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1. RESUMO 

Este trabalho analisará o controle do programa social, o Bolsa Família, 

apontando seus mecanismos de controle, transparência e eficiência, os problemas 

recorrentes da estrutura apresentada, além de revelar o alcance das políticas 

públicas e seu papel na sociedade. 

O Programa Bolsa Família, que tem como alvo as famílias de pobreza e 

extrema pobreza, garante a transferência de renda e o acesso a direitos sociais 

básicos para amenizar de imediato os efeitos da vulnerabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 

O controle dos programas sociais reflete uma realidade da sociedade 

brasileira, pois muito se tem falado da transparência das ações e gastos da 

administração pública, mas muito pouco se tem feito. Atualmente, a insuficiência dos 

meios de controle toma grande parte das ações governamentais, apesar da 

indisponibilidade da res publica ser um princípio republicado e disciplinar sobre a 

importância da soberania do interesse público. 

O Programa Bolsa Família é um programa social de transferência direta de 

renda mensal, previsto na Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e 

regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de setembro de 2004. Em Janeiro de 2016, o 

programa beneficiou 13.969.391 famílias, alcançando o valor de R$ 

2.252.639.821,00 transferidos pelo governo federal. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

o programa tem três eixos: transferência de renda, condicionalidades e programas 

complementares. A transferência de renda consiste em um complemento pecuniário 

mensal às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família. As condicionalidades 

reforçam o acesso à educação, à saúde e a assistência social. E os programas 

complementares unem várias políticas sócias para que famílias superem a situação 

de vulnerabilidade. 

A União, Estados, Municípios e Distrito Federal trabalham juntos para 

aprimorar o alcance do programa e fiscalizar seu funcionamento, isso se dá por meio 



de uma gestão descentralizada, onde os entes são responsáveis diretos pela 

transferência de renda. 

Posto isso, caberá ao presente trabalho analisar o mecanismo e a estrutura 

dos programas sociais e o papel do controle social. 

3. OBJETIVOS 

Analisar o controle dos programas sociais, apontar seus mecanismos de 

controle, transparência e eficiência, os problemas recorrentes da estrutura 

apresentada, além de revelar o alcance das políticas públicas e seu papel na 

sociedade. 

4. METODOLOGIA 

Será utilizado método indutivo partindo-se da analise de três principais fontes 

jurídicas: legislação, doutrina e jurisprudência; o método comparativo, entre 

constituição federal vigente e as anteriores e o método analítico por demandar 

conhecimento do sistema normativo como um todo para, finalmente, valer-se do 

método dedutivo, numa análise crítica das fontes jurídicas.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O controle dos programas sociais é de fundamental importância diante dos 

modelos governamentais vigentes, visto que políticas públicas foram cridas, mas 

quais são os meios de fiscalização e controle? 

O emparelhamento do Estado necessita de controles internos e externos, a 

transparência dessas ações é de importância social. 

Com o extenso território e a recorrente descentralização, o problema chega 

até os municípios e junto com ele as dificuldades de controle aumentam. O grande 

desafio é fiscalizar os gastos e a efetividade dos programas. 

O Bolsa Família traz o título de programa social de maior êxito, apesar de 

envolver um complexo meio de execução por meio da gestão descentralizada, 

envolve estados e municípios na sua implementação e controle. 



De fato, o Programa Bolsa Família deu início a transformações sociais 

importantes e que de fato vem mudando a vida de brasileiros que antes eram 

renegados pelas políticas públicas. 

A transferência dos valores é feita através do agente operador e pagador, a 

Caixa Econômica Federal, que é responsável por receber as informações do 

Cadastro Único, calcular a renda familiar, emitir os cartões magnéticos e efetivar a 

transferência dos valores. 

É na esfera municipal que deve começar o controle fiscalizatório, pois o 

preenchimento das informações necessárias no Cadastro Único é realizado pelo 

município que também tem a função de acompanhar as famílias através das 

assistentes sociais. O recebimento do beneficio por meio de cartão magnético 

diminui grande parte das fraudes, porém a principal preocupação é no 

cadastramento das famílias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O Programa Bolsa Família, nestes treze anos de existência foi tratado pela 

opinião pública como algo ruim e que trouxe mais malefícios que benefícios. Os 

argumentos populares mais utilizados são aqueles em que colocam as famílias 

beneficiárias como acomodadas, sem vontade de trabalhar ou mudar de vida. O 

valor do beneficio é chamado de esmola, estímulo para a família ter mais filhos e 

para políticos terem mais votos. 
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