, 
instituições e democracia: democracia. Brasília: IPEA, 2010. 
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Na obra, accountability é definida enquanto “a existência de formas de 

atribuição de responsabilidade por ações e políticas realizadas e sua respectiva 

prestação de contas.” 111 

Os mecanismos de accountability seriam essenciais ao amadurecimento 

da democracia, pois poderiam imprimir uma maior eficiência à atividade 

administrativa e gestão dos recursos públicos. 

Tal eficiência seria alcançada na medida em que, por meio de 

accountability, promove maiores estímulos ao gestor para que cumpra as 

metas originalmente traçadas, desenvolvendo assim “a capacidade do Estado 

em responder às demandas do cidadão.” 112 

Contribuição importantíssima ao debate sobre accountability foi 

desempenhada pela pesquisadora Ana Carolina Yoshida Hirano Mota, em obra 

intulada “Accountability no Brasil: os cidadãos e seus meios institucionais de 

controle dos representantes.”113 

A autora inicia o debate mencionando a recorrente inquietação popular 

em torno da questão da malversação dos recursos públicos, questionando a 

existência, na democracia brasileira, de meios aptos a verificar se os 

responsáveis pela utilização de tais recursos fazem bom uso destes, bem como 

de interesse nessa avaliação114. 

Importantíssima ponderação feita por Mota, e reafirmada ao longo do 

presente trabalho, diz respeito à impossibilidade de confusão entre os 

mecanismos formais de controle dos agentes públicos e accountability, na 

medida em que tais espécies de controle nem sempre são aptos a informar se 

os agentes públicos desempenham suas funções a serviço da cidadania115. 

A discussão de accountability estaria inserida, assim, no exame dos 

mecanismos colocados à disposição do cidadão para que este participe de 

forma mais direta e efetiva da orientação do poder público institucionalizado. 

                                                                                                                                                     
 
111 Idem, p. 189 
112 Idem, p. 192. 
113 MOTA, Ana Carolina Yoshida Hirano de Andrade. Accountability no Brasil: os cidadãos e 
seus meios institucionais de controle dos representantes. 2006. 250 f. Tese. Universidade de 
São Paulo. São Paulo. sine data. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25052007-141025/pt-br.php. Acesso em 
06 dez 2016. 
114 Idem, p. 27-28. 
115 Idem, p. 28-29 
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Envolveria ainda a ampliação de demandas relacionadas a transparência e 

informação dos negócios públicos116. 

Discussões sobre accountability têm sido travadas também no âmbito 

legislativo. 

É sabido que, nos últimos anos, inúmeros escândalos de corrupção 

ganharam publicidade no país, culminando no desmantelamento de quadrilhas 

e esquemas voltados ao desvio ou malversação de dinheiro público para 

satisfação de interesses particulares. 

Todavia, além da repressão aos crimes desta natureza, ganhou também 

relevo a busca pela formulação de normas capazes de prevenir a ocorrência 

deste tipo delito. 

No esteio desta discussão, o Ministério Público Federal, com o endosso 

de ampla parcela da população, formulou uma série de anteprojetos de lei 

denominados “10 medidas contra a corrupção”. 

Dentre estes anteprojetos, existe a proposição de norma jurídica voltada 

a criação de regras de accountability no âmbito do Poder Judiciário e do 

Ministério Público117. 

O objetivo do projeto é assegurar que os órgãos supramencionados 

divulguem anualmente estatísticas acerca do número de ações de improbidade 

administrativa e criminais ajuizadas durante um determinado exercício, bem 

como o status de tramitação destas, a saber, quais foram julgadas, arquivadas 

ou que ainda estão pendentes. 

O projeto prevê ainda a formulação de dados estatísticos que 

possibilitem vislumbrar o tempo de tramitação dos processos mencionados no 

parágrafo antecedente, desde o seu ajuizamento até a data de prolação de 

decisão terminativa. 

A ideia é, a partir do mapeamento, possibilitar a investigação dos 

motivos que levam a excessiva demora na tramitação de alguns destes 

processos e a possível responsabilização do agente que deu causa ao atraso, 
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 Idem, p. 31 
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 Documento disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=218B746423E2FF3
0C6A781A27F13A6BF.proposicoesWebExterno1?codteor=1448689&filename=PL+4850/2016, 
acesso em 06 dez 2016. 
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cabendo aos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público a avaliação 

destes dados e aplicação de possíveis sanções. 

As obras ora destacadas apontam que o debate sobre accountability no 

Brasil tem amadurecido, ainda que a passos lentos. O principal entrave à 

discussão reside na dificuldade em traduzir de maneira precisa o termo para o 

português, o que culmina na reprodução de idéias bastante diferenciadas sobre 

o seu significado, alcance e abrangência. 

Tal investigação conceitual se vale, na maioria das vezes, das 

discussões formuladas por autores estrangeiros, especialmente norte-

americanos. 

O recurso à doutrina estrangeira é, de fato, indispensável à 

compreensão do termo e de suas implicações práticas, haja vista não só a 

extensa construção teórica já existente, construída por experts como 

O’Donnell, Shedler, Pzeworsky e outros, mencionados nesta obra, mas 

principalmente a experiência prática no exercício de accountability. 

No entanto, não se pode desconsiderar que as diferenças sócio-

histórico-culturais existentes entre Brasil e Estados Unidos podem ocasionar 

diferenciações na forma de estruturação e atuação de accountability em nossa 

pátria. 

Já foi destacado em outro trecho desta obra as origens da discussão 

sobre accountability no poder público, decorrentes da necessidade de imprimir 

maior eficiência aos agentes públicos, mediante uma alteração na forma pela 

qual estes se relacionam com os atores sociais, os quais deixam de ser meros 

expectadores das ações do ente público, passando a também protagonizar o 

processo de formulação, acompanhamento e avaliação das mais diversas 

políticas públicas. 

Salutar perceber, portanto, que accountability, em sua conformação 

original, não está posta na sociedade, mas foi sim produto de uma longa e 

ampla construção, além da indispensável e constante (re)discussão acerca da 

função de cada uma das partes dos diversos elementos que compõem o tecido 

social. 

Por óbvio, um processo desta natureza não pode ser simplesmente 

“transplantado” de um determinado contexto sociopolítico para outro, 

esperando-se com isto alcançar um mesmo resultado. Desconsiderar a 
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influência destas variantes no processo de construção e efetivação de 

accountability pode, sem dúvidas, conduzir a conclusões equivocadas acerca 

das reais contribuições que dela podem advir. 

  

 

3.2 O COMMON LAW E A FORMAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

BRASILEIRO 

 

Entender a dinâmica da accountability em nosso país perpassa, 

necessariamente, pela análise da formação e amadurecimento do direito 

administrativo brasileiro, bem como das influências da common law sobre tal 

processo. 

O sistema da common law, explica Azevedo Neto118, desenvolveu-se a 

partir de meados do século XI, posteriormente à vitória de Guilherme I na 

Batalha de Hastings, haja vista a necessidade de imposição de regras aptas a 

neutralizar os núcleos de poder existentes nos condados e lands da Inglaterra. 

Para tanto, criou-se a chamada Jurisdição da Coroa, em paralelo às 

jurisdições locais, com capacidade de uso de mecanismos de coerção 

(enforcements) no intuito de fazer valer suas decisões119. Tal nota distintiva 

entre as jurisdições locais e jurisdição da Coroa faz com que esta ganhasse, 

aos poucos, a preferência dos jurisdicionados. 

Em 1154, Henrique II promoveu a unificação do sistema jurisdicional, 

possibilitando assim o início da institucionalização da common law120, o que 

acabou por alçar a jurisdição da Coroa a uma posição de superioridade em 

relação às jurisdições locais. Noutro aporte, tal unificação possibilitou ainda o 

recurso aos usos e costumes locais enquanto fonte do direito, contribuindo 

para uma universalização das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais. 

A característica mais marcante do sistema da common law é a atribuição 

de força normativa aos precedentes. Assim, no âmbito do referido sistema, a 

                                                   
118

 AZEVEDO NETO, Floriano Marques de. O direito administrativo no sistema de base 
romanística e de common law. revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 268, jan./abr. 
2015, p. 62. 
 
119 Idem. 
120 Idem, p. 63. 



47 
 

jurisprudência é fonte primária do direito, ocupando a lei, a qual é estruturada a 

partir da consolidação dos precedentes, um papel subsidiário. 

Considerando o papel central exercido pelos precedentes, é 

indispensável que a eles seja conferida certa estabilidade. Por tal motivo foram 

desenvolvidas as chamadas cláusulas de equidade, no intuito de evitar a 

prolação de decisões destoantes dos usos e costumes. Ademais, exige-se 

certa rigidez para que o precedente seja modificado ou afastado, emergindo 

daí a necessidade de o magistrado fundamente suas decisões121. 

 No princípio da formação do país, quando ainda ocupava a função de 

colônia de Portugal, as disposições normativas acerca da administração 

pública eram bastante escassas. O grande marco normativo da época eram as 

Ordenações, dentre as quais as Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, as quais 

compunham um conjunto de leis elaboradas por ordem dos Reis Portugueses 

entre os séculos XV a XVII122, que permaneceram vigentes mesmo após a 

declaração de Independência. 

Todavia, a despeito de dispor dos requisitos da validade e da vigência, 

tais normas dispunham de pouca aplicabilidade prática, sendo mais comum o 

recurso aos usos e costumes. Ademais, em razão da organização política da 

colônia na forma de capitanias hereditárias, as quais dotavam de relativa 

autonomia, boa parte das diretrizes de administração do espaço público eram 

fornecidas por meio das cartas de doação e de forais. Assim é que, durante tal 

período, a despeito da existência de regramento jurídico acerca da 

administração da coisa pública, ainda não se podia falar na existência de um 

direito administrativo autônomo123. 

No ano de 1824 foi outorgada a Constituição Política do Império de 

1824, a qual teve forte inspiração dos princípios liberais, inclusive no que diz 

respeito à divisão de poderes. Neste momento já era possível reconhecer uma 

administração pública organizada, ainda que regida praticamente pelo direito 

privado124. 
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 AZEVEDO NETO, 2015, p. 64. 
122 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 500 anos de direito administrativo brasileiro. In: Revista 
Diálogo Jurídico. N. 10. Salvador: Centro de Autalização Jurídica, 2002, p. 3. 
 
123 Idem, p. 7-8 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 
20. 
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A Constituição declarava, em seu artigo 12, que os poderes consistiam 

em “delegações da nação”. Ademais, que o seu exercício na forma 

quadripartite, haja vista a instituição dos poderes Legislativo, Executivo, 

Judiciário e Moderador, consistiria num princípio voltado à conservar os direitos 

do cidadão, bem como o meio mais seguro e eficiente de efetivar as garantias 

constitucionais (vide artigo 9º). 

Ao Poder Executivo, chefiado pelo Imperador, competia garantir a fiel 

execução das leis, bem como a aplicação dos recursos públicos, conforme as 

diretrizes traçadas pelo legislativo. 

Também – e principalmente – o Poder Moderador, chefiado pelo 

Imperador, era incumbido do exercício da função administrativa, dispondo, 

dentre outras, da atribuição de zelar pela independência, equilíbrio e harmonia 

entre os poderes (artigo 98). 

Para auxiliar o Imperador no exercício de seu mister, foi instituído o 

Conselho de Estado, um órgão consultivo, composto por conselheiros vitalícios 

designados pelo monarca (artigo 137), a quem cabia o exercício da jurisdição 

administrativa, sendo de sua responsabilidade deliberar sobre as “medidas 

gerais de administração pública” (artigo 141). 

A despeito do nítido desequilíbrio fixado na Constituição de 1824, haja 

vista a notória e exacerbada concentração de poderes nas mãos do Imperador, 

a referida Carta Política foi importantíssima para assegurar o desenvolvimento 

de uma Administração Pública organizada, bem como para o amadurecimento 

do direito administrativo enquanto um ramo autônomo, distinto do direito civil125. 

Com a proclamação da República e a promulgação de uma nova 

Constituição, a forma de organização da Administração Pública foi 

sensivelmente alterada. E é exatamente nesta época que as influências dos 

princípios e diretrizes oriundos do sistema da common law se mostram de 

forma mais nítida. 

Uma das principais inovações trazidas pela nova Constituição, como não 

poderia deixar de ser, foi a extinção do Poder Moderador e a supressão do 

Conselho de Estado, haja vista a adoção do princípio da unidade da jurisdição. 

Por conseqüência, a Administração Pública passou a também submeter-se ao 

controle jurisdicional. 
                                                   
125 DI PIETRO, op. cit, 2002, p. 10. 
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Exemplo disto pode ser vislumbrado pela análise do art. 387 do Decreto 

848 de 11.10.1898, o qual preceituava: “os estatutos dos povos cultos e 

especialmente os que regem as relações jurídicas da República dos Estados 

Unidos da América, os casos de common Law e equity serão também 

subsidiários da jurisprudência e processo federal.” 

Conforme leciona Patricia Baptista126, a Constituição de 1891 institui 

uma especialização de funções estatais, à semelhança da organização do 

modelo norte-americano. Em razão disto, desenvolveu-se sem maiores 

contestações a noção de que o juiz comum detinha competência para controlar 

atos administrativos. 

Destaca Di Pietro127 o crescimento da importância da jusrisprudência, a 

qual passou a desempenhar a função de fonte do direito administrativo, ainda 

que tal importância tenha sido mitigada, quando comparada ao papel que 

exerce no sistema inspirador. 

Há de se ressaltar, contudo, que o recurso à institutos do direito da 

common law, e em especial do direito norte-americano, não neutralizou a 

influência da tradição romanística sobre a disciplina do direito administrativo 

brasileiro. Pode-se afirmar, em suma, que a grande característica do direito 

administrativo brasileiro é o sincretismo de suas fontes128. 

A disciplina passou por um processo de profundo aprimoramento, 

evidenciado pelo crescimento dos debates teóricos sobre questões a ela 

relacionadas, que contribuíram para que se consolidasse enquanto ramo 

autônomo do direito, distinto, portanto, dos direitos civil e constitucional. 

O referido aprimoramento foi ainda mais relevado com a promulgação da 

Constituição de 1934. O texto constitucional manteve as já consolidadas 

noções de unidade de jurisdição e possibilidade de controle jurisdicional dos 

atos da administração. Quanto a este último aspecto, cumpre mencionar a 

concessão de mecanismos mais sofisticados para viabilizar o exercício deste 

tipo de controle, a exemplo da instituição do mandado de segurança, e da ação 
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 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 9. 
 
127 DI PIETRO, op. cit,  2002, p. 14. 
128 Idem. 
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popular129, também inspirados em mecanismos presentes do sistema da 

common law. 

Mencione-se, por oportuno, a utilização do Classification Act, editado em 

1923, como fonte estruturante da organização do Departamento de 

Administração e Serviço Público - DASP130. Consistia o DASP em órgão 

subordinado à Presidência da República, instituído pelo Decreto-Lei nº 579/38 

com o fito de acompanhar e fiscalizar as atividades dos diversos órgãos que 

integravam a administração pública, buscando assim imprimir-lhes maior 

eficiência. 

Outro marco da influência do common law no direito brasileiro diz 

respeito à reforma administrativa realizada durante o regime militar, por meio 

do Decreto-Lei nº 200/1967131, notadamente enquanto um dos princípios da 

atividade administrativa a ideia de controle, notadamente quanto a execução de 

programas de governo, cumprimento de normas, aplicação de recursos 

públicos e guarda dos bens da União. 

Vê-se ainda a influência de diretrizes típicas da common law no âmbito 

da Constituição Federal 1988, principalmente após as reformas iniciadas da 

década de 1990, notadamente no que diz respeito à instituição do modelo de 

agências, as quais dispõem de atribuição reguladora132. 

Também a Carta Magna de 1988 mantém a estrutura de unicidade da 

jurisdição, além de consagrar diversos mecanismos de controle judicial da 

atividade administrativa, a exemplo do mandado de segurança, ação popular e 

ação civil pública. Noutro aporte, trouxe à ordem jurídica brasileira o princípio 

do devido processo legal substantivo, atrelado ao da razoabilidade133. 

Ademais, da noção de due process of law, decorre a necessidade de 

instauração de processos de formação de vontade participativa, alçando a um 

patamar de maior relevância a contribuição popular para o fortalecimento dos 

mecanismos democráticos134. 

                                                   
129 DI PIETRO, 2002, p.17.  
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 TÁCITO, Caio. Presença norte-americana no direito administrativo brasileiro. In: ____. 
Temas de direito público (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997. v. I, p. 17 
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 AZEVEDO NETO, op. cit., 2002, p.73. 
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 DI PIETRO, op. cit., 2002, p. 22 
133 AZEVEDO NETO, op. cit, 2015, p. 75. 
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 FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael. [ORG.] Administração pública 
gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 41 
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E, com o advento da Constituição Federal de 1988, tais influencias foram 

consolidadas no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que, por meio 

desta, são criadas as bases para o desenvolvimento de um novo modelo de 

administração, inaugurando uma nova concepção acerca do modelo de 

relacionamento entre os cidadãos e a administração pública, evidenciando o 

compromisso desta em promover, sempre que possível, a materialização dos 

direitos fundamentais, no que se denomina administração por resultado135. 

Obviamente, uma administração pautada na busca de determinados 

resultados deve dispor de mecanismos capazes de avaliar, de forma precisa, o 

produto da atuação dos gestores e, sempre que necessário, ajustar o curso de 

sua rota. E nesse contexto é que se inserem as discussões sobre 

accountability. 

 

 

3.3 A POSIÇÃO DE ACCOUNTABILITY AO ORDENAMENTO JURÍDICO 

PÁTRIO 

 

Em geral, os trabalhos estudados revelam uma preocupação excessiva 

com a impossibilidade de tradução exata do termo accountability para o 

português. Tal preocupação, a despeito de relevante, jamais deveria ser a 

principal. 

A inexistência de uma palavra específica para designar accountability 

em português não impede, em absoluto, as iniciativas de estudo acerca de seu 

real significado, e tampouco das características que assume ou pode assumir 

no interior do contexto administrativo-constitucional brasileiro. 

Ademais, não se pode esperar que a forma pela qual a accountability é 

percebida em outras sociedades seja fielmente reproduzida em solo brasileiro. 

Discorremos, em tópicos anteriores, acerca dos elementos básicos que 

compõem o conceito de accountability e como a doutrina, estrangeira e pátria, 

classificam-na e caracterizam os seus diversos mecanismos de atuação. 

É preciso reconhecer, no entanto, a forma pela qual accountability se 

desdobra poderá alterar-se drasticamente em relação ao contexto sócio-
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histórico-cultural na qual está inserida. E isto ocorre na medida em que é 

construída e lapidada historicamente, fruto de erros e acertos, da experiência 

dialógica construída aos poucos, de acordo com o interesse e necessidade dos 

envolvidos. 

Na medida em que admitimos ser accountability uma espécie de relação 

jurídica, por óbvio que será moldada a partir das peculiaridades que envolvem 

as partes imersas neste sinalagma. 

Em sua obra, Mota136 afirma ser possível existir no Brasil instrumentos 

que reúnam as mesmas dimensões de accountability previstas em sua 

conceituação originária, sendo preciso identificá-los e destacá-los. 

Complementarmente à ideia defendida pela autora, diríamos ser não só 

possível, mas sim provável a existência destes instrumentos, notadamente em 

virtude da relação de extrema proximidade dos elementos de direito 

administrativo brasileiro à cultura da common law, de onde são originárias. 

Analisada dentro de um contexto de governança coorporativa, 

accountability representa o liame relacional entre principal e agent, no intuito de 

verificar se as atividades de gestão obedecem a parâmetros mínimos 

esperados, representados por, ao menos137, três outros conceitos basilares, a 

saber, compliance, disclousure e fairness, já apresentados em tópicos 

anteriores.  

No que se refere à administração pública, as bases de nossa 

governança estão representadas sob a forma de princípios, explicitamente 

discriminados no art. 37 da Lei Maior, sendo eles a Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e, posteriormente, por força da edição 

da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, Eficiência. 

Nota-se uma nítida relação entre os parâmetros de governança 

corporativa supramencionados e os princípios norteadores da administração 

pública, listados na Carta Magna. 

                                                   
136 MOTA, op. cit, 2006, p. 29. 
137

 Cite-se, a título exemplificativo, a classificação proposta pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa que, além dos princípios já listados, elenca ainda mais duas diretrizes, 
a saber, equidade, definida enquanto a necessidade de tratamento equitativo entre os sócios, 
bem como entre as demais partes interessadas (stakeholders), e responsabilidade 
coorporativa, definida como o dever de zelar pela sustentabilidade das organizações. Cf.: 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa. 4.ed. São Paulo: IBGC, 2009. 
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Compliance e Legalidade têm como núcleo essencial o dever de 

obediência às normas jurídicas em vigor e o respeito ao Estado democrático de 

direito. 

Disclousure, por sua vez, refere-se ao dever de realizar os atos de 

administração de uma maneira transparente, mesmo objetivo que se pretende 

atingir através da instituição do princípio da publicidade. 

Já a definição de fairness remete à idéia de respeito, boa-fé; outra não 

era a intenção do constituinte ao alçar ao patamar constitucional os princípios 

da Impessoalidade e Moralidade. 

Ora, se a Constituição Federal menciona, de forma tão evidente, 

diversos dos pilares que compõem as bases de um modelo de governança 

corporativa, haveria também nela menções à accountability? 

Em nosso entender, sim. 

Com base correlação ora desenvolvida, percebe-se que, em relação à 

administração pública, accountability representa a relação jurídica existente 

entre o gestor público (agent) e aqueles em cujo nome o poder é exercido 

(principal), de modo a assegurar que a atividade administrativa seja exercida 

dentro dos parâmetros listados na Constituição, a saber, em obediência aos 

princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade e Publicidade, com 

vistas a atingir um patamar elevado de eficiência, a qual, por sua vez, vem a 

ser representada por um equilíbrio racional entre responsividade e 

responsabilidade. 

O núcleo da fundamentação constitucional da accountability, residiria, 

por sua vez, na garantia consagrada ao artigo 5º da Constituição Federal, 

especificamente em seu inciso XXXIII. 

O direito à comunicação inclui em sua área de regulamentação as trocas 

informacionais que devem ocorrer entre o Estado e seus cidadãos, com vistas 

a assegurar o funcionamento pleno do regime democrático. 

Na redação atribuída à norma pelo Constituinte resta assegurado o 

direito do cidadão em receber dos órgãos públicos informações, sejam elas de 

interesse geral ou particular. As mencionadas informações devem ser 

prestadas dentro do prazo legalmente fixado, sob pena de responsabilização 

do agente público. 



54 
 

Não se incluem, no entanto, na área de proteção do direito, as 

informações de natureza sigilosa, definidas pelo constituinte enquanto aquelas 

capazes de, caso divulgadas, por em risco à segurança da sociedade e do 

Estado. 

A norma em comento representa a essência de uma relação 

accountable, na medida em que dispõe sobre o ponto chave de seu 

florescimento, a saber, pleno e amplo acesso à informação. 

  No esteio da lição proferida por Amartya Sen, o produto decorrente da 

tomada de decisões coletivamente vinculantes, dentre as quais o voto, decorre 

da qualidade da base informacional colada à disposição desta coletividade. 

Caso se parta de uma base informacional limitada e inadequada, 

dificilmente se terá uma compreensão clara acerca dos problemas econômicos 

e de bem-estar que permeiam aquele determinado agrupamento social. Por 

conseqüência, as escolhas feitas revelar-se-ão inadequadas à solucioná-los138. 

Em decorrência deste raciocínio, decisões acertadas e políticas eficientes 

descendem de informações qualificadas. 

Branco e Mendes explicam que a Constituição Federal de 1988 instituiu 

uma ordem democrática pautada no valor da publicidade, valor-base de toda a 

atividade do Poder Público139. Mencione-se, por oportuna, a lição de José 

Afonso da Silva, para o qual tal direito representa uma espécie de amálgama 

entre interesses particulares, coletivos e gerais140. 

O direito à informação, assim, é base do funcionamento da democracia. 

Ao principal, portanto deve ser assegurada a possibilidade de conhecer os atos 

praticados por aqueles em cujo nome o poder que lhe pertence é exercido. 

 Tal garantia, como visto, está claramente assegurada no art. 5º, XXXIII 

da Constituição Federal. 

Da norma em comento extrai-se a lição de que toda a informação 

produzida pelo Estado possui natureza pública e, salvo quando decorrente da 

necessidade de preservação do interesse da coletividade, deve estar acessível 

a todos. 

                                                   
138 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, p. 287 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 384 
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Analisada sob prisma da conceituação proposta por Schedler, vê-se que 

a norma em destaque contempla as duas dimensões de accountability, a saber, 

aswerability, o direito de requerer informação e o respectivo dever de informar, 

e enforcement, contemplado pela possibilidade de aplicação de sanções aos 

agentes públicos que desobedecerem tal comando. 

A partir do direito à informação, poderão os principals realizar todas as 

demais atividades relacionadas à accountability, a saber, definição de seus 

interesses, avaliar as condutas do agent e, posteriormente, endossá-las ou 

sancioná-las. 

A despeito da relevância da garantia constitucional prevista no art. 5º, 

XXXIII da Lei Maior, ela, por si só, é incapaz de assegurar o pleno 

desenvolvimento de uma relação accountable. 

Faz-se necessária a existência de uma série de mecanismos que 

reforcem e estimulem a manutenção duradoura deste ajuste. 

 

 

3.4 OS MECANISMOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE ACCOUNTABILITY 

 

Pelo que se viu da conceituação de accountability, tal relação jurídica 

desenvolve-se geralmente em três fases distintas, de modo a permitir a 

atuação prévia, concomitante e posterior do principal sobre as ações do agent, 

cada qual mediante o emprego de mecanismos diferenciados. 

Diante disto é que se origina a necessidade de um aparato institucional 

voltado à assegurar a ponderação dos interesses manifestados pela sociedade, 

assegurando assim o equilíbrio entre o binômio responsabilidade x 

responsividade, além do respeito à supremacia constitucional. 

No entanto, a priori, faz-se imprescindível definir quem exercerá os 

papéis de principal e agent nessa relação. 

Accountability ocorre no âmbito de uma relação em que alguém se 

compromete a exercer determinadas atribuições em nome ou em proveito de 

outrem.  

Desta forma, as definições de principal e agent decorrerão, 

necessariamente, da observância da origem dos poderes que são confiados. 
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Acompanhar o fluxo de poder no âmbito desta relação é o caminho mais 

seguro para auxiliar na identificação das partes de uma relação accountable. 

Como não poderia deixar de ser, o primeiro elemento norteador desta 

busca está na Constituição Federal. O parágrafo único do art. 1º da Lei Maior, 

ao preceituar que todo o poder emana do povo já nos fornece a primeira parte 

desta resposta. 

Se o povo é o detentor do poder, e quem o exerce o faz em seu nome, o 

povo será exercerá, em regra, o papel de principal nas relações que mantiver 

com o Estado e seus representantes. 

Tal atribuição poderá ser exercida diretamente ou por meio de 

intermediários. A intermediação poderá decorrer de normas jurídicas ou 

convenções. 

É jurídica, por exemplo, a accountability existente entre um Tribunal de 

Contas e o representante do Poder Executivo. Por outro lado, é convencional a 

accountability existente entre este mesmo representante do Poder Executivo e 

uma Organização Não Governamental que realiza auditorias independentes 

das contas públicas. A representação nasce, neste último caso, de ajustes 

informais entre a sociedade e estes grupos ou organizações141. 

Ocupará o papel de principal, por oportuno, aquele a quem for atribuída, 

por lei, a responsabilidade pelos resultados decorrentes da atividade 

administrativa, independente da forma de investidura no cargo ou função. 

Definidos, ainda que em linhas genéricas, os papéis de principal e 

agent,passaremos a análise de cada uma das fases e mecanismos que 

permeiam a accountability. 

Quanto à atuação prévia, consistirá no momento em que o principal 

exprime sua vontade, para assim orientar o agent quanto aos objetivos que 

deve perseguir. 

Pode-se afirmar que o primeiro – senão principal – mecanismo de 

direcionamento da ação do agent é a Constituição. 

 O texto constitucional representa a síntese do pensamento de um povo 

sobre o Estado, e contém em si uma espécie de balizamento, fornecendo as 
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 Podem ocorrer, também, casos nos quais o Estado, direta ou indiretamente, ocupe o papel 
de principal, a exemplo do que ocorre na hipótese de concessões para a prestação de serviços 
públicos à empresas privadas. Por uma questão de recorte de estudo, porém, tais hipóteses 
não serão estudadas nesta obra. 
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diretrizes mínimas acerca de qual a espécie de sociedade desejamos construir 

e assegurar para as gerações presentes e futuras. 

Desta feita, é implícita a intenção do principal que faça observar e 

cumprir a Constituição, não havendo possibilidade de que o agent inobserve as 

suas determinações no momento de definição de suas metas e objetivos. 

Além da observância da Constituição, as metas podem ser também 

definidas por meio do sufrágio, aqui definido enquanto a possibilidade de 

escolha coletivamente vinculante de uma agenda a ser desenvolvida ao longo 

de um mandato. 

Define a Constituição Federal, em seu art. 14, que o sufrágio será 

universal, a saber, inexistirão discriminações injustificadas para definir quem 

poderá votar e ser votado. Noutro aporte, o mesmo artigo define que o sufrágio 

será exercido por meio do voto direto e secreto, sendo vedada a atribuição de 

peso diferenciado para o voto dos cidadãos. 

Durante o período eleitoral, os diversos atores sociais organizam-se em 

torno da formulação de planos de governo. Fala-se em atores, pois, na 

organização das campanhas, não só os cidadãos e os representantes 

constroem as idéias, mas também empresas, associações, sindicatos, entre 

outros. 

Após levadas ao escrutínio público, tais idéias são ratificadas ou 

rejeitadas pelos legitimados ao exercício do direito ao sufrágio, por meio de 

eleições diretas. 

A partir daí, os eleitos são investidos na função pública, tendo por 

objetivo perseguir os ideais defendidos durante o pleito eleitoral, dentro das 

balizas já mencionadas, e representadas pelos princípios constitucionais. 

Além do voto, as metas e prioridades também poderão ser definidas por 

meio de outras instâncias participativas. O mesmo artigo 14 da Constituição 

menciona que a soberania popular poderá ser exercida por meio de plebiscitos, 

referendos e da iniciativa popular. 

Outro importante mecanismo permissivo à esta atuação prévia do 

principal encontra-se definido no art. 61 da Lei Maior, o qual possibilita ao povo 

a formulação de leis diretamente, sem o intermédio de representantes, desde 

que respeitados os regramentos básicos definidos no parágrafo segundo do 

mesmo dispositivo. 
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Há ainda a possibilidade de exercício desta mencionada soberania 

através da participação em consultas, fóruns, audiências públicas, conselhos, 

orçamento participativo e comitês, por exemplo. 

Ademais, não se pode desprezar as formas não institucionalizadas de 

formulação de agenda, a exemplo das manifestações, protestos, boicotes e 

campanhas... Tais atividades, ressalte-se, não são excludentes e podem, 

inclusive, ser exercidas de maneira concomitante. 

Uma segunda fase da accountability consiste no acompanhamento das 

atividades do principal, no intuito de verificar se os pactos previamente 

formulados vêm sendo cumpridos a contento. 

Tal verificação, no esteio da classificação proposta por Steets142, pode 

ter objetivos diversificados, a exemplo da investigação sobre a regularidade a) 

Procedimental, b) Financeira e c) Valorativa dos pactos firmados.  

Esta etapa depende de maneira mais evidente da ação do principal, bem 

como da força das instituições. Explique-se. 

Inicialmente, o acompanhamento das atividades do agent depende de 

que preste adequadamente contas de suas atividades. No entanto, não será 

qualquer prestação de contas que viabilizará a accountability, sendo 

imprescindível que as informações estejam dispostas de maneira clara, simples 

e acessível. 

 Faz-se ainda necessária a existência de um aparato institucional 

independente para acompanhamento, na medida em parte dos dados 

colocados à disposição do agent somente poderão ser compreendidos por 

técnicos. 

Ademais, há de se ressaltar o relevante papel a imprensa, a qual deverá 

ser igualmente independente e idônea143, com o fito de ampliar o acesso a tal 

base informacional. 

Os mecanismos de checks and balances revelam-se adequados para 

esta função. O habeas data, a lei da transparência, lei de acesso a informação, 
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STEETS, op. cit, p. 23. 
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 Em nosso entender, a imprensa não necessariamente precisa ser imparcial para exercer 
adequadamente tal função. No entanto, suas posições deverão estar claramente definidas ao 
público, sob pena de, em razão da falta de clareza, comprometer a qualidade da informação 
veiculada. 
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lei de responsabilidade fiscal, podem ser listados como mecanismos relevantes 

para atingir tal finalidade. 

A última etapa de accountability consiste na avaliação dos resultados ou 

outputs decorrentes da atividade administrativa. 

Tal a avaliação pode ser feita de modo contínuo ou ao final do período 

do exercício do mandato. Também pode ser feita por meio do sufrágio e 

medidas não institucionalizadas mencionadas anteriormente. 

Elemento central da atividade avaliativa e elencada por parte da 

doutrina144 como componente da definição de accountability, diz respeito à 

existência de enforcements, ou seja, mecanismos capazes de assegurar o 

cumprimento da vontade do agent. 

Em geral, são interpretados enquanto elementos de coação, ou seja, 

punições aplicáveis para coibir ou sancionar os “desvios de rota” eventuamente 

praticados pelo principal. 

É necessário, contudo, adotar uma visão ampliativa da natureza dos 

enforcements, os quais devem ser entendidos não só como mecanismos de 

punição, mas sim de indução de comportamentos. 

Diz-se isto na medida em que nem sempre o principal será capaz de 

sancionar o agent, mais ainda assim deverá encontrar modos de fazer com que 

sua voz seja ouvida e influencie a tomada de decisões. 

O principal/mandante influencia a conduta do agent/mandatário por meio 

de estímulos diversos. Em geral, a doutrina fala em prêmios, a exemplo da 

renovação de um mandado, e sanções. Todavia, adotamos o entendimento de 

que estes reforços podem ser concretizados de outras formas.  

Manifestações, projetos de lei de iniciativa popular, por exemplo, não 

representam sanções propriamente ditas, mas tem um grande poder de 

indução de comportamentos. Observe também o comportamento de agentes 

econômicos, os quais influenciam sobremaneira o comportamento de 

administradores públicos. 

A Constituição Federal coloca à disposição do cidadão diversos 

mecanismos capazes de possibilitar a avaliação das ações do agente público 

e, quando for o caso, chamá-lo à responsabilidade por seus atos. 

                                                   
144SCHEDLER, op. cit. 



60 
 

Cite-se a garantia elencada ao art. 5º, LXXIII da Lei Maior, a qual 

viabiliza a propositura de ação popular com vistas desconstituição de atos 

“lesivo ao patrimônio público” ou ainda atentatórios “à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”. 

Já no art. 37 da Constituição encontramos a previsão de aplicação de 

sanções aos agentes públicos que comprovadamente tenham praticados atos 

de improbidade administrativa ou que, do exercício de suas atribuições, 

venham a causar prejuízos a terceiros. 

Importantíssimas também as inovações trazidas pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 1988, a qual disciplinou também no art. 37 da Lei 

Maior, a possibilidade de participação popular na administração pública direta e 

indireta, com vistas a a) formular reclamações quanto à prestação de serviços 

públicos, vem como avaliá-los periodicamente e b) promover representação 

contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública. 

Quanto a este aspecto ganha relevo a possibilidade de controle 

jurisdicional da atividade administrativa. De todo modo, há de haver uma 

exposição clara de a) quais condutas poderão ser sancionadas e b) ao menos 

no plano abstrato, quais sanções podem vir a ser aplicadas. 

Além das medidas decorrentes de lei, cumpre também destacar que 

outras espécies de enforcements não institucionalizados podem ser utilizados 

na atividade avaliativa das ações do agent, a exemplo dos selos de eficiência. 

Mencione-se, por oportuno, que listagem ora apresentada quanto ao 

diversos mecanismos que podem ser utilizados em prol da accountability não é 

exauriente, em razão da fluidez do seu conteúdo. 

Feita tal ressalva, é preciso discutir as razões pelas quais, sob o ponto 

de vista jurídico, obstam à efetivação de accountability. 
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4 DESAFIOS À CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE 

ACCOUNTABILITY NO BRASIL 

 

A despeito da existência de previsão constitucional, alçando-a ao 

patamar de direito fundamental do cidadão brasileiro, pouco avançamos na 

construção de um padrão sólido de relações de accountability pública no Brasil. 

Isto porque a mera existência e validade de uma norma jurídica não 

implica, necessariamente, que será ela observada por seus destinatários.  

Para que a norma jurídica – ainda que se trate de uma norma 

constitucional - seja eficaz, a sociedade deve incorporá-la a seu modo de ser e 

agir, reproduzindo os comandos jurídicos nas ações desempenhadas no dia a 

dia. 

Tal incorporação pode ocorrer de maneira racional e deliberada, ou 

mesmo espontaneamente, haja vista a correspondência entre valores que 

inspiram a norma e conveniência dela para o seu destinatário145 

Assim é que, em geral, para ser eficaz, o ideal de Justiça contido na 

formulação da norma deve corresponder ao ideal de Justiça seguido por seu 

destinatário. 

Se o ordenamento jurídico, em uma concepção ideal, representa os 

objetivos que devem ser alcançados por um determinado grupo, bem como os 

bens jurídicos que devem merecer a proteção estatal, a falta de 

correspondência entre tais valores informativos e os que foram expressos na 

norma podem exercer uma forte influência (apesar de não ser determinante) 

para que esta não seja cumprida. 

Além da falta de correspondência entre valores e normas, outras 

situações podem levar a sua inobservância. Existem normas que, apesar de 

expressarem valores perseguidos pela sociedade, não são seguidas. Múltiplas 

causas podem indicar a resposta para este comportamento. Pode-se 

mencionar, por exemplo, as questões de ordem cultural. 

Outra tendência é que a eficácia da norma seja mais facilmente 

alcançada quando os seus destinatários tenham a possibilidade de participar 

do seu processo de elaboração. 

                                                   
145 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 104. 
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Os fatores socioeconômicos e políticos também são importantes para 

eficácia da norma. Sua adequação à situação política e às relações de força 

dominantes tende, ao menos no plano abstrato, a facilitar o seu cumprimento 

espontâneo. 

Ademais, existem também normas que simplesmente não podem ser 

cumpridas, impossibilidade esta decorrente de diversas razões, sejam elas 

materiais (ausência de recursos que permitam por em prática a sua 

implementação), formais (desconhecimento da norma, a presença de 

inadequações técnicas no texto, o despreparo dos operadores do direito) ou 

sociais (falta de coesão social). 

A verificação do “Rechtsfolgen”, ou seja, de conseqüências jurídicas 

adaptadas à situação e socialmente aceitas146 estimulam a adesão dos 

cidadãos às normas postas. 

Tal adesão pode ser estimulada através do oferecimento de uma 

vantagem, ou mesmo com pela imposição de uma sanção não tradicional. 

A expectativa de imposição de sanções é outro fator relevantíssimo para 

o estudo da eficácia da norma. Diz-se isto na medida em que o fato de as 

pessoas, com base nas experiências anteriores, acreditarem que realmente 

haverá a imposição de uma sanção sempre que a ordem jurídica for violada, 

haverá uma maior probabilidade que a norma seja respeitada147. 

Todavia, a eficácia não se limita apenas à adesão da norma por parte de 

seus destinatários. A análise da adequação interna da norma jurídica, ou seja, 

da compatibilidade entre a prescrição legal e a realidade de fato, 

especificamente em relação à presença de condições que permitam que a 

norma produza todos os seus efeitos.148 

Haverá adequação interna quando uma determinada norma jurídica 

puder alcançar os fins previstos pelo legislador.149 Tal adequação entre os fins 

previstos pelo legislador e o que é efetivamente alcançado por meio da norma 

chama-se adequação interna exatamente em virtude do fato de que a avaliação 

                                                   
146 SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do 
direito. 5. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 77. 
147

 SABADELL, op. cit, p. 77 
148

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 199. 
149 BETTINI apud SABADELL, op. cit, p. 72 
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desta capacidade de produção de efeitos é feita tomando como parâmetro o 

sistema jurídico interno e as condições da sociedade local150. 

O ápice da adequação interna de uma norma consiste no que 

chamamos de Rule of Law, ou seja, uma norma que não só produz os efeitos 

previstos pelo legislador, mas que também conduzem a uma melhoria 

significativa das condições gerais desta sociedade. 

Trata-se de um conceito controverso, a despeito dos imensos esforços e 

vultosos investimentos para a sua promoção. 

O próprio termo rule of law, que numa tradução livre pode ser entendido 

como Estado de Direito, tem sua utilização contestada por alguns autores, a 

exemplo de Thomas Carothers151, em razão da fluidez semântica e da 

ausência de bases teóricas sólidas que forneçam a exata dimensão se sua 

aplicabilidade. 

Apesar das indefinições que circundam seu significado, rule of law 

poderia ser genericamente definido como um ordenamento jurídico capaz de 

fortalecer o Estado e o regime democrático, criando condições para a 

instauração de um processo de desenvolvimento daquela localidade. 

Acredita-se que a promoção de rule of law seria um elemento 

indispensável ao alcance do desenvolvimento econômico, pois este seria o 

bom direito, que se bem aplicado geraria bons resultados, oferecendo 

segurança e confiabilidade aos investidores. Um direito, portanto, entendido 

como uma pré-condição que, ao estabelecer a garantia de propriedade para os 

agentes econômicos, garantiria por conseqüência o desenvolvimento da 

economia. 

Ademais, ao tornar os sistemas jurídicos mais efetivos e confiáveis, 

haveria uma melhora dos mecanismos de resolução de conflitos, a promoção 

de justiça social e acesso aos meios institucionais de resolução de litígios 

(acesso à justiça), bem como um reforço as garantias civis e a defesa dos 

direitos humanos. 

                                                   
150

 SABADELL, op. cit, p.73. 
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 CAROTHERS, Thomas. Promoting the rule of law abroad: the problem of knowledge. In: 
Work papers: rule of law series: democracy and rule of law projects. nº 34. Washington: 
Carnegie Endowment for internacional peace, 2003. 
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O alcance do desenvolvimento econômico através de rule of law dar-se-

ia pelo fomento da segurança jurídica, dos direitos de propriedade, bem como 

pelo reforço à observância das obrigações contratuais, considerados elementos 

essenciais ao bom funcionamento da moderna economia de mercado. Daí 

afirmar-se que rule of law é uma manifestação típica da doutrina liberal-

democrática.152 

Outra implicação considerada necessária ao bom funcionamento de rule 

of law são as reformas judiciárias. Elas teriam a função de corrigir problemas 

que impedem o bom funcionamento do poder judiciário, a exemplo da lentidão 

procedimental, falta de uniformização da jurisprudência, corrupção nas 

instâncias superiores, entre outros, de modo a aumentar a transparência e 

confiabilidade e desempenho desses sistemas jurídicos. 

Tanto a promulgação da Constituição Federal quanto outros importantes 

instrumentos legais, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram 

idealizadas no esteio do pensamento de criar no Brasil uma situação típica de 

rule of law, de modo a encontrar no Direito os condicionantes necessários à 

promoção do desenvolvimento. 

Parte do ideal de rule of law perpassa pela dinamização da estrutura 

Estatal, o que justifica a constitucionalização das diretrizes de governança 

corporativa, dentre os quais accountability. 

Todavia, para atingir rule of law, para além das alterações legais, fazem-

se necessárias ações mais complexas, especialmente em relação a padrões 

culturais e conceitos já arraigados na sociedade. E aqui se insere a discussão 

sobre accountability. 

A partir do momento que se identifica em accountability um modelo de 

relação jurídica capaz de aperfeiçoar a forma pela qual a administração da 

coisa pública pode ser aperfeiçoada, vê-se nela um caminho que pode ser 

trilhado rumo à rule of law ou, noutros termos, ao aperfeiçoamento do direito e 

da experiência democrática com vistas a criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento, em seu sentido mais amplo. 

Tendo em vista que o alcance à rule of law se dá mediante uma 

profunda análise acerca do contexto social, histórico e cultural e superação de 

                                                   
152 CAROTHERS, op. cit. 
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algumas medidas limitantes, tal revisão é também necessária e inerente à 

discussão por accountability. 

A seguir, apontaremos algumas questões que dificultam a efetivação de 

uma cultura de accountability no país para, posteriormente, investigar quais 

conseqüências podem advir desta prática. 

 

 

4.1 LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

A estrutura de relação típica de accountability já foi mencionada nos 

tópicos antecedentes. Ela contempla a participação de duas partes, uma na 

condição de principal (mandante) e outra de agent (mandatário) que, em razão 

da atribuição de poderes para o exercício de um determinado mister, devem 

manter uma constante troca informacional, com vistas a garantir que o mandato 

seja cumprido nos moldes originalmente pactuados. 

 O funcionamento de uma relação accountable, portanto, depende, 

dentre outros fatores, da capacidade do principal em direcionar a ação do 

agent. 

Como visto, a Constituição Federal prevê a existência de uma série de 

mecanismos voltados à viabilizar a participação popular na administração 

pública, a exemplo da formulação de leis de iniciativa popular, a instituição de 

referendos, plebiscitos, entre outros. 

A legislação ordinária, por sua vez, prevê a instituição de diversos outros 

mecanismos participativos, a exemplo das consultas e audiências pública e 

orçamentos participativos. 

No entanto, a despeito da existência de mecanismos formais que 

viabilizam uma atuação política ativa por parte dos cidadãos, e de sua grande 

importância para o funcionamento da democracia, tais mecanismos por vezes 

se revelam insuficientes a garantia de que a sociedade influa verdadeiramente 

nos processos decisórios. 

A capacidade de influência pode ser ainda minorada em relação a certos 

grupos, notadamente os marginalizados, na medida em que não dispõem de 
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recursos financeiros e políticos suficientes para assegurar uma mobilização 

efetiva153.  

Como retratado por Campos, parte do problema tem matriz cultural. 

Segundo a autora, a despeito de relevantes, os mecanismos de controle 

institucional são insuficientes a prover accountability154, a qual só poderia 

ocorrer verdadeiramente quando as ações do governo foram fiscalizadas pelos 

cidadãos. 

Prossegue a autora ressaltando que na história recente do Brasil 

vivenciamos períodos alternados de autoritarismo e populismo, o que culminou 

no enfraquecimento das instituições e na manutenção da participação popular 

em níveis mínimos. Como decorrência do mencionado enfraquecimento 

institucional, o Executivo Federal acabou por sobrepor-se aos demais níveis e 

poderes, bem como os mecanismos de checks and balances fragilizados155.  

Ademais, percebe-se a existência de um temor de que a ampliação das 

instâncias participativas ocasionem a usurpação de competências dos 

Poderes, em especial do Legislativo. 

Tal temor está bem representado nas discussões que permearam a 

votação do decreto presidencial nº 8.243/2014, o qual instituía a Política 

Nacional de Participação Social. 

O objetivo da referida política, consoante art. 1º do decreto em 

referência, seria fortalecer e articular os mecanismos e instâncias democráticos 

de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a 

sociedade civil. 

Dentre suas diretrizes gerais, merece destaque a menção ao “direito à 

informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas, com uso 

de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da 

população a que se dirige”, muito próxima das bases de accountability. 

Sob a tutela da Secretaria-Geral da Presidência da República, seriam 

implementados novos espaços participativos, a saber, conselho e comissão de 

políticas públicas, conferência nacional, ouvidoria federal, mesa de diálogo, 

                                                   
153153 NEWELL, op. cit. 
154 CAMPOS, op. cit, p. 34 
155 CAMPOS, 1990, p 37-40. 
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fórum interconselho, audiência e consulta pública e ambiente virtual de 

participação social, sem prejuízo de outras formas de diálogo, vide art. 6º. 

A ideia era assegurar que órgãos da administração pública federal, 

direta e indireta, passassem a, gradativamente, incorporar os mecanismos de 

participação social previstos na norma em comento para a “formulação, a 

execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas 

públicas”. 

Tal projeto foi duramente criticado, especialmente pelos partidos 

opositores ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Uma das queixas, que 

nos parece bastante plausível, consistia na possibilidade de concentração 

excessiva de poderes no executivo federal, na medida em que facultava à 

Secretaria Geral da Presidência da República definir as competências, 

funcionamento e criação dos grupos e subgrupos de participação. 

Noutro aporte, parte das críticas ao projeto apontavam sua impertinência 

por considerar que tais medidas invadiriam as prerrogativas do Congresso156. 

Falou-se ainda na possibilidade de criação de uma nova fonte de poder, 

decorrente da participação direta, o que culminaria no desrespeito à 

democracia representativa157. 

Tais discussões apenas evidenciam a ausência de interesse da classe 

política em geral, incluindo os gestores públicos, em promover quaisquer 

mudanças nas estruturas do Poder, ainda que tais mudanças possam, 

evidentemente, acarretar maiores benefícios à sociedade. 

A aproximação entre a sociedade e as instâncias decisórias mitiga a 

capacidade de domínio e influência que a casta política é capaz de exercer, 

bem como os privilégios daí advindos. O interesse deste grupo, sem sombra de 

dúvidas, é pela manutenção do status quo. 

Desta feita, o que se verifica no momento atual é uma limitação dos 

espaços de participação popular. Em geral, uma atuação social mais efetiva 

está, em geral, revestida de cunho reivindicatório ou posterior à prática de 

condutas consideradas ofensivas, de forma desarticulada e temporária. 
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 Vide http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/476677-DEPUTADOS-
DERRUBAM-DECRETO-DOS-CONSELHOS-POPULARES.html 
157 Vide http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2014/10/saiba-o-que-e-a-politica-nacional-de-
participacao-social 
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A despeito da existência de normas jurídicas que, ao menos do ponto de 

vista formal, asseguram a participação, mas poucos são os mecanismos que 

promovem uma real vinculação do interesse social ao do gestor, seja para 

acatá-lo ou mesmo justificar a recusa, o que resulta no desestímulo à 

participação. 

Ao final, as deliberações são feitas com base nas deliberações são feitas 

com base no interesse do agent, o qual não encontra, ao menos quanto a este 

aspecto, freios para que deixe a atuar pautado no interesse próprio e na busca 

por melhores vantagens para si. 

Em suma, o que se vê é subutilização dos espaços de fala assegurados 

por lei e pela Constituição, revelando a imensa dificuldade de materialização do 

princípio participativo, ocasionando um baixíssimo poder de influência da 

sociedade civil sobre a atuação dos agentes públicos. A participação está, em 

geral, restrita a aspectos meramente formais. 

 

 

4.2 DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENT 

 

Além dos problemas relacionados à dificuldade em criar espaços 

participativos verdadeiramente influentes, outro entrave à construção de uma 

cultura de accountability e que merece maior atenção no âmbito deste estudo 

diz respeito às dificuldades práticas de identificação do agente público que 

ocupa a função de agent para fins de acompanhamento de suas ações e 

aplicação dos necessários enforcements. 

Num contexto ideal, explica Shedler, o relacionamento com os agentes 

políticos seria transparente, sem a existência de quaisquer espécies de 

barreiras, possibilitando conhecer e interferir nesta esfera da vida pública. Na 

prática, todavia, boa parte das informações relacionadas aos diversos 

processos políticos são mantidas longe dos olhos da população158. 

Da demanda pela criação de maior transparência em relação aos 

mencionados processos é que surge a pressão por maios accountability. 

                                                   
158 SHEDLER, et al, op. cit., p. 20. 
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Pressuposto da formulação das relações de accountability é a 

constatação de que o agent não atua automaticamente no melhor interesse do 

principal159. 

Tal comportamento explica-se pelo próprio sistema valorativo que 

permeia todo o sistema socioeconômico capitalista, o qual adota como um de 

seus pilares a ideia de individualismo, a saber, o reconhecimento do indivíduo 

enquanto juiz supremo dos seus próprios objetivos e guiado, sempre que 

possível, por suas próprias convicções. A ação coletiva e a existência dos fins 

sociais, assim, estaria restrita aos casos em que as opiniões pessoais gerais 

coincidem160. 

Se a tendência dos indivíduos é buscar a satisfação do interesse próprio, 

daí decorre a necessidade de que o principal disponha de ferramentas capazes 

de influenciar ou mesmo direcionar o comportamento do agent, a partir da 

formulação de pontos de convergência de interesses, em geral, por meio da 

aplicação dos enforcements. 

Em organizações mais simples, a identificação das partes de uma 

relação accountable não gera tantos problemas. No entanto, diante da 

complexidade da tecitura das organizações estatais, identificar o sujeito que 

deve ser chamado à responder perante o principal revela-se uma tarefa árdua. 

Este é o chamado “problema das muitas mãos”, conforme a 

nomenclatura adotada por Dennis Thompson161, o qual surge quando distintos 

agentes contribuem de múltiplas formas para a formulação de decisões e/ou 

políticas de governo, dificultando a identificação daquele que é moralmente 

responsável pelos resultados delas advindos. 

O problema em comento é típico dos Estados Modernos. O crescimento 

das burocracias acaba por provocar também a necessidade de redefinição dos 

sujeitos de accountability. Assim, não só os representantes eleitos devem ser 

chamados à responder e explicar suas condutas, mas também envolve a 

responsabilidade ministerial, além da análise da relação entre os poderes162.  
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161 THOMPSON, Dennis F. Moral responsibility of public officials: the problem of many hands. 
In:  The American political science review. v. 74. n. 4. Dez-1980, p. 905-916. 
162 DAY and KLEIN, op. cit. 



70 
 

Além das complicações decorrentes da estrutura típica de qualquer 

sociedade complexa, a qual possibilita o surgimento do “problema das muitas 

mãos”, pode-se afirmar que em nosso país tal problema é agravado em razão 

das muitas das regras de competência complexas, muitas das quais permitem 

a diluição da responsabilidade pela prestação de diversos serviços públicos. 

Como resultado deste tipo de regramento, têm-se, primeiramente, um 

elevado número de pessoas que desconhecem ou têm dúvidas quanto as 

atribuições inerentes a cada um dos cargos políticos. 

Vê-se, exemplificadamente, os resultados de pesquisa produzida pelo 

Instituto Análise, realizada em agosto de 2009, as quais apontam o significativo 

nível de desconhecimento da população em relação às atribuições exercidas 

pelos representantes do executivo, em cada um de seus níveis. 

Verifou-se por meio da pesquisa que 12% (doze por cento) dos 

entrevistados desconheciam as atribuições de seus representantes eleitos, 

tando no legislativo quanto no executivo. 

A pesquisa aponta ainda uma relação entre o grau de escolaridade o 

desconhecimento acerca das funções/ atribuições dos cargos políticos, sendo o 

nível de desconhecimento mais elevado entre os entrevistados com 

escolaridade primária, em detrimento àqueles que têm formação universitária. 

Se a população não sabe a quem cobrar a consecução das metas 

pactuadas, o desenvolvimento de uma relação accountable torna-se difícil na 

medida em que não se sabe ao certo quem está vinculado aos seus interesses. 

Ademais, mesmo quando o cidadão é consciente acerca dos papéis 

desempenhados por cada um dos agentes políticos, as diversas regras de 

competência comum e concorrente podem ser utilizadas como escusas para a 

responsabilização. 

Como esclarece Bijos163, a forma pela qual a competência é distribuída, 

especialmente no âmbito de um estado federado influencia diretamente o modo 

pelo qual se desenvolverão as relações intergovernamentais, bem como a 

proteção das liberdades individuais, especialmente por meio da representação. 

A intenção do Constituinte ao fixar as regras de competência comum e 

concorrente era estimular a cooperação entre os entes federativos, de modo a 

                                                   
163 BIJOS, Danilo. Representação política e accountability na teia das relações federativas. In: 
Revista Aurora. v. 5. n. 2. Marília: jan-jun, 2012. 
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unir esforços em prol da consecução de objetivos afins, além de um melhor e 

mais eficiente aproveitamento de recursos164. 

No entanto, a despeito da intenção do constituinte, nem sempre os 

limites de atribuição de cada um destes entes encontra-se claramente 

delimitado na Constituição ou mesmo em lei. 

A ausência de clareza em relação à forma de repartição de 

competências gera uma indesejada opacidade de poder, a qual dificulta 

sobremaneira, quando não impede por completo o desenvolvimento de 

accountability, na medida em que haverá uma maior dificuldade em vincular o 

agent aos interesses do principal. 

Assim é que, a falta de clareza na atribuição de competências dificultará 

a atuação do cidadão e/ou eleitor no momento de avaliar o desempenho de 

seus governantes. Em decorrência disto, é possível que os governantes 

passem a adotar comportamento pouco responsivos.165 

Percebe-se que o entrave criado pela falta de clareza das normas de 

repartição de competências decorre não só da dificuldade de identificar o 

responsável pela prática de determinadas condutas, como também da 

impossibilidade de uma precisa aplicação dos enforcements que unificam os 

interesses de principal e agent. 

Ainda que nem todas as formas de accountability necessitem da 

utilização de enforcements, é certo que sua completa ausência enfraquecerá, 

sobremaneira, o poder do principal em moldar a conduta do agent, 

enfraquecendo também a qualidade da accountability. 

 

 

4.3 EFICÁCIA CONTIDA E LIMITADA DAS NORMAS DE PROMOÇÃO 

ACCOUNTABILITY 

 

Ao lado dos dois entraves já apresentados nos tópicos antecedentes, 

destacamos ainda os prejuízos à accountability decorrentes da forma de 

eficácia atribuída as regras instituidoras deste modelo de relação jurídica, em 

especial as que descendem da Constituição. 

                                                   
164 MENDES e BRANCO, op. cit.  
165 BIJOS, op. cit. 
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Nos capítulos anteriores, mencionamos que a Constituição Federal de 

1988 incorpora ao regramento da administração pública alguns dos princípios 

de governança corporativa. 

Quanto à accountability, além de incorporá-la à Lei Maior, tratou o 

Constituinte de conferir-lhe o status de direito fundamental, de natureza 

transindividual, cuja desobediência pode, inclusive, ensejar a responsabilização 

do agente público. 

Contempla ainda a Lei Maior o dever do Estado em criar diversos 

mecanismos aptos a viabilizar a participação popular na atividade 

administrativa, bem como que obriguem os agentes públicos a prestar contas 

de seus atos. Isto sem falar nos institutos que possibilitam a responsabilização 

deste agente público, denominado também principal. 

Verificou-se ainda a relação entre a accountability e a experiência do 

setor privado na busca por maior eficiência, bem como com o processo de 

globalização.  

Também está a accountability relacionada a cultura da common law  e  a 

influência deste sistema na formação do direito administrativo brasileiro. 

A despeito da forte influência do sistema da common law na formação 

do direito Brasileiro, já estudada anteriormente, a base de nossa tradição 

jurídica está assentada na tradição romano-germânica, a qual possui como 

uma das características mais marcantes o recurso à ampla codificação e 

disciplinamento através da lei. 

Analisando as normas constitucionais relacionadas à accountability 

percebe-se que boa parte delas possuem eficácia contida ou limitada, 

dependendo da edição de outras normas jurídicas que as regulamentem. 

 A materialização de tais direitos ficam, portanto, condicionadas à 

atuação do legislativo. 

No entanto, quando se percebe que as normas de accontability tem 

natureza limitadora aos poderes do agent, na medida em que vincula suas 

ações às pautas formuladas em conjunto ao principal, evidencia-se que os 

detentores do poder não terão interesse em formulá-las. 

Tal omissão consiste no que Norberto Bobbio denomina lacuna 

subjetiva, a saber, a inexistência de critérios válidos para aplicação de uma 

solução jurídica adequada decorre da inação, voluntária ou involuntária do 
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legislador. Será involuntária a ausência de norma relacionada à disciplinar uma 

situação não prevista no momento de sua formulação. Voluntárias são aquelas 

realizadas propositalmente pelo legislador, que deixa à cargo de órgão 

hierárquico inferior realizar sua integração. O problema ocorre quando este 

órgão inferior, responsável por realizar a integração, deixa de fazê-lo, 

dificultando a tarefa do inérprete-aplicador de solucionar os casos concretos 

trazidos à sua apreciação166. 

O desinteresse do agent aliado à inércia do pricipal, contribui para que o 

avanço legislativo se desenvolva à passos muito lentos. 

Cite-se, por exemplo, a regulamentação do direito à informação prevista 

no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal, concretizada tão somente em 2011, 

com a sanção da presidente Dilma Rouseff da Lei nº 12.527, denominada Lei 

de Acesso à Informação, a qual, por sua vez, só foi regulamentada no ano 

seguinte, por meio da edição do Decreto nº 7.724. 

O grande problema decorrente da falta ou demora de regulamentação 

de tais normas reside no fato de que são utilizadas pelos agents como forma 

de furtar-se à accountability, notadamente no que diz respeito à aplicação de 

enforcements negativos. 

É certo que as condutas lesivas ao interesse público são hoje 

combatidas graças a atuação de diversos órgãos, por meio da atuação dos 

mecanismos de checks and balances, merecendo destaque a atuação do 

Poder Judiciário, Tribunais de Contas e Ministério Público. 

Ainda assim, as reprimendas existentes não se mostram suficientes a 

assegurar aos cidadãos que os compromissos políticos assumidos por seus 

representantes, seja por força de norma jurídica ou construídos ao longo de 

uma campanha eleitoral sejam cumpridos ou ao menos, planejados. 

Diz-se isto na medida em que, em geral, os mecanismos 

supramencionados promovem um controle majoritariamente formal ou 

procedimental, revelando-se insuficientes à valoração qualitativa dos atos de 

gestão. Desta insuficiência decorrem um sem-número de problemas, em 

especial no campo da responsividade, dificultando tornar os agentes públicos 

accountables. 

                                                   
166

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 
Brasília: Universidade de Brasília, 6. ed, 1995, p. 147. 
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5 IMPACTOS DOS ENTRAVES À ACCOUNTABILITY NA GESTÃO 

ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Apresentadas as falhas que podem contribuir para a dificuldade de 

efetivação de accountability, o próximo passo consiste em demonstrar como 

tais falhas impactam na execução de políticas públicas. 

A ideia de incorporar os elementos de governança corporativa ao setor 

público, em especial accountability, como já ressaltado ao longo deste trabalho, 

decorre da busca pelo alcance de um maior nível de eficiência nas atividades 

desempenhadas pelo Estado. 

O alcance da eficiência residiria no fato de, desde o princípio, a atuação 

do agente público, denominado agent, ser direcionada de modo a atingir o 

melhor interesse da sociedade, mediante o acompanhamento constante 

daqueles que lhe concederam tal poder, denominados principals. 

A intensa e constante troca informacional desenvolvida por principal e 

agent no esteio de uma relação accountable pretende assim, assegurar que a 

atividade administrativa seja mais responsiva, a saber, capaz de atender aos 

anseios deste agrupamento social, sem comprometer o equilíbrio e bom 

funcionamento do Estado. 

 Noutro aporte, por meio da utilização de enforcements diversos, podem 

os principals propiciar meios de assegurar a fiel observância das diretrizes 

inicialmente traçadas, premiar os bons comportamentos e, quando necessário, 

sancionar os desvios. 

Não é exagero mencionar que a atividade-fim de um Estado é a 

concretização de direitos fundamentais. E uma das principais formas de 

promover tal atividade dá-se mediante a formulação de políticas públicas. 

Segundo Souza167, consiste a política pública num campo do 

conhecimento voltado a promover a ação dos governos, colocando em prática 

as idealizações representadas em normas programáticas ou formuladas ao 

longo do período eleitoral, e ainda avaliá-las, propondo as mudanças 

necessárias para assegurar sua continuidade. 

                                                   
167

 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão de literatura. In: Sociologias. ano 8. n. 16. 
Porto Alegre: 2006, jul/dez , p. 20-45. 
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Se a finalidade de formulação de uma política pública é traduzir para a 

realidade concreta propostas e plataformas eleitorais, e a finalidade da 

accountabiliby é direcionar a atuação do agente público (agent), com vistas ao 

alcance do melhor interesse dos que lhe concederam a possibilidade de 

exercício do poder, inegável a relação entre os dois conceitos. 

As políticas públicas consistem em importantíssimos mecanismos de 

gestão, desempenhando um papel fundamental para propiciar a boa 

administração de bens e recursos, especialmente os afetados pela escassez, 

na medida em que cria uma série de medidas de planejamento, contemplando 

ações de curto, médio e longo prazo que precisam ser efetivadas com vistas à 

garantir sua disponibilidade. 

Certos bens da vida, por seu caráter estratégico, seja em virtude de sua 

essencialidade para a vida humana, seja pelo relevante papel econômico 

desempenha, necessitam de políticas públicas mais sólidas, estruturadas e 

eficientes, sob pena de ocasionar graves prejuízos à sociedade. É exatamente 

este o caso dos recursos hídricos. Assim, todas as políticas públicas 

relacionadas a tal temática devem prezar pela busca por um elevado patamar 

de eficácia e eficiência. 

A contribuição de accountability neste debate seria a possibilidade de 

aperfeiçoar a gestão, interferindo em diversos aspectos das políticas públicas, 

desde a sua concepção, ao promover a participação de mais atores, com 

múltiplos e distintos pontos de vista que, em conjunto, seriam ponderados e 

considerados no momento de formulação da norma, acompanhando-as de 

forma constante e aplicando, quando for o caso, as medidas necessárias à 

correção de seu curso. 

Tendo em vista o fato de as políticas públicas voltadas à gestão dos 

recursos hídricos conterem diversos mecanismos permissivos à participação 

popular, inclusive nos processos decisórios, consistem elas em campos férteis 

para o florescer de relações pautadas em accountability. 

Diante disto, necessário se faz investigar se e como os entraves 

identificados no capítulo antecedente afetam a estrutura das políticas públicas 

relacionadas à gestão de recursos hídricos e quais as consequências daí 

advindas. 
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Para tanto, escolheu-se como objeto de estudo a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, implementada no estado do Rio Grande do Norte. Num 

estado que convive periodicamente com a escassez de águas, o bom 

funcionamento dos mecanismos atinentes a sua administração é fundamental 

para assegurar a melhor destinação possível para tal bem. Assim é que, no 

presente caso, a pesquisa acadêmica se reveste de função social, ao instigar o 

debate sobre os problemas que afetam as comunidades que circundam a 

Academia e assim trazer à lume possíveis caminhos para solucioná-los. 

Para tanto, partiremos da análise da forma pela qual a Política Estadual 

dialoga com os demais elementos normativos regulamentadores da gestão dos 

recursos hídricos, bem como o modo pelo qual está atualmente estruturada, 

com ênfase na indicação de seus atores e os papéis por eles exercidos. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS NO BRASIL 

 

Consiste a água, indubitavelmente, num dos elementos indispensáveis à 

existência humana. Praticamente todas as atividades exercidas por nós 

empregam, em maior ou menor grau, a água como insumo. 

Segundo análises formuladas pelas Nações Unidas, cerca de 70% de 

toda a água doce do planeta é empregada na agricultura, 20% na indústria e 

10% é destinada ao uso doméstico168. 

No Brasil, o uso doméstico alcança 6% da água doce disponível, 

respondendo a indústria pela destinação de 22% do recurso. E paradoxalmente 

o país que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo (cerca de 

12% das reservas mundiais), desperdiça por ano algo em torno de 50% a 70% 

deste recurso, especialmente nos centros urbanos169. 

O relevo deste bem para vida humana, para o equilíbrio ambiental e para 

os mais diversos processos produtivos atrai a necessidade de uma tutela 

jurídica eficiente, que proporcione o seu uso racional e sustentável. 

                                                   
168 Dados disponíveis em< http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/03/agricultura-e-
quem-mais-gasta-agua-no-brasil-e-no-mundo> Acesso: 10 set. 2015. 
169 Idem. 
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Exatamente por isto é que tratou o Constituinte de incluir no texto da 

Carta Magna uma série de regramentos básicos, os quais compõem as 

diretrizes orientarão a forma de gestão das águas. 

Em conformidade ao art. 22, IV da Constituição Federal, a competência 

para legislar sobre águas é privativa da União, cabendo a este ente federativo 

criar normas de caráter geral sobre águas, bem como editar normas 

administrativas a respeito dos recursos que se encontram sob seu domínio. 

Aos estados e municípios cabe a atribuição residual de legislar sobre o 

uso das águas que estão sob seu domínio, em observância às diretrizes 

traçadas pela União170. 

Assim, caberia a União realizar as alterações normativas necessárias à 

harmonização dos instrumentos normativos pátrios às disposições insertas nas 

resoluções acima mencionadas atinentes ao direito das águas. 

As discussões acerca da modernização da forma de gestão das águas, 

mediante a implementação de uma nova forma de governança, no entanto, é 

datada do final da década de 1970, haja vista a necessidade de pensar um 

modelo de administração de recursos hídricos capaz de atender as 

necessidades de uma sociedade em pleno processo de expansão. 

Não se pode desconsiderar ainda que as variantes sociais, econômicas 

e geográficas alteram de modo significativo a disponibilidade do recurso hídrico 

e principalmente o modo pelo qual será aproveitado. 

Diante da multiplicidade de usos a que os recursos hídricos servem e 

das inúmeras variáveis que permeiam a sua utilização, pensou-se na 

formulação de um modelo de gestão capaz de possibilitar a participação dos 

interessados em tal destinação, denominados stakeholders, nos processos 

decisórios relacionados forma pelo qual seriam partilhados171. 

No esteio desta discussão172 é que a Constituição Federal, em seu art. 

21, XIX, atribui à União o dever de instituir um sistema nacional de gestão de 

recursos hídricos, culminando na edição da Lei nº 9.433/97, também 
                                                   
170 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. 
171 ABERS, Rebeca [ORG]. Água e política: atores, instituições e poder nos organismos 
colegiados de bacia hidrográfica no Brasil. São Paulo: Annablume, 2010, p. 9  
172

 Merecem também destaque, como fruto destas discussões, a promulgação da Lei nº 9.984, 
de 17 de julho de 2000, a qual criou a Agência Nacional de Águas – ANA; e também a Lei n.º 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico. 
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denominada Lei das Águas, a qual traz as diretrizes de formulação de uma 

política nacional para gestão dos recursos hídricos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos elenca como um de seus 

fundamentos o uso prioritário dos recursos hídricos para consumo humano e 

dessedentação dos animais tão somente em situações de escassez, bem como 

reconhece o caráter limitado deste recurso e o seu valor econômico173. 

Tal política estipula a utilização de seis instrumentos de gestão, 

discriminados em seu art. 5º, a saber, a) os planos de recursos hídricos; b) o 

enquadramento dos corpos d’água em classes174, de acordo com os usos 

preponderantes; c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; d) a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e) a compensação a municípios; e f) 

a formulação de um sistema de informações sobre recursos hídricos. 

Ademais, prevê que a gestão de tais recursos seja realizada de modo 

articulado, mediante a atuação conjunta da União e Estados. 

O papel dos Estados na gestão dos recursos hídricos encontra-se 

indicado no art. 30 da Lei de Águas, a qual lhes atribui a missão, dentro dos 

limites de sua competência, de formular normas voltadas à regulamentação e 

fiscalização do uso dos recursos hídricos, concedendo as respectivas outorgas 

e os controles das obras de oferta hídrica, alem de implementar e gerir os 

sistemas de informação e ainda zelar para que o modelo de gestão das águas 

seja compatível e harmônico com os princípios de gestão ambiental. 

A ideia de transferir parte das competências relacionadas à gestão dos 

recursos hídricos aos Estados justifica-se pela necessidade de aproximação 

das instâncias decisórias daqueles que serão diretamente afetados pelo 

produto das deliberações. 

                                                   
173 Lei nº 9.433/97, Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: [...] 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 
 
174

 Consoante a definição proposta pela Agência Nacional de Águas, enquadrar os corpos 
d’água em classes significa estabelecer os níveis de qualidade que devem ser alcançados ou 
mantidos ao longo do tempo, sendo este um importante mecanismo de planejamento, na 
medida em que busca promover uma adequação entre o nível de qualidade da água com os 
usos que a ele se pretendem destinar. Disponivel em: 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/PlanejamentoRH_enquadramento.aspx 
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Espera-se, com isto, que não só critérios de ordem técnica sejam 

considerados no momento de definir as formas e prioridades de utilização dos 

Recursos Hídricos, mas também o peso da vivência, do conhecimento de 

mundo e do saber local, os quais, não raro, passam despercebidos aos olhos 

dos burocratas. 

 

Resta saber, então, se estas outras formas de saber estão sendo bem 

aproveitadas pelos Estados, e em especial pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, objeto de nosso estudo. 

 

 

5.2 A ACCOUNTABILITY E A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

A Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH - vigente no Rio 

Grande do Norte foi instituída por meio da edição da Lei nº 6.908, de 01 de 

julho de 1996, antes mesmo da edição da política nacional, tendo por objetivos 

primordiais dispor sobre o planejamento, desenvolvimento e gerenciamento 

dos recursos hídricos, de modo a assegurar a disponibilidade para os seus 

diversos usos. 

Intenta ainda assegurar a manutenção de um padrão de qualidade das 

águas, além de alertar para a preocupação quanto à conservação destas para 

as futuras gerações. 

Dentre seus princípios, destaca-se a preocupação em assegurar a 

utilização da água como meio de promover o desenvolvimento sustentável, 

bem como a priorização do abastecimento humano. 

Quatro são as diretrizes que norteiam a política estadual, a saber: a) a 

busca pela maximização dos benefícios econômicos e sociais decorrentes do 

aproveitamento dos recursos hídricos; b) a proteção das bacias hidrográficas, 

viabilizando a disponibilidade presente e futura de seu uso; c) o 

desenvolvimento de programas de conservação e proteção das águas 

subterrâneas; e, por fim, d) a articulação com os governos federal, municipais e 
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estaduais, visando compatibilizar os planos de uso e preservação dos recursos 

hídricos. 

No que atine aos instrumentos, a norma em comento elenca que serão 

utilizados o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos, a outorga dos direitos de uso e licenciamento de obras 

hídricas, além da cobrança pelo uso das águas. 

A política é conduzida por meio de um sistema integrado, denominado 

SIGERH, era inicialmente composto por um Conselho Estadual, uma Secretaria 

Estadual, além dos comitês de bacias hidrográficas. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH – é composto 

por representantes das Secretarias de Estado, representantes das entidades 

governamentais federais e estaduais, representantes indicados pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas, além dos representantes da sociedade civil. 

Dentre suas competências, merecem destaque, para fins deste estudo, 

estabelecer os critérios e diretrizes que orientam a implementação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, acompanhar a execução do plano e determinar 

as medidas necessárias ao cumprimento de suas metas. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são compostos por representantes 

das associações de usuárias de água, representantes dos municípios inseridos 

dentro da Bacia Hidrográfica, representantes das entidades governamentais 

federais e estaduais, além de representantes de organizações civis. 

Dentre suas competências, destacam-se, para fins deste estudo, aprovar 

o Plano Estadual e Recursos Hídricos, no que atine a respectiva bacia 

hidrográfica, bem como o seu Plano Diretor. 

Também compete aos comitês acompanhar a execução do Plano 

Estadual no âmbito da referida bacia e sugerir à adoção de medidas voltadas à 

assegurar o cumprimento de seus objetivos. 

Com as alterações legislativas que sucederam à edição da PERH, novos 

atores passaram a integrar o Sistema, a saber, o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONEMA), a Secretaria de Estado do Planejamento e Finanças 

(SEPLAN), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH), o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte (IDEMA), o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do 
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Norte (IGARN) e o Ministério Público Estadual, por suas Curadorias de Meio 

Ambiente. 

Tendo em vista os gravíssimos problemas decorrentes da escassez dos 

recursos hídricos, especialmente na região do semi-árido, é essencial que tal 

sistema atue de modo dialógico e integrado, nos moldes como foi idealizado, 

possibilitando assim a garantia de disponibilidade, especialmente de água 

potável, a todos que dela necessitam, para diversificados fins, especialmente 

em períodos de estiagem. 

Accountability, seria assim, uma importante ferramenta de gestão, ao 

possibilitar o acompanhamento mais próximo das ações desenvolvidas em 

cada uma dessas instâncias. 

 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS DE ACCOUNTABILITY NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Do relato feito no item antecedente, vê-se que a Política Estadual de 

Recursos Hídricos prevê uma composição mista de seus atores, de modo a 

possibilitar que não só o Estado dite as regras que regerão as formas de 

direcionamento da utilização dos recursos hídricos, possibilitando a 

participação de representantes da sociedade civil. 

Assim é que, ao menos do ponto de vista formal, há a garantia de que os 

usuários, universidades, organizações não-governamentais e outros 

representantes sociais possam participar de forma ativa dos processos 

deliberativos. E, uma vez que tais representantes teriam em suas mãos amplo 

acesso informacional, bem como a possibilidade de interferir ativamente no 

processo político, há possibilidade de que as bases da relação Estado-

sociedade seja construída com base em accountability. 

No entanto, fazendo uso da argumentação desenvolvida nos capítulos 

anteriores, a mera previsão normativa não é suficiente à garantia de efetividade 

ou efetividade da medida, na medida em que inúmeros fatores, de diversas 

ordens, podem atuar enquanto empecilhos à sua materialização. 
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Também nos capítulos anteriores elencamos algumas falhas que, do 

ponto de vista jurídico, poderiam servir como explicação para a enorme 

dificuldade de criar uma cultura de accountability no Brasil. 

Assim, o que se busca analisar, nas próximas páginas, é o modo pelo 

qual tais falhas se manifestam no âmbito da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, além dos problemas concretos delas advindas. 

 

 

5.3.1 Qualidade dos espaços participativos 

 

As políticas de gestão dos recursos hídricos foram formuladas à luz de 

ideais liberais, traduzidos na adoção de um modelo sistêmico, descentralizado 

e participativo de administração175. A noção de gestão participativa perpassa 

pelo reconhecimento do direito da sociedade em influir na tomada de decisões 

coletivamente vinculantes, em complemento às determinações técnicas, 

propiciando ter sempre múltiplas visões acerca das questões relacionadas à 

administração dos recursos hídricos, buscando, com isto, alcançar soluções 

mais efetivas para os problemas originados da escassez e elevada demanda 

pelo uso das águas. 

Ao adotar tal modelo descentralizado, busca-se dar voz às comunidades 

locais, que estão mais próximas e sofrem as conseqüências dos problemas 

relacionados à gestão dos recursos hídricos, possibilitando que cuidem e 

participem dos processos decisórios relacionados à administração destes 

bens176, favorecendo a resolução de possíveis situações conflituosas. 

A Política Estadual de Recurso Hídricos contempla a participação 

popular em dois de seus órgãos, a saber, no Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH) e nos Comitês de Bacias Hidrográficas. Estas, por sua 

vez,  

No entanto, o que chama primeiramente à atenção do leitor da norma diz 

respeito à ausência de paridade na composição destes órgãos. 

                                                   
175 OLIVEIRA, op. cit, p. 4-6 
176 SOARES apud ARCILIA, 2014, p. 32. 
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Na composição do CONERH177, há, ao menos, dezesseis 

representantes da administração direta e indireta, enquanto são limitados a 

seis os representantes da sociedade civil e dos usuários dos recursos hídricos, 

respectivamente, e a quatro o número de representantes indicados pelos 

comitês de bacia178. Há de se mencionar ainda que os referidos 

representantes, bem como seus suplentes, devem ser indicados pelo 

Presidente do CONERH, função desempenhada pelo Secretário de Estado de 

Recursos Hídricos179. 

Os Comitês de Bacia, por sua vez, deverão assegurar que, em sua 

composição, no mínimo vinte e no máximo quarenta por cento dos votos sejam 

destinados aos representantes do Poder Executivo, federal, estadual e 

municipal, bem como aos usuários, garantindo aos representantes da 

sociedade civil tão somente vinte por cento do total de votos180. Do exposto, vê-

se que a representação existe, porém não de forma paritária. 

No que diz respeito ao produto de suas deliberações, vê-se que atuação 

dos conselhos também é limitada. 

As deliberações do CONERH, por exemplo, são efetivadas por meio da 

atuação de sua secretaria executiva. Tal papel, por força do disposto no 

Decreto nº 25.366, de 22 de julho de 2015, é exercido pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH). 

A mesma limitação é percebida no âmbito dos Comitês de Bacia. 

Destaque-se que, para aprovar e acompanhar a execução dos Planos de 

Recursos Hídricos da Bacia, devem os Comitês requerer o apoio técnico e 

financeiro da SEMARH e do IGARN, os quais são os executores das medidas 

fixadas pelos comitês. Em suma, os Comitês são técnica e financeiramente 

dependentes dos órgãos cuja atuação devem acompanhar. 

Tais espécies de limitação faz com que a efetividade dos mecanismos 

participativos colocados à disposição das populações são constantemente 

colocados em xeque. 

                                                   
177

 Vide Decreto nº 13.284, de 22/03/1997, o qual regulamenta o Sistema Integrado de Gestão 
de Recursos Hídricos. 
178

 Ressalte-se que não necessariamente os representantes dos usuários e comitês serão 
também representantes da sociedade civil. 
179 Vide art. 6º, §1º do Decreto nº 13.284, de 22/03/1997. 
180 Vide art. 8º da Resolução nº 02, de 15 de dezembro de 2003, a qual regulamenta a 
instalação de Comitês de Bacias no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Exemplo disto pode ser vislumbrado das considerações formuladas no 

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó181. No documento, as 

instâncias participativas são caracterizadas como frágeis e insuficientes.  

Fala-se em fragilidade tendo em vista a pouca expressividade da 

participação popular que, em geral, fica restrita à atuação nos órgãos cuja 

representação social é obrigatória. Fala-se em limitação na medida em que a 

participação acaba por adquirir uma feição preponderantemente reivindicatória, 

negligenciando o exercício de atividades de co-gestão e fiscalização dos 

órgãos públicos182. 

Segundo o mesmo documento, tais distorções teriam origem em fatores 

de ordem política e cultural, na medida em que descendem da cultura do 

paternalismo e clientelismo. Aponta ainda o documento para a ausência de 

trabalhos relacionados ao aumento do grau de educação política da população, 

notadamente em relação àqueles que representam direta e institucionalmente a 

sociedade civil no âmbito de organismos participativos, a exemplo de 

associações e conselhos. Tal espécie de atividade educativa se mostra 

relevante na medida em que tais indivíduos precisam estar cientes do papel e 

funções que exercem e principalmente dos mecanismos postos à sua 

disposição, viabilizando que atuem em parceria com os governos locais. 

Tais problemas são também percebidos no âmbito das instituições que 

compõem o SIEGRH. 

Em recente pesquisa divulgada por Câmara183, qual estudou o 

funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, foram 

constatados seriíssimos problemas relacionados à participação popular. 

Relata a pesquisadora que cerca de um terço das vagas do Comitê não 

são exercidas. Ademais, revela uma grande desproporção na composição dos 

representantes, majoritariamente oriundos do setor público. 

                                                   
181 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Plano de desenvolvimento da 
Região do Seridó do Rio Grande do Norte: diagnóstico. Caicó: sine editio, 2000. Disponível 
em: 
http://www.iica.org.br/Docs/Publicacoes/PublicacoesIICA/PlanoDesenvolvimentoSustentavelSer
id%C3%B3-VolumeI.pdf 
182 Idem 
183

 CÂMARA, Renata Godeiro Carlos. Governança dos recursos hídricos: o caso da bacia do 
Rio Pitimbu. Dissertação. 137 p. Natal: UFRN, 20016. 
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No que atine aos representantes da sociedade civil, é grande o nível de 

abstenção, havendo tão somente dos representantes dos médios e grandes 

usuários. 

A descrença na efetividade das ações do Comitê, falta de transparência 

e conhecimento sobre as atividades ali desenvolvidas são, segundo a autora, 

elementos que explicam tanta abstenção. 

Tais dificuldades são velhas conhecidas do poder público. Frise-se, por 

oportuno, que dentre as medidas mencionada no relatório final produzido  

ainda em 2005, como parte dos estudos prévios à elaboração do Plano de 

Gestão de Integrada da Bacia do Pitimbu, foi dada enorme importância à 

criação de espaços participativos. 

No referido documento, sugere-se que a sociedade civil é um ator chave 

essencial para o sucesso do plano, fazendo-se representar por membros da 

comunidade dos bairros que se encontram no interior e entorno da bacia, 

organizações não governamentais, entidades de comércio e indústrias, 

instituições de ensino superior, associações técnicas e conselhos de regulação 

e bancos privados de fomento, as quais deverão ter assento junto aos comitês 

de bacia e conselho gestor. 

A ideia era que, após informados, estes diferentes atores formem um 

conselho de convergência, conciliando os interesses de cada um destes 

grupos. Devem ter a capacidade de verdadeiramente influir no processo 

decisório184. 

Com isso, buscava-se assegurar uma participação pública mais efetiva 

no processo decisório, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento 

de planos e projetos desenvolvidos no âmbito dos comitês e nas ações 

desenvolvidas nas bacias. O documento alerta ainda para o fato de que a 

participação popular não se esgota na mera comunicação ao público das ações 

desenvolvidas pelos órgãos governamentais, mas sim na criação de espaços 

propícios à discussão, decisão e acompanhamento destes processos pelo povo 

e seus representantes. 

O documento destaca, no entanto, a necessidade de que a participação 

destes representantes da sociedade civil deve ser precedida de um processo 

                                                   
184 Disponivel em http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/doc/DOC000000000031043.PDF 
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de formação acerca de conceitos básicos relacionados à gestão de Recursos 

Hídricos, credenciando-os a participar do comitê de bacia185. 

A despeito de tais orientações, no entanto, pouco foi feito para garantir 

uma maior horizontalidade nos processos relacionados à gestão das águas, de 

modo que os Comitês de Bacia, a despeito de assegurar o espaço de fala dos 

representantes da sociedade civil, ainda limitam seu potencial de atuação 

decisória. 

 

 

5.2.2 Delimitação de competências e normas de eficácia contida e limitada 

 

Além de questões relacionadas à participação, consistem em entraves à 

efetivação das diretrizes traçadas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 

problemas decorrentes da falta de clareza de delimitação das competências 

dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de gestão, e ainda pela omissão 

do legislador em editar as normas necessárias e indispensáveis ao pleno 

funcionamento do órgão executor das principais atividades previstas pelo 

referido plano. 

Uma das mais importantes instituições relacionadas a execução das 

políticas públicas relacionadas a gestão das águas é o IGARN, criada por meio 

da Lei 8.086, de 15 de abril de 2002. 

Percebe-se, pela listagem contida no art. 3º da referida norma, que o 

IGARN foi idealizado para atuar diretamente na implantação das políticas e 

programas estaduais de recursos hídricos, enquanto uma instância de gestão 

técnica e operacional destes. 

Também faz parte de sua competência as atividades relacionadas ao 

gerenciamento dos recursos hídricos, além de manter, implantar e operar todos 

os mecanismos relacionados à gestão deste bem. 

A despeito de sua relevância, verificada nos motivos que levaram à sua 

criação, vê-se que, até hoje, suas competências não foram devidamente 

regulamentadas. 

Some-se a isso o fato de parte das competências do IGARN coincidirem 

com algumas das competências atribuídas pela Lei Complementar n° 163, de 
                                                   
185 Cf. http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/doc/DOC000000000031043.PDF 
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25 de Fevereiro de 1996 à Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, 

atualmente denominada Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH). 

Como conseqüência desta carência de regulamentação, percebe-se 

uma sobreposição da atuação da SEMARH em relação ao IGARN. Isto é o que 

leva Abrantes186 a afirmar que, a despeito das determinações legais acerca das 

competências e formas de atuação de cada um dos órgãos que compõem o 

SEGRH, atuam de forma desarticulada. 

A SEMARH, que deveria formular as políticas atinentes à gestão de 

recursos hídricos, continua a atuar na execução destas, investindo na 

competência conferida ao IGARN, criado com a intenção de efetivar as 

referidas políticas, que não dispõe de recursos para cumprir com as suas 

atribuições187. 

Considerando que tais problemas atingem exatamente os órgãos 

responsáveis pela execução das políticas públicas, evidente, pois, a existência 

de reflexos na efetivação das medidas idealizadas por meio dos diversos 

instrumentos que compõem a política estadual. 

Dados apresentados em matéria jornalística veiculada pelo jornal 

Tribuna do Norte apontam que, até o ano de 2012, apenas 22% (vinte e dois 

por cento) do estado contava com estrutura de saneamento básico, bem como 

o fato mais de 29.000 (vinte e nove e mil) famílias de 74 (setenta e quatro) 

municípios ainda obtinham acesso à água potável através de carros pipa188. 

As estatísticas em comento apenas evidenciam o franco 

descumprimento das metas estipuladas no Plano, decorrente, segundo os 

especialistas consultados na matéria, especialmente por falhas no modelo de 

gestão. 

A questão em análise foi mencionada no relatório final produzido como 

parte dos estudos prévios à elaboração do Plano de Gestão de Integrada da 

Bacia do Pitimbu189. 

                                                   
186 ABRANTES, Paulo Cesar Medrado. Avaliação do desenvolvimento sustentável na bacia 
hidrográfica do Rio Seridó em face das políticas públicas e da gestão dos recursos 
hídricos. Dissertação. Natal: UFRN, 2011, p. 116. 
187

 ABRANTES, 2011, p. 116. 
188 Disponível em http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/plano-de-gestao-pouco-
avancou/215582. 
189 Disponível em http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/doc/DOC000000000031043.PDF 
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No documento é feita menção à existência da confusão das 

competências dos dois órgãos, ressaltando a necessidade de adequação dos 

diplomas normativos, ajustando-os à realidade e possibilitando a 

operacionalização do SIGRH190. 

A falta de precisão na definição de competências facilita a utilização de 

subterfúgios para isentar-se de responsabilidade quanto à materialização dos 

direitos e planos ajustados, tal como ocorre no caso em estudo. 

Veja-se, por exemplo, a declaração proferida pelo então Secretário de 

Recursos Hídricos, quando questionado acerca das dificuldades de 

implementação do Plano de Gestão de Recursos Hídricos191, atribuindo as 

falhas à ausência de atuação efetiva do IGARN. 

Sem a definição clara do agent, há uma enorme limitação às 

possibilidades de accountablity, na medida em que ficará restrita a pautas 

meramente reivindicatórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
190 Disponível em http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/doc/DOC000000000031043.PDF 
191 Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/plano-de-gestao-pouco-
avancou/215582 
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6 CONCLUSÃO 

 

Por meio da análise de alguns aspectos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, foi possível vislumbrar a existência de falhas que mitigam, 

sobremaneira, a possibilidade de manutenção de relações jurídicas entre 

estado e sociedade civil, com base em padrões de accountability, a despeito da 

previsão normativa – por sinal, insuficiente. 

Viu-se, do exposto, que a capacidade de interferência do cidadão nas 

deliberações atinentes à utilização dos recursos hídricos, em âmbito estadual, 

é deveras limitada. Os espaços participativos postos à sua disposição ainda 

continuam muito vinculados aos interesses do Poder Público, em especial do 

Executivo. A participação é, portanto, incompleta: contempla o discurso, mas 

mitiga as possibilidades de ação. 

Por outro lado, se participar é difícil e ineficaz, acompanhar a atuação 

dos órgãos executores do Plano Estadual é uma tarefa ainda mais desafiadora, 

especialmente diante da confusa divisão de competências existente, bem como 

da insuficiência dos enforcements permissivos ao direcionamento das ações do 

agent. 

Escapar das conseqüências negativas que advém da má-execução da 

Polícia Estadual pode ser listada como uma das principais causas que 

contribuem para que os mencionados problemas, que datam desde à 

concepção das normas de referência, se perpetuem até a presente data. 

A constatação destes problemas, no entanto, não deve servir como fator 

de desalento, mas antes como motivadores de uma real transformação no 

modo pelo qual a sociedade se porta frente a seus representantes. 

A relação existente entre o gestor público e a sociedade não deveria ser 

outra senão de extrema confiança. A cada ciclo eleitoral, todos os cidadãos, se 

dispõem a, em maior ou menor grau, ouvir, ponderar e contribuir para a 

formulação de novas agendas, na esperança de, pela ação de seus 

representantes, construir uma sociedade melhor e mais justa, tanto no campo 

social quanto político e econômico. E o mesmo pode ser dito em relação 

àqueles investidos na função pública por formas não-eletivas. A sociedade 

confia importantíssimo mister de manter o Estado em funcionamento àquelas 
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pessoas – físicas ou jurídicas – que detém maior competência técnica para 

tanto. 

Assim é que o exercício da função pública, em especial das atividades 

de administração, não pode representar um “cheque em branco”, mas antes o 

firmamento de uma aliança com os reais donos do poder. 

As mitigações aos mecanismos de accountability representam uma 

verdadeira ruptura a esta aliança, causando, como visto, distorções no 

exercício do poder. É da falta de uma base informacional sólida que decorre o 

sentimento de descrédito do brasileiro para com suas instituições, em especial 

as políticas. 

É também o facilitador para que as decisões relacionadas à assuntos 

estratégicos,  a exemplo da destinação dada aos recursos hídricos, não sejam 

tomadas às claras e ainda pautadas em interesses evidentemente egoístas e, 

não raro, ilegais e imorais. 

A ruptura com este ciclo não é fácil. O primeiro passo, no entanto, já foi 

dado. 

Incluir o core de accountability no texto constitucional, por meio do direito 

à informação, consignado ao art. 5º, XXXIII deste diploma normativo, ressalta 

que este é um valor que desejamos resguardar e cultivar no seio de nossa 

sociedade. E a cada vez que seus mecanismos são fortalecidos, a exemplo da 

edição da lei de acesso à informação, caminhamos largamente em direção à 

mudança da cultura jurídica. 

O próximo passo é, indubitavelmente, investir em conhecimento. Como 

uma singela forma de contribuir para este processo, o presente trabalho 

buscou, inicialmente, delimitar os elementos básicos que compõem o conceito 

de accountability. 

Viu-se, com base em discussões doutrinárias, que a essência do que se 

denomina accountability consiste numa relação jurídica, protagonizada por 

mandantes e mandatário, com o fito de assegurar que as obrigações atribuídas 

ao mandatário, denominado agent serão exercidas dentro dos parâmetros, 

expectativas e melhor interesse dos mandantes, denominados principals. 

Também se explicou que a ideia de accountability desenvolveu-se 

inicialmente no âmbito das corporações privadas, compondo os pilares do que 

se denomina governança corporativa. 
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A ideia de trazer accountability ao setor público tem forte influência do 

pensamento liberal, ao adotar como pressuposto a dificuldade do Estado em 

imprimir eficiência às suas ações. Desta feita, tal espécie de relação jurídica 

poderia acarretar melhorias no modelo de administração pública, na medida em 

que permitiria aos diversos atores da sociedade civil acompanhar, de maneira 

mais próxima, as atividades relacionadas a gestão da coisa pública. 

Discutiu-se também a natureza complexa do conceito de accountability, 

na medida em que dispõe de conteúdo variável, depende de aspectos sociais, 

culturais, políticos, históricos e econômicos, típicos do contexto no qual está 

inserido. Assim, pode assumir múltiplas funções sem que isto a desnature. 

A doutrina estrangeira adota múltiplas classificações em relação à 

temática em estudo. As definições mais populares são as estabelecidas por 

O’Donnell, que fraciona o conceito em horizontal e vertical, por Schedler, 

relacionada à natureza bidimensional de accountability, bem como por 

Peruzotti, o qual menciona a existência de accountability societal. 

Também é fundamental o reconhecimento das limitações inerentes à 

estrutura jurídica que possibilita a existência de relações de accountability, mas 

principalmente reconhecer suas potencialidades. 

As normas jurídicas consistem na expressão máximas dos arranjos 

sociais. São os compromissos coletivos firmados e reafirmados diariamente, 

representando as ações, abstenções e concessões que aquele agrupamento 

social está disposto a fazer para atingir o bem comum. 

Assim é construir uma cultura de accountability perpassa, 

invariavelmente, pelo fortalecimento dos mecanismos jurídicos que a 

asseguram, especialmente no que diz respeito aos enforcements que poderão 

ser invocados com o fito de assegurar a manutenção de uma postura leal e 

proba do agent. 

Pode perguntar o leitor qual a utilidade de conhecer e estudar tais 

conceitos, especialmente quando tudo que há em volta remete à uma enorme 

dissociação dos standards de accountability. 

A chave para resposta está no fato de que somente conhecendo à fundo 

o instituto poderemos nos aproveitar das benesses que, por meio dele, podem 

vir a ser alcançadas. 
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Accountability relaciona-se ao empoderamento do povo; a seu 

reconhecimento enquanto sujeito de direitos, e não mero destinatário das 

ações estatais. O empoderamento do povo, por sua vez, fortalece a 

democracia que, em última instância, melhora a atuação estatal e conduz ao 

desenvolvimento. 

A despeito das divergências quanto a forma de fazê-lo, é indubitável ser 

de interesse de todos que o Estado tenha plena capacidade de concretizar os 

ditames inscritos na Constituição, norma maior que representa tudo aquilo que 

almejamos para as presentes e futuras gerações. Diante disto, cabe a todos 

conhecer e exercer o seu papel para garantir a prosperidade desta relação. 
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