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RESUMO  
O artigo analisa a autonomia e os conflitos de interesse do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB) do município de Caicó no Rio Grande do Norte 
(RN), no ano de 2020, frente à Administração Municipal, por meio de um 
estudo de caso à luz da Teoria da Agência. Utilizou-se de uma pesquisa 
descritiva, bibliográfica e documental, numa abordagem qualitativa. O 
resultado mostrou que o atraso nas prestações de contas é o principal 
conflito de interesse entre o principal e o agente, desencadeando outros 
conflitos como a omissão dos conselheiros e a assimetria de 
informações. Além disso, constatou-se que há um paradoxo na 
autonomia do referido Conselho: ao mesmo tempo em que a legislação 
possibilita sua liberdade de fiscalização das contas do FUNDEB, na 
prática, mostra-se dependente da gestão municipal para realizar suas 
funções. 
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ABSTRACT 
The article analyze the autonomy and conflicts of interest of the FUNDEB 
Social Monitoring and Control Council (CACS) of Caicó-RN in the year 
2020 vis-à-vis the Municipal Administration through a case study in the 
light of the Agency Theory. A descriptive, bibliographic and 
documentary research was used, in a qualitative approach. The result 
showed that the delay in rendering accounts is the main conflict of 
interest between the principal and the agent, triggering others such as 
the omission of counselors and the asymmetry of Information. In 
addition, it was found that there is a paradox in the Council's autonomy. 
At the same time that the legislation allows his freedom of oversight 
FUNDEB's accounts, in practice, show up dependent on municipal 
management to carry out his functions. 

 
Keywords: Social Control; Agency Theory; Autonomy; FUNDED. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Controle Social é um instrumento democrático no qual os cidadãos exercem o poder 

de fiscalização, em busca de solucionar problemas sociais com mais eficiência. Segundo 

Przeworski (1996), a capacidade dos cidadãos para controlar os agentes públicos tem relação 

com os arranjos institucionais que possibilitem a supervisão da sociedade sobre seus 

administradores.  

O estado democrático de direito adotado pelo sistema brasileiro necessita de 

mecanismos de controle “que possam ser exercidos por agentes que estejam fora da estrutura 

administrativa e que sejam, por assim dizer, totalmente desvinculados e imparciais em relação 

à atividade que será objeto do controle” (CASTRO, 2007, p.118). 

Esse estabelecimento de controle entre os administradores públicos e a sociedade 

advém do conflito de interesses entre esses dois polos existente na Teoria da Agência que, de 

acordo com Jensen e Meckling (1976), consiste no contrato pelo qual uma ou mais pessoas (o 

principal) delega a outra pessoa (o agente) autoridade de tomada de decisão para executar 

algum serviço em seu nome. 

Nesse contexto, o artigo tem como objetivo analisar a autonomia e os conflitos de 

interesse do CACS do FUNDEB de Caicó-RN frente à Administração Municipal, em 2020, por 

meio de um estudo de caso à luz da Teoria da Agência, no intuito de responder a seguinte 

problemática: “O CACS de Caicó-RN apresenta efetivo instrumento de Controle Social ou é mera 

formalidade?” 
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O recorte espacial é o município de Caicó, localizado na microrregião do Seridó 

Ocidental, interior RN, com uma população estimada em 68.726 habitantes (IBGE, 2020). E o 

recorte temporal é o ano de 2020 por ser o último ano do FUNDEB como modelo de 

financiamento educacional, passando este Fundo a ser, a partir de então, uma política de 

caráter permanente nos termos do art. 212-A da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). 

Para responder a problemática, atentou-se por uma pesquisa bibliográfica, documental 

e descritiva sobre Controle Social, relacionados a partir de uma visão sobre o CACS-Caicó/RN, 

analisando Atas das Reuniões desse Conselho e de ofícios de comunicação com a Administração 

Pública Municipal, nos anos 2019 e 2020, identificando pontos de conflitos, segundo a Teoria 

da Agência. E por fim, realizou-se uma coleta de dados com os conselheiros que compunham o 

referido Conselho no período em análise, utilizando como instrumento 01 (um) questionário 

com 10 (dez) questões. Na elaboração das perguntas, procurou-se investigar a autonomia dos 

membros do CACS, assim como o conhecimento, a percepção e a motivação dos mesmos. Dos 

22 (vinte e dois) conselheiros que compunham o CACS-Caicó/RN, até início de 2021 quando 

ocorreu nova formação, apenas 13 (treze) estavam em efetivo exercício. O instrumento foi 

aplicado, através da ferramenta Google Forms, entre os dias 20 de novembro e 06 de dezembro 

de 2020, junto aos 13 (treze) conselheiros: 07 (sete) responderam. 

Além da Introdução, este artigo está organizado nas seguintes partes: Diálogos Teóricos, 

Resultados e Considerações Finais. 

 

2 DIÁLOGOS TEÓRICOS 

 

O Controle Social deve ser entendido como a participação do cidadão na fiscalização, no 

monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. “A ideia é que a participação 

tende a aumentar na medida em que o indivíduo participa, porque ele se constitui num 

processo de socialização” (GOHN, 2016, p. 3), ou seja, quanto mais as pessoas participam das 

ações de Controle Social, mais estas tendem à participação, porque vão ficando cada vez mais 

capacitadas. 

O Controle Social consiste, portanto, em canais institucionais de participação na gestão 

governamental, com a presença de novos sujeitos coletivos nos processos decisórios, não se 
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confundindo com os movimentos sociais que permanecem autônomos em relação ao Estado 

(ASSIS E VILLA; 2003).  

 

2.1 CACS-FUNDEB e a Teoria da Agência. 

 

Com o objetivo de uma nova distribuição e mais recente política de financiamento da 

educação pública brasileira, instituiu-se um Fundo de natureza contábil, FUNDEB, no âmbito de 

cada Estado e Distrito Federal, regulamentado pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, 

revogada pela Lei nº 14.113 em 25 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020). 

Até pouco tempo, a aplicação de recursos financeiros para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino público não contava com nenhum mecanismo de controle por parte 

de seus trabalhadores ou usuários diretos, professores, especialistas, funcionários, pais e 

alunos, em qualquer nível de governo. “Os mecanismos de fiscalização se restringiam aos já 

tradicionais” (BASSI e CAMARGO, 2009, p. 106). Órgãos de controle externo e interno. 

Com a Lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113 em 25 de dezembro de 2020, instituiu-

se mudanças significativas no Controle Social e nas diretrizes para a criação dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social (CACS – FUNDEB). Contudo, no artigo nº 33, os parágrafos 

3º e 4º da Lei do FUNDEB apresentam divergências.  

 

§ 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de 
cada mandato dos seus membros. 
 § 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e 
condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e 
oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à 
composição dos respectivos conselhos. (BRASIL, 2020). 

 
No parágrafo terceiro indica que esses conselhos atuarão sem subordinação 

institucional, porém, no parágrafo seguinte, menciona que se incumbirão às esferas 

administrativas para garantir o seu funcionamento. 

É importante ressaltar que o CACS possui uma função dual de agente e principal, porque 

ao mesmo tempo em que realiza a fiscalização no âmbito do uso dos recursos do FUNDEB pela 

Administração Pública, também representa a sociedade e seus interesses. 
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Figura 1. Diagrama exemplificando a dualidade de funções do CACS. 

 
Fonte: Próprios autores. 

 

A Teoria da Agência tem como ponto fundamental identificar situações conflitantes 

entre principal e agente suscetíveis a conflitos e, por conseguinte, promover mecanismos de 

governança que reduzam estes conflitos entre as partes (JENSEN; MECKLING, 1976). 

O problema de agência surge com base no comportamento do agente, quando age de 

acordo com os seus interesses, em detrimento dos interesses do principal. Então, o problema 

está na assimetria de informações presente nas organizações (HATCH, 1997 apud MARTINS; 

SILVA; MELO; MARCHETTI; VEIGA; 2016).  

Desse modo, pode-se inferir que para haver alinhamento entre o agente e o principal é 

necessário haver transparência por parte do agente e real representatividade daqueles que 

constituem os que expressam os anseios da sociedade.  

Esse controle pressupõe um conjunto de instrumentos adequados à sua efetivação e 

que possibilite a minimização dos efeitos decorrentes desse conflito de agência, especialmente 

no tocante à participação na estruturação de um sistema de controle de gestão e meios que 

permitam avaliar as ações do agente e aqueles que montam um sistema de controle 

(CARVALHO; LEROY, 2017). 

Para Breder (2008), os instrumentos de Controle Social, atualmente instituídos, são: 

informação e transparência; audiências/consultas públicas; orçamento participativo; 

participação em colegiados administrativos e em conselhos setoriais de gestão; e 

representações/denúncias. Essa ênfase da publicidade dos atos públicos vai ao encontro da 

solução de um elemento fundamental do conflito de agência: a assimetria de informação. 

No entanto, o fator negativo nos instrumentos de participação diz respeito a sua 

utilização para atender determinações legais como o caso do conselho de políticas públicas e 

da audiência pública, servindo apenas para ratificar a opinião dos administradores, 

distanciando de sua finalidade que é ouvir a sociedade e promover a participação social 

(FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 
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Nessa linha, Oliveira (1999 apud DUARTE, 2006, p. 1) “destaca a necessidade de se 

desenvolver nos cidadãos uma consciência política e, principalmente, uma cultura de 

fiscalização e controle por parte da sociedade sobre os atos do poder público”. 

Assim, o Controle Social se reveste de uma dimensão de atuação que vai além da simples 

participação passiva de espectadores de informações governamentais. Sua atuação efetiva 

clama também por uma atuação proativa em relação à construção de instrumentos de 

controles estatais, fato que necessita de um fortalecimento do sistema representativo, de 

forma tal que o espírito fiscalizatório da sociedade seja impulsionado para caminho diverso do 

que se tem nos instrumentos de controle social existentes atualmente (CARVALHO; LEROY, 

2017). 

 

3 RESULTADOS 

 

O CACS-FUNDEB de Caicó/RN foi instituído através da Lei Orgânica do Município, Art. 

57, inciso V, em cumprimento às determinações da Lei Municipal 4.254, de 08 de novembro de 

2007. Mas, teve sua origem em 24 de agosto de 1998 com o Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental (FUNDEF), como consta no Livro de Ata, f. 1 (CAICÓ, 1998).  

Os conselheiros envolvidos na pesquisa foram empossados no dia 24 de abril de 2019 

para o exercício de 02 (dois) anos, por meio da Portaria nº 481 de 11 de outubro de 2013, 

constando em seu quadro representantes da gestão municipal, pais, alunos, diretores, 

professores, técnicos administrativos, Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar, 

com seus respectivos suplentes (CAICÓ, 2019a). 

Foram analisados os documentos oficiais gerados pelo CACS de Caicó-RN, em 2019 e 

2020, principalmente atas e ofícios, sob a perspectiva de identificar conflitos de interesse e o 

efetivo exercício autônomo desse Conselho, sob a luz da Teoria da Agência. As reuniões 

ocorrem atualmente no Auditório da Casa da Cidadania que fica no centro da cidade de 

Caicó/RN, alternando os turnos matutino e vespertino para que todos possam participar. Os 

equipamentos de projeção de mídia, espaço para realização das reuniões e coffee break são 

solicitados por meio de ofícios à gestão municipal, e, no escopo de análise, foram sempre 

disponibilizados, como consta em todas as 13 (treze) atas lavradas e analisadas. 
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Ao analisar as atas do período destacado, percebe-se que foram convocadas 13 (treze) 

reuniões através de ofícios circulares enviados por e-mail para todos os conselheiros, sendo 7 

(sete) reuniões extraordinárias e 06 (seis) ordinárias. Desse total, cerca de 38,4% não foram 

realizadas por falta de quórum mínimo regulamentar. No ano de 2020, de janeiro até o dia 06 

de dezembro, foram convocadas 02 (duas) reuniões extraordinárias, sendo realizada apenas 

uma extraordinária de forma virtual pela plataforma do Google Meet.  

E ao relacionar os ofícios às atas, nota-se que nem todas as solicitações do Conselho 

junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEMECE) foram atendidas completamente, 

como consta no Ofício nº 003/2019 (CAICÓ, 2019d), que solicita armário com chaves, pastas, 

caixas-arquivos ou equivalentes para acomodar com segurança os documentos do CACS-

FUNDEB de Caicó/RN. Esta solicitação não foi atendida até o momento da conclusão dessa 

pesquisa. 

Além disso, diversas informações solicitadas foram atrasadas ou atendidas de forma 

incompleta. Por exemplo, quando foi solicitado o quadro de professores e profissionais da 

educação lotados na SEMECE, tanto efetivos como os contratados, em desvio de função, 

permutados e comissionados, como consta no Ofício nº 004/2019 (CAICÓ, 2019e), não foi 

enviado ao CACS o quadro de professores e profissionais efetivos, sendo atendida parcialmente 

esta solicitação. 

Verificou-se que um dos maiores problemas percebidos é a demora nas prestações de 

contas, acumulando vários meses para serem analisados em uma só reunião. No mês de maio 

de 2019, os membros do CACS analisaram as contas dos meses de julho, agosto e setembro de 

2018 e, em junho de 2019, os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. Em agosto, 

na terceira reunião ordinária, o Conselho Pleno4, decidiu acionar o Ministério Público Estadual 

(MPE), solicitando a colaboração desse órgão no sentido de cobrar da Secretaria Municipal de 

Tributação e Finanças (SMTF) de Caicó/RN a disponibilização das prestações de contas do 

FUNDEB de 2019, tendo em vista que foram solicitadas várias vezes pelo CACS, através de 

ofícios, sem obter resultados. 

 
4 Conselho Pleno - órgão deliberativo que atua frente aos atos oficiais, julgamento de processos disciplinares, 
éticos, recursos, pedidos de reconsideração que envolvem direitos e obrigações de profissionais e/ou outros. 
Disponível em: www.cress16.org.br/estrutura-e-organizacao#:~:text=Conselho%20Pleno%20-%20órgão%20 
deliberativo%20 que,de%20profissionais%20e%2Fou%20outros. Acesso em: 04 maio 2022. 
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Logo, acionado o MPE, no mês de setembro de 2019, as contas dos meses de janeiro e 

fevereiro do ano em questão foram prontamente disponibilizadas para apreciação e análise, 

como consta registrado nas Atas do dia 11 de setembro e 30 de outubro de 2019 e no Ofício nº 

027 de 02 de setembro de 2019 (CAICÓ, 2019b, 2019c, 2019f), enviado ao MPE, e o de nº 010 

de 23 de setembro de 2019 (CAICÓ, 2019g) do Setor Financeiro da SEMECE, comunicando a 

disponibilidade dessas prestações de contas.  

Outro ponto que se verificou foi a respeito dos membros do CACS apresentarem 

dificuldades em entender algumas informações de natureza contábil, como “estornos” e 

“ajustes automáticos de fontes”, necessitando que um profissional da área esclarecesse essas 

dúvidas. Para consolidar essa análise documental e os principais pontos identificados, aplicou-

se um questionário aos membros do CACS em exercício no período em análise. 

No Gráfico 1, tem-se uma descrição da representatividade daqueles que responderam 

o questionário. A representação da sociedade, da Administração Municipal de Caicó/RN e dos 

alunos não responderam ao questionário desta pesquisa. 

 

Gráfico 1. Gráfico de setores acerca das respostas à 1ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores. 

 

No Gráfico 2, há uma demonstração de que a maior parte dos membros do CACS é 

“estreante”, ou seja, primeiro mandato. 
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Gráfico 2. Gráfico de setores acerca das respostas à 2ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores. 

 

No Gráfico 3, tem-se que 71,4% das respostas indicaram que a principal motivação dos 

conselheiros é o interesse no Controle Social. 

 
Gráfico 3. Gráfico de setores acerca das respostas à 3ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Gráfico 4. Gráfico de setores acerca das respostas à 4ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores. 
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No Gráfico 4, observa-se, nas respostas dos conselheiros, que a grande maioria entende 

que está submetido à sociedade. 

 

Gráfico 5. Gráfico de setores acerca das respostas à 5ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores 

No Gráfico 5, é percebido que os conselheiros acreditam possuir um bom nível de 

conhecimento para participar do CACS.  

Gráfico 6. Gráfico de setores acerca das respostas à 6ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores 

 
No Gráfico 6, é percebido que os conselheiros entendem que possuem um bom nível de 

autonomia. 

Gráfico 7. Gráfico de setores acerca das respostas à 7ª questão do questionário. 

 
Fonte: Próprios autores. 
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Já no Gráfico 7, tem-se que os conselheiros entendem que a administração municipal 

não oferece os meios para pleno funcionamento do CACS. 

Das questões 8ª à 10ª, trabalhou-se com respostas abertas. Nesse sentido, foram 

sintetizados os principais termos utilizados de uma forma que se possa entender o cerne das 

ideias nas respostas dos conselheiros. 

Com relação à 8ª questão: “Qual sua maior dificuldade enquanto conselheiro (a) do 

FUNDEB?”, temos como síntese das respostas: falta de tempo para participar das reuniões; 

pouco apoio da administração municipal; dificuldade na compreensão dos relatórios contábeis 

e dos textos jurídicos basilares para o exercício como conselheiro.  

Já com relação à 9ª questão: “Que pontos positivos e negativos você assinala para este 

Conselho?”, responderam como pontos positivos: a organização e liderança na gestão do 

conselho; e como pontos negativos: o atraso das prestações de contas por parte da gestão 

municipal e a pouca participação e engajamento dos membros do Conselho. 

E com relação à 10ª questão: “Para você, o que falta no CACS de Caicó? Que sugestões 

você daria?”. Com relação ao que falta: participação da sociedade; comprometimento dos 

conselheiros; e infraestrutura própria. Com relação às sugestões, tem-se: processo seletivo para 

a escolha dos conselheiros; multas diárias para atrasos das prestações de contas; construção 

de prédio próprio para o Conselho; e cursos de capacitação para os conselheiros. 

Por meio das informações e documentos analisados, percebe-se que, em muitos casos, 

não há um alinhamento entre o papel do CACS e o efetivo exercício dos conselheiros. Há uma 

divergência entre o exercício do conselheiro, agente e o interesse da sociedade, principal, 

ocasionado pela omissão dos agentes frente ao seu papel como conselheiro.  

Nesse sentido, pode-se ver a falta de tempestividade e a assimetria de informações 

como conflitos de agência gerados no âmbito da administração pública. A ausência da 

tempestividade das prestações de contas gera os problemas vistos neste trabalho. Nota-se 

alguns fatos onde há certa assimetria das informações, como por exemplo, a falta de 

profissionais do setor de contabilidade quando das prestações de contas, para facilitar o 

entendimento dos conselheiros quando surgem as dúvidas. Outro ponto importante é a falta 

de especificidades da legislação que traz um nível de abertura para que a administração possa 
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“empurrar com a barriga” as prestações de contas, ao mesmo tempo em que controla de 

alguma forma o funcionamento do CACS. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todos os fatos analisados, pode-se concluir que o CACS-FUNDEB de Caicó-RN 

não é um efetivo instrumento de Controle Social, ficando bem próximo de ser percebido como 

“uma mera formalidade”. Apesar de haver a fiscalização das contas públicas do FUNDEB, não 

há efetividade nas ações, gerando conflitos de agência, como atrasos por parte da Gestão 

Municipal e omissão por parte dos conselheiros, prejudicando os trabalhos do Conselho. 

Pode-se inferir que a transparência por parte da Administração Pública Municipal e a 

proatividade dos membros do CACS são fatores determinantes para a construção de um 

Controle Social efetivo, garantindo certa autonomia ao Conselho e evitando que conflitos de 

interesse surjam e coloquem em xeque o cerne principal que é o interesse da sociedade. 

Dessa forma, é necessária uma reformulação estrutural do CACS, trazendo uma nova 

legislação e práticas efetivas que garantam sua autonomia e proporcionem um maior interesse 

no Controle Social. Contudo, a percepção de trabalhos futuros nessa linha é bem plausível, 

oportunizando uma análise comparativa com outros CACS. 
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