
 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA  

 

A utilização de recursos públicos e a prestação de contas sempre foram objeto de debate e preocupação, 
haja vista os constantes e contínuos desvios e má aplicação desses recursos, aliados à falta de penalização 
das autoridades responsáveis pela sua destinação. Como solução, busca-se não só fortalecer os controles, 
mas também despertar a consciência da correta utilização dos recursos e da necessidade de prestação de 
contas transparentes. O controle social também exerce importante papel neste contexto.  

 
O accountability ocorre por meio da mútua fiscalização e controle externo entre os poderes (atuação do 
Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias gerais, agências fiscalizadoras, ouvidorias públicas, 
partidos políticos e imprensa em geral); quando os cidadãos controlam os atos públicos (voto, ação 
popular, plebiscito, referendos);  ou através da atuação de entidades sociais como associações, sindicatos, 
ONG’s, etc, que investigam e denunciam abusos cometidos e cobram responsabilização.  
 
No Brasil, alguns marcos legais têm viabilizado a instalação do accountability na realidade política. A 
Constituição Federal de 1988 institucionalizou a participação da sociedade na gestão pública e apresentou 
mecanismos que vêm sendo gradativamente implementados, tais como conselhos, orçamento 
participativo e plebiscito. Ainda dispõe sobre vários dispositivos que permitem o controle e garantem a 
publicidade e transparência dos atos públicos, além de viabilizar o questionamento dos mesmos e trazer a 
potencialidade de sanções. O advento da CF/88 também assegurou o direito à impetração da ação 
popular, instrumento para o exercício da accountability, uma vez que, além de viabilizar a defesa dos 
interesses públicos, destaca a possibilidade de o cidadão comum agir em defesa do interesse coletivo 
(MOTA, 2006).  
 
A Reforma do Aparelho do Estado, em 1995 possibilitou a adoção do paradigma da administração 
gerencial no lugar da burocrática, fazendo com que o foco do controle se deslocasse dos procedimentos 
para os resultados. Dessa forma, o controle social é imprescindível para a administração pública gerencial, 
uma vez que compensam a redução do controle legal de procedimentos e complementam o controle de 
resultados (BRESSER PEREIRA,2006).  
 
A aprovação da Lei Complementar no 101/2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a 
criação da Controladoria Geral da União (CGU), em abril de 2001 também são fatos que merecem ser 
destacados no fortalecimento do controle sobre os atos públicos. A LRF impôs limites e condições para a 
gestão das receitas, despesas e quanto ao endividamento; exigiu a transparência das contas públicas e o 
planejamento como rotina na administração fiscal, bem como a responsabilização pelo seu 
descumprimento. A CGU, com funções administrativas de controle, correição, prevenção e ouvidoria, 
disponibiliza, via internet, informações sobre os valores de repasses de recursos federais destinados às 
instâncias subnacionais. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Espera-se que o candidato apresente as seguintes informações: 
 
Mecanismos de controle da moderna administração pública brasileira: 
 
Constituição Federal de 1988, Reforma do Aparelho do Estado – 1995, Lei Complementar no 101/2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Atuação do Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladorias 
gerais, agências fiscalizadoras, ouvidorias públicas, partidos políticos.  
Valor: 2 pontos 
 
Controle social exercido pelos cidadãos através do voto e da ação popular. 
Valor: 2 pontos 
 
Atuação das diversas entidades sociais como associações, sindicatos, ONG’s, mídia, imprensa em geral etc, 
que investigam e denunciam abusos cometidos e cobram responsabilização.  
Valor: 1 ponto  
 


